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MacDonald: Unha das cousas compartidas por moitos dos
filmes que saíran do Sensory Ethnography Lab, incluído o
teu Chaiqian (Demolición)1, é o interese polo traballo físico.
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Sniadecki: O traballo é super interesante para o cinema.
Os Lumière filmaron xente traballando e Grierson tamén
recorreu a el. A Sensory Ethnography interésalle a relación
da xente do común co seu contorno e un xeito ben obvio
de relación da xente co entorno é a través do seu traballo.
Xusto volvín a Chengdu despois de que se me denegara o
acceso para un proxecto dun filme no norte da provincia e
sucedeu que, camiñando polo centro da cidade, pasei por
unha zona de demolición incrible, aínda que típica, o día
despois de que demoleran o edificio. Comecei a filmar cos
dous equipos de traballadores (todos do condado de Renshou en Sichuan). Quedaban no lugar tres semanas e eu
rodaba nese tempo. Reenganchei con algún deles noutro
lugar e regresei á vila do home que traballaba co soprete
(Gao Jianging) onde o filmei coa súa familia, porén non usei
ese material para o filme. Escribín as miñas experiencias con
Gao Jiaging para Media films online journal. Quería rematar Chaiqian (Demolición) coa sensación de transitoriedade, de xente movéndose dentro e fóra da cidade e dentro e
fóra das vidas dos outros.
MacDonald: O plano inicial de Chaiqian (Demolición), en
todas as versións que vin, crea unha ilusión óptica: semella
que un home está sentado nunha superficie no chan mais,
cando un traballador entra en plano, decatámonos de que
o home está realmente a certa distancia sobre o chan. Lin
isto coma unha metáfora da realidade da estrutura de clases
en China, un tema que sae varias veces no filme, mesmo no
final, cando o policía vos interroga a ti e aos traballadores.
É así como entendiches ese plano inicial?
Sniadecki: Como un marxista difuso e un loitador de clase
armarizado, gusto da túa interpretación. Imaxino, porén,
que a crítica de clase en China, se cadra, máis lexible, emotiva e concentrada cando ese plano inicial se transforma
nunha panorámica de 360 graos que se afasta do momento
que ti describes e cubre o lugar de traballo no que operarios están a golpear e quitar o formigón do valioso aceiro
corrugado, listo para ser reciclado. Aí tes os traballadores
emigrantes de mediana idade en chanclas subidos aos tan-

ques, sen ferramentas de protección nin calzado de traballo,
debruzados sobre as súas ferramentas, suando nos montes
grises de refugallos mentres os catro patróns, pendurados na
estrutura en forma de pista de skate, miran abaixo o apagado campo de batalla de demolición que dirixen.
Estás no certo cando dis que o asunto da clase hoxe en
día en China penetra practicamente cada plano de Chaiqian
(Demolición) e conforma un tema xeral do filme. Despois
de todo, a desigualdade económica en China é tan evidente
e extrema en calquera ámbito que queda reflectida en prácticamente calquera imaxe que se poida tomar hoxe.
Mais o peón que mencionas como o que revela a profundidade do espazo entrando en plano antes da panorámica circular non é, de feito, un traballador senón un veciño que emprega o espazo do solar aberto polo proceso de demolición
para acceder a outra avenida. Vexo ese momento de ilusión
óptica que ti describes, cando os espectadores se sorprenden
ao comprobar que o que entendían como unha superficie
chan se revela como un espazo máis complexo e baleiro,
como unha pista ou sinal para ver a totalidade do filme. As
cousas poden non ser o que parecen e todos os campos e capas da imaxe están activos. Ao escanearmos cada plano longo podemos descubrir moitos detalles importantes e convincentes ou pequenas narrativas nos currunchos, na revelación
vagarosa do espazo e dos acontecementos en cada imaxe.
MacDonald: En cada unha das tres seccións de Sichuan
Triptych [Tríptico de Sichuan], un policía pídeche que deixes de filmar e queda claro que, no final de Chaiqian, é a
túa cámara, a cámara dun visitante en China, a que instiga
a intervención da muller policía. Como é a experiencia en
xeral de filmar en China? Son eses momentos inusuais ou
acontecen con frecuencia? Entendo que o segundo, xa que
se conforman como un motivo no tríptico de Sichuan.
Sniadecki: Como estranxeiro que filma en China atopeime cun amplo rango de respostas. Por veces era curiosidade.
Por exemplo en Songhua había veces que estaba filmando
un momento tranquilo cunha soa persoa nun promontorio
do río e había unha multitude arredor miña de vinte ou
trinta persoas, que preguntaban a que andaba o estranxeiro,
tentando roubar olladas polo visor e preguntando a outros
viandantes que pasaba alí.
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E cada noite sen falta cando saía a pasear cos traballadores de Chaiqian (Demolición) –daquela saiamos xuntos
todas as noites- un policía de paisano ou un garda de seguridade ou mesmo un cidadán da rúa abordábanos e pedía
coñecer que facía filmando a aqueles homes e mulleres ou,
nalgúns casos, mesmo tentaban evitar que filmase. Nós tiñamos que explicar que eramos amigos para que estes intrusos
nos deixasen tranquilos.
Tratábase máis dunha cuestión de «cara» de China; esta
xente estaba intentado protexer a imaxe nacional de China
e crían que o estranxeiro coa cámara non debera centrarse
neses emigrantes do campo sen educación senón no «estado da arte», das infraestruturas ou en historias de chineses
formados e ricos que poderían darlle prestixio ao país. En
situacións como esta ás veces desexaría ter outro operador
de cámara que filmase todo o que pasaba detrás e arredor da
cámara. Ese material podería ser unha addenda interesante
para un filme ou mesmo podería ser o tema para outro filme
completamente dedicado a esas reaccións ás políticas de
representación.
Noutras ocasións a resposta era máis prohibitiva. Por
cousa destes obstáculos oficiais para filmar en China, máis
de confronto ou antagónicos, detíñanme, interrogábanme
e ás veces mesmo me obrigaban a borrar o que filmara. Sumadas a esta preocupación pola perda potencial do «rostro»
nos medios internacionais, as reaccións negativas da xente
que traballaba en medios oficiais debíase á preocupación
por que o vídeo aparecese online ou que se empregase para
unha reprimenda ou para castigalos. En definitiva, asústalles
perder o emprego. É perfectamente comprensible.
A diferenza dalgúns xornalistas ou cineastas, procuro
non tocar temas ou lugares sensibles só polo feito de que
teñan potencialidade como espectáculo ou para causar
conmoción, pero ás veces no proceso de filmación, no que
eu vexo necesario para un determinado proxecto de filme,
estas reaccións son inevitables. De feito, atopeime con elas
na rodaxe de calquera filme, e máis recentemente en cada
xornada de produción do meu vindeiro filme sobre o sistema ferroviario en China.
De xeito inevitable, mentres filmo nos trens, os traballadores ou mesmo o xefe ou a xefa do tren veñen para
insistir en que pare de rodar. Ás veces, mesmo me levan
á súa oficiniña no tren e pídenme revisar todo o rodado
e esixen que borre calquera material no que aparezan os
traballadores ou que presente calquera marca identificativa
como o número do tren.
O difícil é, sobre todo, detectar que se considera delicado ou tabú porque o clima político muda decote en China.
E todo isto queda matizado pola sensibilidade particular do
individuo co que traballo: algúns funcionarios son máis paranoicos e controladores, outros son máis despreocupados.
Todo é ad hoc. Pero os grandes «nons» como Tibet, Xinjiang,
Taiwan, a Revolución Cultural e a Praza de Tiananmen sempre serán tabú.
MacDonald: Como xuntaches estas tres seccións do Tríptico de Sichuan? Imaxinabas un tríptico na orixe do proxecto?

Sniadecki: Si, o filme estaba concibido orixinalmente en
tres partes. Era o verán de 2008. A revolta no Tibet comezara en marzo. O terremoto devastara Sichuan en maio e
as Olimpiadas estaban a un mes ou así. Cheguei a China
en xuño tralas revoltas e o terremoto e só ía quedar alí tres
meses aquel verán, pero sabía que non podía quedar en Sichuan un ano ou máis tempo necesario para facer un filme
co investimento e profundidade que só un proxecto a longo
prazo pode ter. Ao tempo, sentía a necesidade de responder cinematograficamente á inmensidade da traxedia que
acontecera en China en 2008. Sentía unha conexión e responsabilidade persoal con Sichuan porque botara o verán
anterior rodando alí Chaiqian (Demolición) e traballando
nun vídeo para un programa de intercambio médico para
os orfos de Sichuan que precisaban tratamento ortopédico
ou tiñan complicacións por queimaduras. Pero que podía
facer en tres meses?
Pensei que sería interesante facer algo elíptico, algo
coma un ensaio visual que dependera completamente da
imaxe e do son, sen voz en off nin títulos explicativos, sobre
o xeito no que os acontecementos nacionais marcan o cotiá
e viceversa, como o día a día se reflicte no acontecemento
nacional. Quería traballar dun xeito que permitise que a
experiencia vivida, o contorno e os ritmos do mundo local, modelaran o filme. Pero quería que esas experiencias e
sensacións tan locais dialogaran coas tensións das revoltas,
a traxedia do terremoto e a arrogancia implícita nas Olimpíadas.
Era un certo desafío filmar a primeira parte do tríptico,
localizado nun pequeno mosteiro nunha área tibetana do
oeste de Sichuan porque había unha prohibición explícita
de vender billetes de autobús a estranxeiros desde Chengdu,
a capital de provincia, até calquera área tibetana de Sichuan.
Así que tiven que coller un bus primeiro a Ya’an, o punto
máis ao oeste que me podían vender, e alí atopar transporte
até a cidade de Kangding onde comezan os prados e montañas do Gran Tíbet. Para avanzar nos prados tiña que me
agochar no chan dunha minifurgoneta que saía de Kangding
ás 5 da mañá para poder superar o posto de control.
Cando cheguei á cidade, que estivera en relativa calma
durante as revoltas de marzo, a presenza militar era bastante
intensa e, nos primeiros días, intentei manter un perfil baixo
e reducir ao mínimo a filmación. Así que pasaba o tempo,
porén fun collendo valor e filmaba cada vez máis abertamente. Sorprendeume que a única reprobación que tiven
foi a escena do filme na que un soldado noviño se virou
cara min e me pediu educadamente que non gravara ao seu
pelotón facendo exercicio. Isto é totalmente comprensible
porque filmar ao exército é ilegal en case calquera país, China incluída.
Para a segunda parte traballei coa mesma organización
coa que fixera o vídeo do intercambio médico. Fun voluntario para axudar coas doazóns para unha escola en Qingchuan, unha rexión no Sichuan do norte que fora duramente
abatida polo terremoto. Ao tempo, saían artigos no The New
York Times sobre a construción trapalleira da escola e a
carraxe dos pais que pedían xustiza. Así que aparecemos
en Qingchuan os funcionarios locais caéronnos enriba e
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interrogáronnos durante horas. Só fun quen de filmar vinte
minutos alí e a meirande parte do material rematou na segunda parte do tríptico.
A derradeira parte foi a menos complicada de gravar
porque o emigrante do que falaches e a súa familia son
amigos que fixen cando filmaba Chaiqian (Demolición).
Comecei por amigarme co pai, que é o home que gaba as
funcións da cámara nunha cea de Chaiqian (Demolición),
mentres traballaba no espazo demolido da escola que fora
seriamente danada no terremoto. Supúñase que o facho olímpico ía pasar preto -malia que a xente congregada non chegou a velo porque a seguridade que o rodeaba era tan forte
que constantemente redefinían a súa rota e só os invitados
oficiais puideron chegar a velo- pero el tiña tanto choio que
non podía unirse á multitude expectante. Máis adiante seguímolo até a súa casa nas aforas da cidade onde rega as súas
leiras de arroz, fai a cea para a familia e senta cunha cervexa
a ver a cerimonia inaugural dos Xogos Olímpicos de Pekín.
MacDonald: O que os tres filmes teñen en común é que
se centran en aspectos da vida chinesa que son á vez asuntos/
eventos internacionais: proporcionas así un senso de como
os acontecementos importantes afectan á xente do común.
Sniadecki: Si, ese era un obxectivo desde o comezo. Estivera lendo o traballo da antropóloga Veena Das que fixera
estudos fascinantes sobre como as traxedias nacionais na
India - por exemplo, a Partición de 1948, o mesmo ca o asasinato de Indira Gandhi no 1984 e as consecuentes revoltas
de Sikhs - revolvían a experiencia cotiá, provocaban dor real
e un sufrimento social esmagante, abafante, no devir dos
días. En termos de forma cinematográfica, tamén me interesaba desafiarme a min mesmo –e tamén ao público- cun
tratamento aberto da relación entre eses acontecementos a
grande escala, a ecoloxía local, a xente, estiverse na cidade
ou no campo. A cotío, cando mesturas conceptos abstractos
e cuestións dispares, pode existir unha presión para designar
conexións claras, relacións causais e proposicións definidas.
Ás veces, o resultado deses mecanismos de delimitación é
claro; outras semella un intento estraño de atinxir algo inabodable. Quería que o filme tivese unha atmosfera de significados sutís, menos ambiciosos e baseados na experiencia
triangular do cineasta, do suxeito do filme e do espectador.
MacDonald: A rodaxe final do Tríptico de Sichuan está
cargada de implicacións. Vemos unha pequena «cantando»
o himno nacional na apertura das Olimpíadas na televisión
pequeneira do fogar humilde dun traballador. De novo, a
cuestión da clase é evidente, como tamén o é o oco entre
a apertura espectacular de tecnoloxía punta dos Xogos e o
mundo de traballo manual e de tecnoloxía obsoleta. A túa
cámara contempla o espazo da casa do home, que inclúe o
televisor en branco e negro, e a apertura espectacular do
Xogos Olímpicos, é dicir, tres capas de realidade e tres capas
de tempo nunha soa imaxe. Tamén entendo que aquí hai
unha declaración dun principio cinematográfico: o teu método unipersoal de facer imaxes está tan lonxe da elaborada
produción dos Xogos como o está o fogar do traballador.
O plano suxire que ti estás co traballador en oposición coa
Nova China representada polas Olimpíadas de Pekín e polo
sistema mundial de medios que as retransmite.

Sniadecki: Ben, nese plano, eu estou literalmente de pé
ou sentado na sala co meu amigo o traballador emigrante.
E si, a miña achega persoal ao cinema, de tecnoloxía básica,
está a anos luz da fastosa cerimonia de apertura de Zhang
Yimou. Pero a secuencia final do Tríptico de Sichuan non
só ten unha implicación senón moitas outras posibles. Esta
ambigüidade, máis ca delimitar un único significado, xera
preguntas e deixa espazo para interpretacións e cuestións
múltiples e mesmo contraditorias. A pequena cantante, de
quen se di que é de Sichuan, está realmente facendo playback do himno nacional ao tempo que unha congregación
adorable de cativos, que representan as 56 minorías étnicas
de China, levan a bandeira nacional aos soldados do Exército o Pobo nunha demostración de harmonía étnica nacional.
Este momento non só remite aos dous segmentos anteriores do tríptico –os soldados do exército do pobo recibindo a bandeira que simboliza a marcha de adestramento a
través da vila de «etnia» tibetana e a cantante de Sichuan
que serve como homenaxe ao terremoto- senón que tamén
introduce preguntas sobre a representación oficial de China
como Estado-nación: como se concibe? Que é o auténtico? En que se pode confiar? Quen fala en nome de quen?
E, como ti sinalaches, vemos este espectáculo nacional de
ascenso e harmonía a través da pobre sinal televisiva da
pantalla pequena e granulada da casa de aldea dun paisano.
Pero, ademais de rexistrarmos o contraste extremo entre
o poder e a pompa da cerimonia e as condicións de vida modestas do meu amigo, convén indicar que este plano pode
construírse noutro, quizais dun xeito oposto. O milagre económico chinés non podería ser posible sen o traballo esgotador do meu amigo no rural - que contribúe ao crecemento
urbano e que canta o himno nacional - gozando dun xantar
de celebración co que gañou traballando na cidade, se cadra mesmo sentíndose dalgún xeito parte desa gran festa
olímpica de Pekín. O seu orgullo pode lerse coma un testemuño de ata que grao o modo de vida e as oportunidades
individuais para o progreso económico medraron en China
nos últimos trinta anos. Os seguidores do Partido poderían
sinalar que todo se debe ao seu liderado, os detractores que
a pesar del. En calquera caso, quería que todos eses posibles
significados operasen nese plano final.

