
 
 

 Goodbye, Dragon Inn 
 

A la dècada dels 90 l’epicentre  
mundial del cinema d’autor més 
renovador es desplaça d’Europa cap 
a Àsia. Són nombrosos els noms 
propis que emergeixen amb força i 
que el públic occidental descobreix 
gràcies als festivals internacionals. 
La segona nova onada taiwanesa és 
un dels moviments més destacats. 
D’aquesta en formen part autors      
a la fi tan consolidats com Hou    
Hsiao-hsien, Edward Yang i Tsai 
Ming-liang, que tot i ser d’origen 
xinès-malai, ha dut a terme gairebé 
la totalitat de la seva obra a Taiwan. 
 
El film que ens ocupa, Bu san 
(Goodbye, Dragon inn), és el sisè 
llargmetratge de Tsai Ming-liang i 
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transcorre en un vell cinema de    
Taipei durant la darrera sessió que 
s’hi durà a terme abans no tanqui 
les portes per sempre més. El film 
projectat és un popular wuxia 
(subgènere d’arts marcials amb tocs 
melodramàtics) titulat Long men 
kezhan (La posada del dragón), diri-
git l’any 1967 per King Hu. 
 
POSTNARRACIÓ: 
L’estil de Tsai Ming-liang, com el 
d’altres autors d’arreu que sorgeixen 
als 90 i principis dels 00, es caracte-
ritza sobretot per l’extensa durada 
dels plans, la representació de les 
accions quotidianes en tota la seva 
integritat temporal, la contemplació 
i el retorn als elements més primi-
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La pel·lícula té lloc en un 
vell cinema de Taipei on es 
projectarà l'èpica pel·lícula 
d'arts marcials del 1967  
dirigida per King Hu, Dragon 
Inn. No serà una projecció 
més, serà l'última abans 
que es tanquin les portes 
per sempre. 

Fitxa tècnica 

Director  ......... Tsai Ming-iang 

Guió  ............. Tsai Ming-liang, Sung Hsi 

Fotografia  ..... Lia Pen-jun  

Durada  ......... 82 minuts  

País  .............. Taiwan 

Gènere .......... Drama 

Productora ..... Homegreen Films 
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tius de l’art cinematogràfic. Aquests 
trets han provocat que un sector de 
la crítica encunyés el terme slow 
cinema per tal de definir-los. Aquest 
calaix de sastre engloba autors amb 
diferents sensibilitats i no aprofun-
deix en la idiosincràsia de cadascú, 
arribant a posar dins del mateix sac 
a cineastes tan allunyats com Apic-
hatpong Weerasethakul i James 
Benning. Posats a generalitzar, fóra 
més adequat parlar de postnarrati-
vitat, en el sentit que tots ells       
decideixen situar-se més enllà dels 
paràmetres de la narrativa conven-
cional i atorgar més rellevància a la 
temporalitat que al relat, és a dir, al 
registre del pas del temps que a   
l’encadenament causal dels fets que 
conformen una trama.  
 
FILIACIÓ: 
El cineasta en qüestió beu de la   
modernitat cinematogràfica sorgida 
a Europa als anys 60. Concreta-
ment, la seva obra sembla una     
derivació portada a l’extrem de    
certes pel·lícules d’Antonioni ja que, 
entre d’altres aspectes, també remet 
al naufragi existencial d'éssers que 
no troben el seu lloc en la deshuma-
nitzada i alienant urbs moderna. Els 
seus personatges son hereus de    
l'espectral Monica Vitti de l’Eclisse 
(El eclipse, 1962) o Il deserto rosso 
(El desierto rojo, 1964), presències 
absents, solitàries i incapaces de 
comunicar-se amb els altres.        
Tant en el director italià com en el 
malaisi, l’espai físic equival al      
psíquic, i la narració es contagia  
d’aquesta condició humana, despla-
çant-se dubitativa, a la deriva.     
Arribats a aquest punt, constatem 
l’antítesi de l’heroi tradicional propi 
del classicisme. Sempre vital, actiu i 
en moviment, aquest heroi arquetí-

pic contrasta amb l’”antiheroi” pas-
siu i melancòlic de Tsai i els perso-
natges encarnats per Vitti.  
 
Aquestes constants s’accentuen a 
Goodbye, Dragon Inn. Si Taipei, 
sempre gris, resulta un element   
cabdal per entendre el desangelat 
univers del director, el fet que en 
aquesta ocasió situï l’acció en un 
espai reduït i delimitat emfatitza 
l’aïllament dels pocs éssers que l’h-
abiten, i encara més si gairebé no 
fan ús de la paraula (només dues 
converses en tot el metratge). És 
cert que el film té un lleuger deix 
còmic, però aquest només sorgeix 
com a reflex de la inoperància de les 
persones a l’hora de relacionar-se. 
Per molt que s’apropin, no poden, 
com si fossin línies paral·leles con-
demnades a no convergir mai.  
 
RETORN: 
El cinema de l’autor asiàtic reque-
reix paciència i observació. En tots 
els seus llargmetratges de ficció, des 
del primer, de 1992, fins l’últim a 
dia d’avui, de 2020, ha comptat amb 
l’actor Lee Kang-sheng com a prota-
gonista (si bé Goodbye, Dragon Inn 
és un film més coral, el seu paper 
també gaudeix de gran importàn-
cia). Tsai ha manifestat en alguna 
ocasió que podria estar-se hores 
observant Lee Kang-sheng. Podem 
deduir que la seva concepció del 
plaer rau en el fet d’observar, acció 
que deixaria en suspensió la narra-
ció. En aquest sentit, l’any 2018 va 
aprofundir en aquesta faceta més 
plàstica que explicativa al dur a   
terme un projecte cinematogràfic 
titulat Ni de lian (Your face), que 
consisteix en filmar en primer       
pla diversos rostres d’individus    
anònims.  

A Good bye Dragon Inn, Tsai Ming-
liang redueix la trama i la paraula a 
favor de la gestualitat i el silenci, 
atorga gran importància a la direc-
ció de les mirades i a la ubicació dels 
actors en l’espai escènic, aposta pel 
pla fixe i només mou la càmera quan 
és estrictament necessari... en altres 
paraules, retorna als orígens del 
cinema per parlar-nos, en present, 
de la seva mort. De fet, el film no 
deixa de ser una elegia sobre el    
wuxia, un gènere pràcticament    
extint, i la sala de cinema com a  
espai d’experiències compartides.  
 
En l'era de les plataformes amb  
narracions serials interminables on 
la posada en escena, impersonal, 
mecànica i intercanviable, sembla 
no pintar res davant del guió, i     
dels llargmetratges prefabricats a 
cop d'algoritme, amb muntatges 
frenètics i impetuosos moviments 
de càmera, la proposta minimalista 
de Tsai Ming-liang pot ser llegida 
com un acte de resistència.  
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