
 
 

 Un elefante sentado y quieto  
 (Dà xiàng xí dì ér zuò) 

Quique Mex http://
tantocine.com/an-elephant-sitting-
still-de-hu-bo/ 
La pel·lícula és una obra monu-
mental i no precisament per la 
seva durada, 230 minuts, sinó per 
les decisions preses per Hu Bo per 
explicar una història complexa, 
narrada amb innumerables       
riscos, però amb una solvència 
extraordinària.  
La pel·lícula és extraordinària,  
incòmoda però atrapant i gens 
complaent, narrada amb un rigor 
impensat en una primera 
pel·lícula, que lamentablement ha 
resultat també el seu acomiada-
ment del món, ja que Hu Bo va 
decidir suïcidar-se poc temps   
després d'acabar la filmació. 
 
Belén Martín - Cinemagavia 
An Elephant Sitting Still i la      
bellesa del realisme 
El so constitueix els fonaments de 
la pel·lícula. Hu Bo va voler fer 
una narració sonora amb la qual 
explorar la quotidianitat. És possi-
ble, per tant, apreciar tots i cada 
un dels sons de l'entorn i dels   
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personatges; cap d'aquests sons és 
irrellevant, perquè constitueixen 
l'essència de An Elephant Sitting 
Still. Al llarg del film, no            
obstant, trobem petits intervals 
musicals que separen històries i 
personatges.  
La càmera rodeja els personatges, 
existint un suggeriment de l'acció 
que només quan aquest ha succeït 
deixa veure's a l'espectador, que té 
un paper testimonial dels fets. Es 
mostra constantment als perso-
natges, ja que la càmera els rodeja 
en tot moment, o bé d'esquena o 
bé frontalment, els personatges 
són protagonistes. La major part 
del temps ho sentim tot, i el públic 
ha de confiar en la seva pròpia  
intuïció, ja que la imatge molts 
cops ens és vetada. 
 
Nadja (Filmaffinity) 
La cinta de Hu Bo serà massa pe-
sada per a alguns. Intenta fer-nos 
pensar en una era d'ingent        
consum capitalista on tendeix a 
importar més la forma que el    
contingut. En la que s'aprecien 
més els mitjans que la finalitat. El 
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L'ús de mascareta durant el visionat  
de la pel•lícula és  obligatori.  
 
Mantenir la separació entre  
seients les persones no convivents. 

Sinopsi 

Aquest film narra un dia des de 

la matinada fins al capvespre, 

amb diferents personatges in-

tentant agafar un tren per tal 

d’escapar de l’espiral descen-

dent en la que es troben.  
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seu nihilisme tampoc serà acceptat 
per molts. Però ningú podrà negar 
mai que ha aconseguit alguna cosa 
monumental amb la seva cinta. És 
realment trist ser conscients que la 
seva mort prematura ens impedirà 
veure més de la seva filmografia. 
Era un director que podria haver 
sigut molt gran. Aquesta cinta en 
sí és ja molt gran. 
 
Nestor Juez (Filmaffinity) 
És un film no només fred, sinó 
lentíssim i molt dens, de trama 
una mica confusa que precisa mol-
ta atenció per tal de seguir-la. I 
que tot això, sumat a la seva      
inabastable durada, fa inevitable 
que el visionat sigui esgotador. 
Amb tot, una pel·lícula críptica 
que no és per a tothom. Però si un 
sap a què va, es trobarà amb una 
de les pel·lícules més interessants 
del curs, tota una mostra d'un   
talent que tristament ja no        
gaudirem. Un esdeveniment. 
 
Willy74 (filmaffitnity) y http://
www.filmdreams.net y http://
habladecine.com/ 
El cine són sentiments i emocions 
i hi ha pel·lícules per a tot tipus de 
públic, i a nivell personal connecto 
més amb històries sobre persones 
reals i els seus problemes socials, i 
de tant en tant s'estrena una     
proposta que reuneix tots els     
elements per aconseguir mantenir 
la meva atenció al llarg de tot        
el metratge, en especial quan    
empatitzo amb els personatges i 
els seus problemes, i aconsegueix 
emocionar-me o fer-me mantenir 
la tensió, amb independència de la 
durada de la pel·lícula. 
En aquesta ocasió ens trobem amb 
un cas bastant especial, ja que no 

és una proposta apta per a tot ti-
pus de públic, per estètica, temàti-
ca, ritme i durada. 
El millor: la direcció. El guió, els 
diàlegs i saber tancar les històries. 
La fotografia. 
El pitjor: durant la primera meitat 
s'excedeix en enfocar els personat-
ges d'esquena en els plans en mo-
viment. 
 
Ranxomare (Filmaffinity) 
Un altre punt interessant són les 
escenes, els plans, llargs, eterna-
ment llargs on la càmera es posici-
ona a qualsevol lloc amb tal      
d'escollir el millor angle per a no 
perdre detall a la vegada de no   
deixar, encara que no aconsegueix 
ser perfecta, ja que la seva mala 
ubicació fa canviar la "direcció" 
dels personatges. 
Els personatges són una merave-
lla, actuacions senzilles, però emo-
cionals, plenes de gesticulacions 
que ajuden molt, però sense arri-
bar a les exageracions. A més per 
una banda veiem que l'origen soci-
al en què estan emmarcats, queda 
perfectament albirat, fent-nos una 
clara idea del seu entorn, i per una 
altra banda gaudim de la podridu-
ra de cada individu, tant física com 
moral, i el perquè d'aquestes      
decisions tant precipitades com 
premeditades. 
En definitiva, un film amb aires de 
denúncia social, però, al meu    
entendre, no només d'una Xina 
que està enlairant-se sense afecció 
a la tradició i a les persones, sinó     
d'una societat mundial on molts 
van perdent el rumb davant la   
falta "d'amor". En fi, per gaudir, 
amb tranquil·litat, sense presses, 
per conèixer i experimentar      
sentiments més enllà de la cadira 

o butaca. 
 

Mayra Meza (Filmaffinity) y cache-
cine.blogspot.com 
An Elephant Sitting Still és un  
drama que furga en els mals de la 
societat xinesa contemporània que 
podria ser qualsevol altre lloc. 
Aborda la desesperança de qui se 
sent menyspreat pels seus propis 
pares/fills, la negligència del siste-
ma educatiu, la violència, l'assetja-
ment escolar, el mal ús de les    
xarxes socials i el suïcidi, tots 
aquests temes convergeixen i    
flueixen amb soltesa en un dilatat 
metratge que mai resulta avorrit. 
 

Esistuff (Filmaffinity) 
La pel·lícula ofereix un panorama 
bastant tètric d'una societat xinesa 
que ofega qualsevol temptativa de 
virtut dins de la sopa d'opressió 
social, profund egoisme, menys-
preu per l'altre i violència latent 
que es va descarregant de manera 
caòtica. Aquestes espurnes de    
violència i l'elefant assegut exerci-
ran d'agulles que entreteixeixen 
per un dia les vides dels personat-
ges d'aquesta història. ¿Dia       
terrible o dia màgic? 

 

Árbore (Filmaffinity) 
Crec que l'experiència val molt la 

pena, l'última escena és probable-

ment la més bella que hagi vist 

mai. 

Reculls de diferents crítiques        

extretes de la web  

filmaffinity.com 

(text traduït) 


