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fa uns mesos, no feia molt
que Pal-Iota de Tony
Leung, li havla dit allò de
"a partir d'ara palles a cor
què vols, monada." Perqué li quedas ciar, la mala puta s'arronsava com una raboa al
seu nou fitxatge.
El policía Leung s'esbravava, corria
sota la pluja i mirava de refer la vida de
solter entre els torns de patrulla i les
añades i vengudes d'un bistrò xinès d'escassa concurrencia. Alla dedins, a la cuina, sonava a totes hores California
Dreaming i ella, la nouvinguda, la Faye
Wong, sempre mes pendent de la caneó
que de les comandes, era a milersde milles a l'est de Hong Kong.
Hieràtic eli, Leung, espera el seu sopar; ella, tota boja, absent, esprimatxada, ambel seu univers condensât dins
cinc minuts de música, se li acosta i,
com si qualcú pitjàs de sobte pause, es
treu els auriculars imaginaris i la seva
viciadura oriental de bogeta enamorada envaeix la pantalla. Eli la fa depositaria d'un sobre adreçat a la seva
"ex"..., ella se'l fa seu: unes claus. L'endemà la trobam ja rebostejant dins la
cambra del fadri.
Alsreductescolonials-quan KarWai
Wong va rodar Chungking
Express,
Hong Kong feia just un pareil d'anys que
havia deixat de pertànyer a la corona
británica —la claustrofobia que delimita la duana contrasta amb la variada
procedencia deis vols internacionals. Les
pluges del monzó estancades dins la primera franja horaria del dia són faciIment franquejables només posant un
peu a l'avió i posant rumb a l'ahir. De
l'avui de Hong Kong a l'ahir de San Francisco. Guanyar un dia..., viatjar, això és
el que vol ella. California

dreaming

una

i una altra vegada.
Quan més estrets estam, més amarga la sensació de soledat. Del bull demografie xinès, el director en separa dos
grans d'arròs, els mira, els escolta, els
posa l'esment que demanen i conta una
historia, només una, que té les particularitats del Toni i la Faye; que parlen,
riuen, s'lgnoren i callen i, per això mateix, un té la sensació, la il-lusió almenys,
que les nostres vides no están regides
perguionscinematogràfics. Pensqueno
hi ha cosa més decebedora que veure
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A Kar Wai Wong li queden quaranta-dos
un ¡ove escriptor i una prostituta

anys per sobreviure

el seu relat futurista. Al darrera de l'habitació

novel-len en clau de record els amors de dues parelles d'androides

i

2046

d'humans

tribu'idor francés: "misteriosos trens que
parteixen cap a 2046 carregats de passatgers, la intenció dels quals es retrobar els records perduts." Amb tot aixô
les referències a Blade

Runner

i al ge-

nere de la ciencia f icdó no s'han fet pregar, descriptor Carlos F. Heradero fins I
tot ha tengut temps d'escrlure el lllbre
La herida

del tiempo.

El cine

de

Wong

Kar-Wai entre el rodatge de In t h e Moo d o f love I 2046 amb qué dluen está
molt emparentada... Shangal, la geisha
andrógina, Tinterlorisme ñipó, lestorres
bioniques, els manga, l'Àsia superpoblada, superentotsolada..., parelx que
sigui ad on s'hagi Inspirât \'atrezzo del
futur.
Clnematogràflcament l'autenticltat
és una falsa impressló, si voleu tant com
el mécanisme de les ¡matges en moviment a 25 per segon I no 60 mlnuts, com
a vegades es té la sensacló. Per evitarme el disgust del desencant, prohibirla
de bon grat que els actors Interprétasse més d'un paper al llarg de la seva carrera, queelsdobladorstraficassln la seva veu amb més d'una cara, que els directors accedissln a concertar la primera entrevista, instaurarla un Integrisme
de la coherencia I desterrarla els Michael
Moore de la meva ¡Ha.
L'entranyable botiguer del Chungking

convertides les nostres existences en cornu denominador, en generalizado, en
repetició de la jugada. Wong enalteix
l'exlstència humana i reivindica les nostres rareses, les nostresfrustracions, fins
i tot les nostres 11-lusions mentre duren.
Les confessions en veu alta, la parsimònia, la manca de previsió, la naturalltat
a prlmertoc, a baticor..., Texquisida poètica de Timperfeccló.
Així es presenta la historia d'amor o
historia de Tony I Fane. La relacló del
grup de dos, la col-lisió de dues ciutats
al matelxcarreren la recerca mùtua d'un
refugl: l'amor contra o a causa de la soledat. Aquest nou ¡nstint de supervivencia.
La llunyania i la proxlmitatsón ja paraules obsolètes del nostre dlcclonari.
Els avions ens volen a sobre. Ajagut al
Hit, Leunglntuelxlasevatrajectoriaamb
una flota de jogulna, mentre II arriben

per la finestra eis darrers avlsos de les
portes d'embarcament, portes on mal
posare un peu, portes on, tard o d'hora, s'acomiaden sempre les seves stewardess, sirenes de l'aire, que un bon
dia prenen voi, one way de tarlfa redui'da, i mal més tornen a trepltjar la
dutat franca.
A Kar Wal Wong II queden quaranta-dos anys per sobreviure el seu relat
futurista. AI darrera de l'habitació 2046
un jove escriptor I una prostituta novel-len en clau de record eis amors de
dues parelles d'androldes i d'humans.
Tot I el molt que s'hagi especulat en eis
darrers anys —l'estrena a Europa s'ha
anat demorant des de Tany 2000— fIns
fa un mes era pràctlcament tot el que
sabiem de la darrera creacló de Wong.
Temps d'esperà que ha servi per alimentar tot tlpus de comentarls I liegendes com la que publlcia el seu dis-
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si de cas, ens guarirá les

penes amb una mica de xerrameca...,
aquella bonhomia que ho consent tot,
a la Fane, la música a tota, els retards;
la broma que en fa del seu flirtelg. El
punt just de sal perqué no ens prenguem tan a la valenta la malastrugança
dels nostres plans Imperfectes quan es
toreen I cal recondulr. Una historia de
dos culnada amb el lirlsme just de la vida, que sovint destriam, substiuint-lo
per llrlsmes d'lmportació made in Hong
Kong

o de qui sap on.
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