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A ASASINA
HOU HSIAO-HSIEN

A ASASINA [NIE YINNIANG]

Dirección Hou Hsiao-hsien Guión Chu Tien-wen, Hsieh Hai-meng e
Zhong Acheng Ano 2015 Duración 105 min. Fotografía Mark Lee Ping Bing 
Montaxe Liao Ching-sung e Huang Chih-chia Música Giong Lim Produción 
Hou Hsiao-hsien Vestiario Giorgos Ziakas Intérpretes Shu Qi, Chang Chen, 
Zhou Yun, Sheu Fang-yi, Hsieh Hsin-ying Distribución Caramel Films

Sinopse China, século IX. Nie Yinniang (Qi Shu), a filla de dez anos do 
xeneral, é secuestrada por unha monxa que a inicia nas artes marciais, 
transformándoa nunha extraordinaria asasina encargada de eliminar 
gobernadores locais crueis e corruptos. Un día, despois de fracasar nunha 
misión, a súa mestra envíaa ao lugar onde naceu e ordénalle matar o home 
co que estaba prometida, un curmán que controla a meirande parte da zona 
militar do norte de China. Despois de pasar trece anos no exilio, a moza debe 
enfrontarse aos seus pais, ás lembranzas e aos sentimentos que leva tempo 
reprimindo. Nie Yinniang está obrigada a escoller: sacrificar o home que ama 
ou romper para sempre coa disciplina sagrada da orde dos asasinos.

Galardóns Mellor director no Festival de Cannes 2015.

XANEIRO 2018

MARTES 16
REBELDES DO DEUS NEÓN [QING SHAO NIAN NUO ZHA]
Tsai Ming-liang, Taiwán, 1992, 102 min.

MARTES 23
CEMITERIO DO ESPLENDOR [RAK TI KHON KAEN]
Apichatpong Weerasethakul, Tailandia, 2015, 122 min.

MARTES 30
NOUTRO PAÍS [DA-REUN NA-RA-E-SEO]
Hong Sang-soo, Corea do Sur, 2012, 89 min.
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A LIBERDADE E OS LÍMITES

Pode falar sobre a historia do wuxia? O wu de wuxia significa ao tempo 
‘cortar’ e ‘parar’. Refírese tamén á arma (normalmente unha espada) que 
levaba o asasino, o heroe da historia. O xénero popularizouse durante a 
dinastía Song (960-1279). As historias adoitaban mostrar un soldado que 
se rebelaba, normalmente contra un líder político corrupto. Para deter a 
corrupción e o asasinato de xente inocente, o heroe debe converterse nun 
asasino. As historias wuxia parten da premisa de rematar coa violencia por 
medio da violencia. Aínda que as súas accións están motivadas por razóns 
políticas, a viaxe do heroe é épica e transformadora, física, emocional e es-
piritualmente. Na dinastía Tang, un destacado poeta chamado Li Bai escri-
biu algúns versos sobre un asasino. É o exemplo máis antigo que coñezo de 
literatura wuxia. O xénero foi moldeando ideas e historias que se filtraban 
na esfera mitolóxica e histórica. Aínda que adoitaban estar inspiradas por 
feitos reais do pasado, eu síntoas moi contemporáneas e relevantes. É un 
dos xéneros máis antigos na literatura chinesa, e hai innumerables novelas 
wuxia hoxe. Comecei a mergullarme nesas novelas na escola elemental, 
logo convertéronse nas miñas lecturas favoritas. Comecei cos libros máis 
recentes e fun retrocedendo até os primeiros escritos da dinastía Tang.

Cando decidiu adaptar a historia de Nie Yinniang, de Pei Xing? Na uni-
versidade lía moita literatura da dinastía Tang. O chuanqi (que é como se 
escribiu orixinalmente Nie Yinniang) era un tipo de relato curto popular 
daquel período no que hai moitas personaxes femininas. Lin ese chuanqi 
no meu primeiro ano e encantoume a idea dunha princesa convertida en 
asasina. Tíveno sempre na memoria, e pensei en adaptalo dende que entrei 
na industria como guionista e como axudante de dirección.

Cal foi o maior reto no que se refire á actuación? Conseguir o ton emo-
cional correcto falando nesta vella lingua, guwen, o chinés clásico. Daquela 
a linguaxe falada era distinta da escrita. O léxico era moito menor e non 
transmitía facilmente as sutilezas emocionais. Era unha linguaxe máis bá-
sica, cada verba contiña moito máis significado. Á hora de actuar houbo 
que practicar como exteriorizar os matices emocionais nas interpretacións 
co rostro e co corpo, porque non se podía confiar no diálogo. Esa foi a parte 
máis difícil.

Mantivo a súa regra de non ensaios? O único que fixemos foi para a se-
cuencia do baile, só para memorizar a coreografía. Todo o demais, mesmo 
as pelexas, tiña que ser espontáneo e non estudado. Quero sentir que as 
persoas que actúan falan comigo e que as filmo directamente. Podo saber 
se non están listas para unha escena cando as miro aos ollos. Se non fun-
ciona, inténtase de novo. Ás veces agardamos uns días e repetimos; ás veces 
descartamos a escena por completo. É un método que lles dá un tipo po-
sitivo de presión. Se saben que o que fan non funciona atopan axiña outro 
enfoque, porque aprenden a ser impulsivas.

Como concebiu o realismo desta historia nunha época e localización 
tan remotas? Conceptualizar o realismo da dinastía Tang comeza pola pa-
labra escrita. Comecei a reler todos os libros da miña infancia e espertaron 
de novo eses mundos. Os libros escritos durante e sobre o período Tang, 
especialmente en forma chuanqi, describían a miúdo escenas da vida diaria 
con gran detalle. A xente tiña castas diferentes: traballadores da corte im-
perial, poetas, doctores... Respondo de xeito moi intuitivo á palabra escrita. 
En cada carácter chinés hai un mundo de connotacións. Por exemplo, o 
antigo glifo para cama, ‘ta’, describe as súas diferentes partes: a súa forma e 
funcións están representadas nese único carácter chinés. A palabra danza, 
‘wu’, describe o corpo, vestido en roupa tradicional, en movemento. Ás 
veces non podía atopar o detalle específico que procuraba na miña inves-
tigación, mais a partir deses caracteres podes extraer por enxeñería inversa 
gran parte da historia chinesa. Tratei de centrarme nalgúns detalles clave 
da vida diaria para abrirme logo a un lenzo máis amplo. Aprendín, por 
exemplo, que ao amencer e ao anoitecer o son dos tambores enchía as rúas. 
Segundo o costume Tang, 3 000 tambores soaban dende as dependencias 
imperiais. Cada ‘li’ (unidade de distancia usada daquela) había outro tam-
bor que comezaba a soar, ata que todo o mundo sabía que era hora de er-
guerse. Iso simbolizaba o comezo do día. Ao escurecer, os tambores soaban 
500 veces. Ese era o toque de queda, cando a xente tiña que estar a non 
máis dun ‘li’ da súa vivenda. Pódese aprender todo iso lendo devagar as no-
velas wuxia.  Baixo todos eses elementos fantásticos ou místicos atópanse 
pistas das miudeces da vida diaria que axudan a entender os límites que 
definían a vida daquela, como se delimitaban os días.

Fragmentos dunha entrevista de Aliza Ma a Hou Hsiao-hsien, tirada de Caimán. Cuadernos de 
cine, núm. 43. Tradución ao galego: Cineclube Pontevedra. 


