
(Tirado de Chris Berry, ‘Where Is the Love? Hyperbolic 
Realism and Indulgence in Vive l’amour,’ en Chris Berry e 
Feii Lu (Ed.), Island on the Edge, pp. 89–100.)

Hai catro paradoxos en Viva o amor do cineasta taiwanés 
Tsai Ming-liang, gañadora do León de Oro do Festival de 
Venecia en 1994; pese ao seu título, o filme amosa unha 
marcada ausencia de amor. Hai nela tres personaxes illados 
nun piso baleiro do Taipei contemporáneo que cada un 
deles utiliza e onde se atopan de cando en vez. A meirande 
parte do tempo están sós, facendo pouca cousa. E mes-
mo cando non o están, un vese afectado pola alienación 
da xente ao seu redor. Esta ausencia de amor en Viva o 
amor é o primeiro paradoxo. Pode dar conta da resposta 
internacional dominante aos filme de Ming-liang ata o de 
agora, a cal, como sinala Fran Martin no seu recente ensaio 
sobre Viva o amor, ten lugar nunha liñaxe de filmes sobre a 
característica alienación urbana na modernidade. O ensaio 
de Martin únese a unha corrente de escrita alternativa (...) 
que sitúa firmemente os filmes de Tsai na emerxencia da 
cultura local tongzhi lésbica/gai/queer dos anos 90.

Os outros tres paradoxos están asociados co modos de fil-
mar adoptado en moitos dos filmes de Tsai, especialmente 
en Viva o amor. Chámolle a este modo realismo hiperbólico 
porque representa o seu propio realismo dun xeito excesivo 
como para atraer a atención sobre si propio, facendo del 
case un caso límite do realismo. A actuación realista ordi-
naria supón tan só un paradoxo. Actuar implica un público, 
pero para producir o efecto ilusionista desexado, o realismo 
require que os actores rexeiten a presenza da audiencia, de 
xeito evidente ao non mirar nunca directamente á cámara. 
De aí o dito de que actuar ben é non actuar en absoluto.

Con todo, en Viva o amor o modo realista lévase ao límite 
onde ameaza a atraer a atención sobre si propio. Actuar 
pode implicar un público, pero a soidade implica a ausen-
cia de outros, e o que se representa na meirande parte do 
filme é a soidade. Mentres vemos como os personaxes 
adícanse a varias distraccións privadas somos máis e máis 
conscientes da nosa presencia e pretendida ausencia. Este 
é o terceiro paradoxo. Pero como este é un filme realista, a 
presencia do público na representación da soidade aínda 
se nega, así que aínda que haxa unha audiencia os perso-
naxes están sós. Este é o cuarto paradoxo.

Poñendo o foco neste modo realista hiperbólico, o meu 
obxectivo non é retomar unha investigación formal separa-
da do contexto de Taiwan, senón máis ben suxerir que este 
modo xunta as cuestións de forma e fondo. Argumento que 
os paradoxos complexos do modo realista hiperbólico son 
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necesarios non só para poñer en contacto ao espectador 
coa experiencia da soidade que reside no interior do filme, 
senon tamén para producir un efecto consolador do que 
eu chamo indulxencia na relación do público con esa xente 
solitaria do Taiwan, todos os cales son non só de xeito literal 
máis tamén metaforicamente sen teito e fóra dos sistemas 
amábeis da cultura local. Esta indulxencia é onde reside o 
amor en Viva o amor.

Nun debate sobre a representación de xénero e o drag, 
Judith Butler observa que «pode ser que a representación, 
entendida como “actuación”, estea significativamente rela-
cionada co problema da perda non recoñecida». Tal e como 
a calidade representada do xénero adoita a facerse invisible 
de modo que pareza natural e a perda doutras opcións 
implicadas en asumir un xénero ou outro está agochada, 
así o cinema dominante asume o realismo como estilo que 
agocha e naturaliza a súa propia calidade representada, 
facéndoo aparecer máis presente e pleno, ou “real”, que 
un texto ante o espectador.  Neste sentido podería dicirse 
que a perda que o estilo realista representa e tanto tenta 
rexeitar é a perda do real (ou mesmo o Real Lacaniano) que 
implica a entrada no discurso.

Tamén se argumentou que o realismo ilusionista asocia-
do co cinema de Hollywood instala ao espectador nunha 
variedade de posicións desexadas en relación ao mundo 
do filme. Estas oscilan desde a hipótese de Laura Mulvey 
sobre unha actitude masculina escopofílica, ben sádica, 
ben fetichista, cara as mulleres ata a idea de Carola Studlar 
dunha relación masoquista onde, sentado na escuridade 
ante a pantalla xigante  e as imaxes xigantes das estrelas do 
cinema, o espectador identifícase aínda como masculino, 
pero como o neno dependente do que se está a ocupar a 
súa nai.

Butler sinala tamén cara certas formas de representación 
que subverten o esforzo habitual de (re)producir unha re-
petición constante. Analiza o drag como forma hiperbólica 
que atrae a atención cara a perda implicada en asumir e 
actuar como un xénero ou o outro. Como tal, non é tanto 
que destrúa ou socave o xénero como que o fai vacilar dun 
lado para o outro ata un punto límite de ambivalencia e 
paradoxo, perda exposta, persistindo nos roles represen-
tados que o requiren e, simultaneamente, perverténdoos 
para producir roles novos.

Viva o amor é un texto de hiperbólico que representa o rea-
lismo tan rigorosa e meticulosamente que o fai vacilar dun 
lado para o outro ata os seus límites. Así como o drag non 
se adica sinxelamente a negar o xénero, senon que adopta 
unha postura ambivalente cara el, Viva o amor asume o 
mesmo estilo de realista que saca á luz. O director Tsai 
Ming-liang ten falado dun desexo de facer o filme “como a 
vida”, unha preocupación na que a maioría de textos realis-
tas fracasan, e polo tanto hai unha necesidade de reescribir 
aqueles códigos para facelos de novo máis plausibles.

A pesar de que os personaxes están sós a meirande parte 
do filme, hai tamén un xogo constante de ver e ser visto 
que ameaza a lembrarlle á audiencia que isto é un filme. No 
plano de apertura, por exemplo, a cámara pon o seu foco 
sobre unha chave que colga da porta dun apartamento no 
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corredor dun edificio. Un mozo achégase sixilosamente 
desde o fondo desenfocado e apáñaas. Antes de collelas, 
olla ao redor para facer asegurarse de que ninguén está a 
mirar. Por suposto, todo o equipo de cámara e a audiencia 
están ollando cara el e a súa acción pode facérnolo lembrar, 
pero o actor subscribe as convencións realistas e, finxindo 
non ser consciente, toma a chave de todas as maneiras.

Na escena seguinte, el merca unha botella de auga nun 
7-Eleven. Aquí a cámara filma un espello esférico de se-
guridade, buscando ao home ao mesmo tempo que o fai 
o público. Xa sabemos que é un certo tipo de ladrón, e o 
foco no espello esférico suxírenos que pode que volva 
a roubar outra vez. Con todo, esta expectativa narrativa 
vese frustrada. Ademais, o mozo decátase da súa imaxe 
no espello. Aguanta a ollada. Estas ollada vai en contra 
das convencións habituais do cinema realista, posto que é 
tamén unha ollada directa á cámara e ao público. Mais, ao 
mesmo tempo, está xustificada en termos dos códigos de 
realismo pola presenza do espello. O aguantar a ollada un 
tempo levanta certo suspense sobre se as convencións ha-
bituais do realismo están a punto de ser rotas ou non, e se 
a audiencia está a punto de ser ou non ser pillada ollando. 
Pero despois dun momento simplemente peitea o cabelo 
da súa fronte e avanza.

O potencial erótico do xogo de olladas é aínda máis resal-
tado na secuencia seguinte. Un home lixeiramente máis 
vello que pode que estea entrado nos vinte está bebendo 
café na mesa dun bar. Unha muller vestida á moda duns 
trinta anos senta nunha mesa próxima á súa. Finxindo non 
ser conscientes o un do outro, botan algunha ollada oca-
sional. Ela entón vai ao baño e comproba a súa maquillaxe 
no espello, volve, e diríxese cara a rúa. O que segue é un 
xogo do gato e o rato no cal van á procura o un do outro 
polas rúas nocturnas de Taipei, todo mentres finxen non ser 
conscientes da presenza do outro mentres ela o conduce 
cara o mesmo apartamento baleiro cuxa chave roubou o 
outro mozo [...]

Con todo, a pesar de todas as invocacións de voyeurismo 
e desexo narrativo, Viva o amor desarma tanto a produ-
ción do suxeito do desexo de Mulvey como do suxeito 
masoquista de Studlar. Hai poucas recompensas cando 
se levantan respostas voyeurísticas ou investimentos na 
narrativa. Mesmo cando Mei-Mei e Ah Jung teñen sexo, 
non son glamourizados ou romantizados por luces brandas 
e diálogos musitados. En troques, é máis probábel que 
nos decatemos do xeito case conducido, desesperado 
no que eles van ao seu. De feito, nin sequera se esforzan 
en coñecer os seus nomes. A súa actuación fica baleira 
para o público, carecendo de calquera significando máis 
profundo que o alivio temporal da soidade.

De feito, o enfrontamento coa soidade ao que se impele 
ao público é o que é central na frustración do suxeito do 
desexo de Mulvey. A construción de tal suxeito require 
un obxecto; faille falla unha relación entre un mesmo e 
un outro (ou polo menos a ilusión de tal relación) para 

instalarse e soster a súa existencia. Con todo, como di o 
crítico Edmond K.Y. Wong (Huang Chien-Yeh) dos filmes e 
series de televisión de Tsai Ming-liang «as persoas normais 
viven como insectos baixo exame nun laboratorio; accións 
inconscientes, camiñando, sentando e durmindo emerxen 
gradualmente como manifestacións da soidade».

En lugar dunha narrativa significativo e diálogos entre os 
personaxes que permitan o compromiso sostido do es-
pectador, ma meirande parte do tempo somos testemuñas 
de acontecementos que resultan non ter sentido, baleiros 
alén do seu estado como significantes de desesperación, 
soidade, alienación, illamento, banalidade e aburrimento. 
O realismo hiperbólico do filme só realza estas calidades. 
Isto inclúe o rexeitamento de música extra-diexética. Dada 
a falta de interacción entre personaxes, isto resulta nun-
ha banda de son consistente en grande medida en silen-
cios e sons diexéticos motivados, centrando aínda máis a 
atención da audiencia no illamento do personaxes. Neste 
sentido estamos tan privados do son como eles mesmos.

Se se nos animase así a identificarnos coa soidade dos 
personaxes e a fusionarnos con eles, isto parecería para 
suxerir a estética masoquista perfilada por Studlar. E de 
feito, así como o filme invoca o voyeurismo e o desexo 
narrativo, invoca tamén a fusión e o estase da estética 
masoquista. Quizais a mellor evidencia para este tipo de 
compromiso sexa o final do filme. Despois de ser apuntada 
e preparada a través dunha soidade longa e silenciosa, cun 
deixar pasar o tempo para unha gratificación diferida e 
privación sensorial que caracteriza tan a miúdo a práctica 
masoquista, a catarse finalmente aparece. A mañá despois 
do segundo encontro puntual con Ah Jung, a cámara segue 
a Mei-Mei mentres camiña e camiña pola paisaxe enlamada 
dun parque a medio rematar. Chegando a un anfiteatro de 
bancadas onde só hai outra persoa, un home vello, ella 
senta. O que segue é un primeiro plano extremadamente 
longo do seu rostro. Ela arranca a chorar, nin de maneira 
silenciosa e elegante, nin de xeito desconsolado e melo-
dramático, mais xemendo e sorbendo. Para, acende un 
cigarro, e chora algo máis.

Cada vez que contemplo toda a miseria de Viva o amor 
síntome bañado por unha estraña alegría. Coido que isto 
non é schadenfreude (alegría polo mal alleo) da miña parte. 
Máis ben é un sentimento de plenitude, similar a aquel que 
produce un filme realista estándar e aínda con todo dife-
rente. Como podemos entender esta diferenza?
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3 DE ABRIL 
Go Fish 

(Go Fish, Rose Troche, 
EUA, 1994, 84’, VOSG)

 10 DE ABRIL
Viva o amor

(愛情萬歲 [Àiqíng wànsuì], Tsai Ming-
liang, Taiwan, 1994, 118’, VOSG)

24 DE ABRIL 
PAISAXE TRANSXÉNICA

A presa
(La presa, Jorge Rivero, 
Asturias, 2008, 16’, VO)
Por riba de 592 metros

(592 metroz goiti, Maddi Barber, 
País Vasco, 2018, 19’, VOSE)

KD [work in progress]
(KD [work in progress], Nader 

Koochaki, País Vasco, 2019, 30’, 
VO)

En colaboración con Tractora 
Coop. Coa presenza dos 

realizadores.) 


