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El director, Lu Xuan

És considerat un dels directors 
amb més talent de la Xina actual. 
Llicenciat a l’Acadèmia de Cinema 
de Beijing, Lu Xuan va començar 
la seva carrera com a guionista a 
series de televisió. El seu debut al 
cinema arriba al 2001 amb Missing 
Gun, òpera prima que va ser 
presentada al Festival de Cinema 
de Venècia al 2002. El següent 
treball Kekexili, Mountain Patrol, 
al 2004, va guanyar el Premi del 
Jurat al Festival de Cinema de 
Tòquio i el de millor pel·lícula als 
premis Golden Horse de Taiwan. 
Des de l’any 2005 Lu Xuan ha 
estat treballant en la seva tercera 
pel·lícula Ciudad de vida y muerte, 
per explicar des de la seva visió 
cinematogràfica, la pitjor batalla 
de la guerra Xina-Japó: la masacre 
de Nanjing. 

Crítica

Lu Xuan s’introdueix amb Ciudad 
de Vida y muerte en una part de 
la història del seu país –la invasió 
dels japonesos a Nanjing al 1937-
, vista com una de les atrocitats 
més grans de la història de la 
humanitat. 
Els fets explicats en aquesta 
cinta estan cronològicament molt 
delimitats; ens situen en la primera 
etapa de la guerra xino-japonesa, 
entre juliol de 1937 i octubre 
de 1938, en la que els japonesos 
ocupen les principals ciutats, 
ports i zones industrials xineses. I 
més concretament dins d’aquesta 
primera etapa, la pel·lícula es 

centra en el setge de Nanjing, ciutat 
que va viure 6 mesos d’autèntiques 
brutalitats, on es van assassinar 
300.000 persones i es van cometre 
més de 80.000 violacions. 
La invasió de Nanjing, coneguda 
també com la Violació de Nanjing, 
es desenvolupa en un període curt 
de temps, però té una importància 
històrica molt significativa, tant 
per a Xina com per a la història 
mundial. La seva rellevància es 
deu tant al grau de crueltat que 
els japonesos van assolir, encara 
avui un tema tabú en les relacions 
xino-japoneses, com al fet que, en 
un a perspectiva històrica general 
i juntament amb la Guerra Civil 
Espanyola, és un dels precedents  
la II Guerra Mundial. 
La guerra entre Xina i Japó va 
començar al 1937 i va acabar 
al 1945, alhora que la II Guerra 
Mundial. Un any després, al 1946 
va esclatar la guerra civil a Xina, 
que va enfrontar  nacionalistes, 
liderats per Xiang Kai- Sheck,  i 
comunistes, liderats per Mao 
Zedong, i que finalment va acabar 
al 1949, amb la fundació de la 
República Popular Xina. 
Al igual que molts altres conflictes 
bèl·lics, la guerra xino-japonesa 
també ha rebut atenció per part del 
Setè Art. Durant la dècada dels 30, 
Hollywood ja va veure en les lluites 
entre nacionalistes i comunistes 
un marc ideal per desenvolupar 
aventures exòtiques. Tenim un 
exemple amb El expreso de Shangai 
l’any 1932. Uns anys després es 
filmaran pel·lícules de gènere 
bèl·lic i caire propagandístic, en 
les que es mostrarà els japonesos 
com a éssers despietats, amb els 

Nanjing! Nanjing!



xinesos a un segon pla i els soldats 
americans com a herois. És el cas 
de Treinta segundos sobre Tokio 
(1944).
El cinema xinès tampoc ha donat 
l’esquena a aquest conflicte, i Yang 
Zimou s’hi va apropar amb  Sorgo 
rojo (1987), on mostra la resistència 
d’un camperol xinès davant d’un 
soldat japonès. I també al mateix 
any Steven Spielberg tracta aquest 
tema a El Imperio del Sol. Però 
l’obra de Lu Xuan, sense aportar 
moltes novetats al gènere bèl·lic, 
juga molt bé les seves cartes i acaba 
sent original i necessària. L’autor 
no eludeix la seva implicació, i ens 
transmet d’una manera explícita la 
brutalitat dels fets, però intenta 
aportar un matís objectiu a la seva 
visió amb les de quatre personatges 
que miren a través de diferents 
prismes, buscant aprofundir més 
en la naturalesa humana que en el 
conflicte polític. 
La pel·lícula comença contextua-
litzant-nos el setge. Utilitza la 
imatge de diferents targes postals, 
que fan referència a dates claus 
dins d’aquesta guerra, com van 
ser la batalla del pont de Marco 
Polo el 7 de Juliol del 1937 o l’atac 
de Shangai i posterior caiguda al 
novembre de 1937. I, finalment, 
l’entrada dels japonesos a Nanjing, 
que és quan l’autor decideix 
pròpiament començar la història. 
Davant de la imminent entrada 
dels japonesos a la ciutat, la major 
part de l’exèrcit xinès comença 
la retirada. Només la divisió 26 
de l’exèrcit es queda a la ciutat. 
En aquest punt, veiem un primer 
enfrontament entre l’exèrcit 
japonès i la resistència xinesa, que 
està formada majoritàriament per 
població civil.
A partir de les imatges en blanc 
i negre i els primers plans 
de l’expressió de la cara dels 
resistents xinesos obtenim una 
primera impressió del que ens vol 
transmetre l’autor: la desesperació 
i la impotència de la població. A 
través del primer pla de l’expressió 
del general xinès Lu ens apropem 
a aquest personatge, que és un 
dels que l’autor utilitza com a 
protagonista dels fets. D’altra 
banda el blanc i negre accentua el  
realisme.  Per una banda  veiem les 
imatges tal com les haguéssim vist 
en el seu moment, però al mateix 

temps les característiques del blanc 
i negre reforcen el dramatisme. 
Gràcies als efectes d’ombra i 
contrallum dóna importància al 
relleu, contrast, forma i textura de la 
imatge; paradoxalment ens ofereix 
més proximitat a les expressions 
dels actors.  Clarament aquest és 
un factor amb el que juga Lu Xuan, 
que, com hem dit, constament 
està apropant-se a l’expressió dels 
protagonistes per desenvolupar la 
història. És un més dels directors 
actuals que opten pel blanc i negre, 
no per raons econòmiques sinó 
per raons estètiques i argumentals. 
Ho veiem a Toro salvaje, El 
hombre elefante, La cinta blanca, 
Manhattan, La lista de Schindler,  
Buenas noches y buena suerte, etc. 
Juntament amb el blanc i negre, 
l’autor utilitza també en alguns 
moments el silenci absolut,  que 
contribueix a dramatitzar algunes 
situacions,  com per exemple quan 
ens mostra  la ciutat mig derruïda i 
la desolació general.
Lu Xuan ens va presentant els 
diferents protagonistes de la 
història; cadascun d’ells representa 
un punt de vista i una situació 
totalment diferents:  John Rabe 
(1882-1950), personatge històric, 
home de negocis alemany, afiliat 
al partit nazi,  que estava a la 
zona protegit pels japonesos, 
degut al pacte existent en aquell 
moment entre Alemania i Japó; el 
secretari del señor Rabe, Mr. Tang,  
un xinès que va trair els seus a 
canvi de la seva protecció i la de 
la seva familia; Kadokawa, soldat 
japonés a partir del qual Lu Xuan 
ens intenta transmetre una visió 
humana de l’exèrcit japonés i, per 
últim, com a personatge central, 
el General Lu, que simbolitza la 
resistència i la dignitat per part 
dels xinesos.
L’autor filma diferents escenes 
d’una gran crueltat. Entre les més 
significatives destaquem la imatge 
de l’execució de dos esquadrons 
de presoners xinesos. Mentre 
executen a un dels esquadrons, 
l’altre esquadró ho està escoltant i 
sap que va irremeiablement cap a 
la mort. La sensació d’impotència i 
d’injustícia, i també d’esgotament 
dels soldats i de la població xinesa 
se’ns transmet bàsicament a través 
de l’expressió de les seves cares. 
Sobretot a través de diferents plans 

de detall del General Lu i d’un nen 
que l’acompanya, amb les que 
queda perpetuada aquesta imatge 
de dolor.
Dins d’aquesta trama una de 
les imatges més esgarrifoses i 
colpidores la veiem quan diferents 
soldats japonesos estan saltant 
al damunt de les foses on encara 
sobresurten els caps dels xinesos 
morts. Tal com diu Lu Xuan, 
“L’home és un llop per a l’home, 
capaç d’una crueltat sense límits, i 
més quan el llop ostenta el poder, 
quan la seva autoritat, la seva 
brutalitat és llei”.
A través de  continues matances, 
sobretot de civils xinesos, 
i violacions de dones es va 
desenvolupant la ocupació i 
devastació de Nanjing. Però 
en contraposició a les escenes 
d’extrema crueltat de la guerra, 
Lu Xuan ens vol ensenyar  també 
l’escena d’un ball dels soldats 
japonesos, que posa de relleu  el fet 
que són precisament aquests homes 
que estan ballant una dansa de tall 
espiritual, els mateixos que són 
capaços de cometre les barbaritats 
més inimaginables. En aquest 
moment insòlit, l’autor utilitza 
música ritual amb instruments 
de percusió japonesos, dedicada 
a la salutació al sol. La precisa 
coreografia dels soldats, juntament 
amb l’acurada construcció musical, 
dóna com a resultat una de les més 
brillants i sorprenents seqüències 
de la pel·lícula.
La força i singularitat de la 
pel·lícula es basen en el realisme de 
la posada en escena, explícita i amb 
clara vocació d’impactar. Destaca 
la magnífica fotografia en blanc i 
negre, una cuidada planificació, 
que ens deixa autèntics quadres 
d’horror, i un bon treball de so, que 
acaba per crear ambients de gran 
angoixa i por. Malgrat  l’horror del 
que ens està explicant aconsegueix 
unes imatges d’una gran bellesa 
plàstica.


