
 
 
 

 A Land Imagined                            

“Aquesta és la terra morta/aquí 

s’alcen les imatges de pedra” –

escrivia, intuïtiva i profèticament, el 

poeta T. S. Eliot l’any 1941. Els seus 

ulls no havien vist encara les tones 

de sorra transportades des de Malài-

sia o Indonèsia fins l’illa de Singa-

pur, ni els gratacels financers ele-

vant-se allà on només hi havia hagut 

canoes de pesca i hutongs. 
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A Land Imagined s’obre amb un 

magistral recorregut per les entra-

nyes de la indústria costanera de 

Singapur, que representa, a dia d’-

avui, un dels projectes d’enginyeria 

més ambiciosos de la humanitat. 

Gràcies a aquestes infraestructures i 

a l’explotació salvatge del treball de 

milers d’homes, l’illa ha augmentat 

el seu territori un 22% de la seva 

superfície inicial, metre a metre de 

Yeo Siew Hua, 2018 
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Cineclub 

Fitxa tècnica 

Sinopsi 

Wang, un treballador xinès que viu 

a l'àrea industrial de Singapur  

pateix un accident a la feina i està 

ansiós per la repatriació. Incapaç 

de dormir, comença a freqüentar 

un cibercafè enmig de la nit. Amb 

l'esperança de trobar alguna forma 

de contacte humà en una terra 

que el fa sentir alienat, fa una 

amistat en línia que acaba       

sent molt més sinistra del que 

s'esperava. Quan Wang desapareix 

sobtadament, el policia Lok és 

cridat a investigar la història   

descobrint una veritat inesperada. 
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Director   .............. Yeo Siew Hua 
Guió    .................. Yeo Siew Hua 
Productor   ........... Coproducció Singapur- 
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Música original    . Damien Guillaume /  
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Els membres de la Junta del Cineclub Sabadell ens encarregarem de gestionar l’ent-

rada als Cinemes:   la dels socis, la de les persones que anteriorment havien adquirit un 

pack 5 o 10 i la dels no socis. Organitzarem de manera ordenada l’entrada a la sala i us 

adjudicarem un seient, respectant la distància de seguretat necessària amb la resta 

d’espectadors. Es facilitarà l’ús de gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida de la sala.  

L'ús de mascareta durant el visionat de la pel•lícula és obligatori.  
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PREMIS 
 2018: Festival de Locarno - Millor pel·lícula 
 2018: Festival de Valladolid - Millor fotografia 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Yeo%20Siew%20Hua
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Yeo%20Siew%20Hua
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sorra durant els últims 60 anys. Les 

conseqüències immediates d’aques-

ta colossal labor són les següents: la 

reducció o desaparició de les illes 

properes subministradores de sorra 

(amb la venta de més de 300 mili-

ons de metres cúbics anuals de sòl), 

la destrucció total de les reserves 

pesqueres i de coralls, o el bloqueig 

de la desembocadura d’importants 

rius de l’illa. “Recordo que tot això 

era mar fa 30 anys”, diu un perso-

natge a l’altre. “Qui recorda com era 

això fa 30 anys...?”  

 

El film viatja amb la figura de 

Lok, un policia que investiga la sob-

tada desaparició d’un treballador 

xinès a les platges de Singapur. De 

seguida descobrirà la desaparició 

similar d’un obrer bengalí. Seguint 

les últimes passes d’aquests homes, 

Lok se submergeix en l’asfíxia de 

les seves vides: unes lliteres xafogo-

ses i sotmeses al soroll exterior 

constant, un capatàs cruel que con-

fisca passaports, un degoteig per-

manent d’accidents laborals, inter-

mera angoixant i sinuós, que barre-

ja el passat, el present i el futur en 

un purgatori de presències volàtils 

–combinació mesurada de les lli-

çons cinematogràfiques de Wong 

Kar Wai, David Lynch i el cinema 

negre que coneix la lluita de classes.   

El jove director Yeo Siew Hua va 

merèixer, amb A Land Imagined, el 

guardó a la millor pel·lícula al festi-

val de Locarno de 2018. No és habi-

tual trobar cinema singapurès i de 

tanta força crítica entre els majors 

premis anuals, fet possiblement 

relacionat amb la sensibilitat del 

director xinès alternatiu, i president 

del jurat a Locarno, Jia Zhangke. 

Tot sembla indicar, a hores d’ara, 

que Yeo Siew Hua té un llarg i fruc-

tífer camí per davant en l’art de 

projectar a la gran pantalla històri-

es sobre l’esdevenir del nostre món. 

 

Cristina García 
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minables jornades de treball i l’úni-

ca distracció d’un cibercafé de mati-

nada (comandat per una atractiva i 

buida jove) i els seus videojocs, on 

ni l’aire condicionat és gratis. A 

l’altra banda, un skyline de grata-

cels milionaris i aterratges en un 

aeroport de luxe que fa equilibris 

sobre l’oceà.  

 

A Land Imagined és, doncs, una 

pel·lícula sobre el salvatge treball 

que produeix els miracles econò-

mics i arquitectònics. Sota la terra 

de les platges artificials i el gaudi 

luxós hi ha vides sacrificades. El 

creixement econòmic no coneix 

límits, com tampoc sembla tenir-ne 

el creixement territorial de l’illa de 

Singapur, o la set de treball humà 

pràcticament esclau, o el món mis-

teriós d’internet i de videojocs al 

qual s’entreguen tants treballadors 

de matinada. Aquesta manca de 

límits es plasma de forma evident 

en la fotografia del film, encade-

nant escenes i barrocs paisatges 

industrials en un moviment de cà-


