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BURNING
Título orixinal Burning Dirección Lee Chang-dong Ano 2018 Duración 148 min.
País Corea do Sur Guión Oh Jung-Mi e Lee Chang-dong, sobre un relato de Murakami 
Fotografía Hong Kyung-pyo Dirección artística Shin Jeom-hui Montaxe Kim Da-
won e Kim Hyun Deseño de vestiario Yi Chung-yeon Música Mowg Produción Lee 
Joon-dong, Hamano Takahiro, Matsudaira Morihisa, Nakamura, Masato e Kotani Ryota 
Reparto Ah-in Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jun Distribución Vértigo Films

Sinopse Jong-su, un mozo aspirante a escritor, desempregado e aparentemente 
conmocionado polo consumismo salvaxe que define a sociedade coreana, reatópase 
cunha antiga compañeira de escola, Hae-mi. Tras unha cita e algo de sexo, ela 
marcha de vacacións a África, de onde regresa acompañada de Ben, un compatriota 
que ten un Porsche, un apartamento de luxo e unhas maneiras arrogantes ben 
refinadas. Dende o principio, Ben gáñase a Hae-mi con exhibicións de riqueza e ceas 
románticas, mentres converte a Jong-su en testemuña impotente do seu cortexo, 
ofrecéndolle xestos de amizade e xenerosidade envoltos en aires de superioridade 
e tamén en algo máis, non identificable de todo, mais definitivamente sinistro.

Festivais e galardóns Sección oficial e Premio Fipresci en Cannes 2018 / Sección 
Oficial Sitges 2018 / Special Presentation no Festival de Cinema de Toronto.
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CONVERSA ENTRE OH JUNG-MI E LEE CHANG-DONG

Coñecín o director Lee Chang-dong na escola de cine en 2010. Del aprendín a contar 
historias. Ensinounos que unha boa historia non se nos ocorre, atópase. Coma os orga-
nismos vivos, as boas historias vagan arredor de nós e, se temos ollos perspicaces, final-
mente recoñecémolas. Logo de rematar a escola traballei con el coma guionista e durante 
cinco anos foron moitas as historias que se nos achegaron e nos rondaron. Algunhas 
convertéronse en guións, mais ficaron no estante. Semellaba que dabamos voltas en cír-
culos á procura dun camiño inexplorado. Xusto cando cansabamos de agardar, demos co 
relato de Murakami Queimar celeiros. Coma dixera Lee, demos coa historia correcta 
por casualidade, no intre máis inesperado.

Á xente sorprendeulle que baseases o teu filme neste relato curto de Murakami 
en que, realmente, non sucede nada. Non son o tipo de historias que nos reco-
mendas evitar ao alumnado da túa clase de narrativa? Sorprendeume a primeira 
vez que me recomendaches esta historia. Era moi misteriosa, mais non acontecía 
nada. Había algo moi cinematográfico nas súas formas. Un pequeno misterio de 
conto podería expandirse a misterios máis grandes de múltiples capas de forma 
cinematográfica. Os buracos abertos na cadea de eventos (a peza que falta sobre 
a que nunca coñeceremos a verdade) aluden ao mundo misterioso en que vivimos 
hoxe, onde percibimos que algo está mal, mais non identificamos o problema.

Chamámamoslles a algúns dos nosos escritos «Proxecto Rabia». Quixeches 
contar historias sobre a ira, especialmente a que sente a xuventude hoxe, mais 
ao tempo, quixeches evitar unha narración convencional. Como cres que o re-
lato de Murakami deu nunha historia de rabia? Semella que hoxe en día as 
persoas de todo o mundo, independentemente da súa nacionalidade, relixión ou 
condición social, están enfadadas por distintos motivos. A furia da mocidade é 
un problema particularmente urxente. En Corea están a ter dificultades tamén. 
Hai desemprego, non atopan esperanza no presente e ven que as cousas non 
mellorarán no futuro. Incapaces de identificar un obxectivo contra o que dirixir a 
súa ira, séntense impotentes. Ao tempo, o mundo semella estarse volvendo máis 
sofisticado, un lugar perfectamente funcional na superficie. Para moitos mozos e 
mozas, o mundo é un crebacabezas xigante. É algo así coma que o protagonista da 
historia de Murakami se sente inferior ante un home cuxa verdadeira identidade 
está envolta en misterio.

Tamén che interesou este proxecto polo feito de ter a historia de Murakami 
o mesmo título ca un relato de Faulkner. O relato de Faulkner fala realmente 
sobre a ira. Aínda que o meu filme está baseado na historia de Murakami, conecta 

tamén coa de Faulkner. O relato de Faulkner trata sobre un home e a súa furia 
contra a vida e o mundo, e representa tamén vividamente o sentimento de culpa 
que o seu fillo sente por mor do incendio provocado polo pai. Murakami, en tro-
ques, conta a historia dun home que queima celeiros por diversión. Unha historia 
enigmática. A forma en que contan as súas historias é bastante oposta: o celeiro 
de Murakami é unha metáfora máis ca un obxecto tanxible; a corte de Faulkner 
representa a realidade mesma, o obxecto mesmo ao que se dirixe a ira.

Cando comezamos a discutir sobre Burning, falamos sobre unha viñeta dun 
home que miraba un invernadoiro de plástico. Un invernadoiro, non un celei-
ro, xa que é máis común en Corea. É algo transparante mais está sucio. E un 
home fitando o espazo baleiro dende o outro lado do plástico. O invernadoiro 
de plástico recibiu as súas propias propiedades físicas no filme. O invernadoiro 
gastado do filme é unha imaxe que vai máis aló do concepto ou o significado. Ten 
unha forma física, mais é transparente e non ten nada dentro. Fíxose cun propó-
sito e tornouse inútil. É puramente cinemático, non pode explicarse completa-
mente cun concepto ou idea. Hai cousas que transcenden ideas e nocións, coma 
o invernadoiro: a pantomima, o gato e Ben mesmo. Quen é Ben? O gato é real? 
A historia de Haemi é verdadeira? Se non o ves, non existe? Os filmes transmiten 
imaxes visuais, unha ilusión proxectada na pantalla por medio da luz. A xente 
toma esas ilusións baleiras e outórgalles un significado, un concepto propio. Con 
este filme quería mostrar o misticismo que subxace ao cinema como medio.

Coido que o misterio que subxace ao medio cinematográfico reflicte o miste-
rio das nosas propias vidas. A xente cuestiónase o significado do mundo, que 
semella non ter sentido, mais o mundo permanece sempre misterioso. A pesar 
disto, hai xente que non renuncia a buscar o sentido da vida. Coma a forma en 
que Haemi fai a danza da Fame Grande no filme. Penso a miúdo nunha cita 
dun bosquimán que atopei durante unha investigación e que quixen incluír no 
filme, mais non lle atopei o lugar: «Todos os animais e obxectos do universo 
son a Fame Grande. As estrelas no ceo nocturno tremen porque están a facer a 
danza da Fame Grande, conscientes de que esvaecerán e a súa luz morrerá. O 
orballo da mañá é a bágoa vertida polas estrelas». Os antepasados da humani-
dade, os bosquimáns do deserto de Kalahari bailaron toda a noite en busca do 
sentido da vida. Só porque alguén baile toda a noite o mundo non vai mudar, 
mais o feito que alguén baile a pesar diso transmite esperanza. Se cadra, o cine 
non é tan diferente a facer a danza da Fame Grande.

Conversa entre o guionista Oh Jung-mi (en negriña) e o director Lee Chang-dong. Tirada do presbook do filme, 
dispoñible en https://www.vertigofilms.es. Tradución ao galego: Cineclube Pontevedra.


