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CONTOS DE TOKIO

FICHA TÉCNICA

Tokyo monogatari. Xapón, 1953. B/N, 139 min. Xénero: Drama | Dirección:
Yasujiro  Ozu  | Guión:  Yasujiro  Ozu,  Kogo  Noda |  Produción:  Takeshi
Yamamoto (Shôchiku Eiga) | Fotografía: Yuuharu Atsuta | Montaxe: Yoshiyasu
Hamamura  |  Música: Takinori  Saito  |  Intérpretes:  Chishu  Ryu  (Sukichi),
Chieko Higashiyama (Tomi),  Setsuko Hara (Noriko),  Sô  Yamamura (Koichi),
Haruko Sugimura (Shige), Kuniko Miyake (Fumiko), Kyôko Kagawa (Kyôko)

SINOPSE
a

Unha parella de anciáns viaxa a To-
kio  para  visitar  os  seus  fillos,  pero
ningún deles ten tempo para atende-
los, polo que deciden envialos a un
balneario. Cando regresan, a nai pa-
sa  unha noite na casa  dunha nora,
viúva dun dos seus fillos. A diferenza
dos  seus  cuñados,  Noriko  mostra
afecto polos seus sogros e conforta á
anciá.

CRÍTICA DE TIEMPO DE CINE

Esa familia non se toca, non se abra-
za, non mostra ningún signo de aga-
rimo.  Hai  neles  un  respecto  exce-
sivo,  unha  distancia  extrema e  por
momentos incómoda, que é a mesma
da  película  onde  están  inmersos:
Contos de Tokio, a perla do shomin-
geki, o xénero de cinema nipón que
trata  da  vida  da  xente  común,  da
clase media  baixa  xaponesa, e que
Yasujiro Ozu inmortalizou para nós.

Pero este patrimonio de imaxes che-
gounos  tardiamente,  pois  Ozu  pen-
saba que o seu cinema tiña un sabor
demasiado  local  para  ser  compren-
dido en Occidente. Foi só en 1972,
cando Donald Ritchie  a presentou no
Festival  de  Venecia,  que  o  mundo
enteiro puido testemuñar de primei-
ra man as súas bondades: soubo cap-
tar  a  sutileza argumental,  a  espar-
tana  construción  visual  e  a  inusual
posta  en  escena  que  constitúen  os
eixos da súa arte cinematográfica.

Os temas e o estilo de Ozu repítense
filme  tras  filme,  case  como  un  ri-
tual,  pero  aquí  reflíctense  dunha
forma tan intencionalmente explíci-
ta, que o filme (dentro da súa com-
plexidade  e  esixencia)  faise  trans-
parente  ao  espectador.  O  director
sempre a considerou como unha das
súas fitas máis melodramáticas, pro-
bablemente referíndose a que o que
vemos na pantalla  é  un compendio
de situacións antes que unha narra-
ción de eventos reais. Hai entón un
interese didáctico de parte de Ozu,
un  afán  de  querer  amosarnos  os
temas que lle preocupaban fronte á
ruptura da familia xaponesa. 

Ozu devén en cronista do transcurso
do tempo. Non é outro o motivo do
seu filme, que carece de nós dra-
máticos definidos. Aquí nada extra-
ordinario ocorre, o heroe non queda
coa moza, nin hai inimigo que ven-
cer.  O fluxo da vida,  retratado na
súa  aparente  lentitude  e  inmobili-
dade alenta cada fotograma. O ar-
gumento, seica inspirado nunha pe-
lícula  norteamericana  de  Leo
McCarey,  Make  Way  for  Tomorrow
(1937),  que o guionista Noda Kogo
vira,  cóntanos  como  unha  parella
de anciáns que vive no sur do país
decide visitar os seus fillos adultos,
que  non atopan tempo nin vontade
para acollelos, pero a súa nora re-
cíbeos con sincero aprecio.

Reflectir a vida cotiá xa é de seu un
acontecemento  e  un  gran  reto.  A
acción aquí pouco ou nada importa:
o  director  sublimouna  en  pos  da
mensaxe. O tema de Contos de To-
kio, a brecha xeracional xaponesa e
a desilusión  que produce entre  os
que a  viven,  expónnolo  Ozu subli-
mando  os  demais  elementos,  con-
vertendo as súas imaxes non na ex-
presión  do  movemento,  senón  do
tempo, no sentido que Gilles Deleu-
ze  expuxo ao dicir  que “a imaxe-
acción  desaparece  en  proveito  da
imaxe puramente visual do que é un
personaxe,  e  da  imaxe  sonora  do
que  este  di,  sendo  o  esencial  do
guión  unha  natureza  e  unha  con-
versa absolutamente triviais”. Pero
como logralo? Como pór distancia á
narración, á expresión dramática?

Para  lograr  este  efecto,  e  enten-
dendo que calquera movemento da
cámara  implica  unha manipulación
e un comentario da realidade, Ozu
decidiu fixar a posición da cámara á
altura dun home sentado sobre un
tatami, e filmar cun obxectivo fixo
de 50mm. Todo transcorre fronte a
lente fixa da cámara. En interiores
non se despraza nin horizontal  nin
verticalmente, nin moito menos ca-
ra adiante ou atrás. Permanece es-
tática mentres a acción pasa fronte
a  ela,  escenificada  como  nunha
montaxe  teatral.  Se  un  personaxe
se despraza  e cambia  de cuarto,  a

cámara antecédeo e espérao a que
chegue fronte a ela. Moi poucas ve-
ces hai un plano-contraplano dentro
da mesma escena, e cando se fai é
para permitir a chegada doutro per-
sonaxe ou impedir que a súa entrada
ao campo visual impida ver o que es-
tá a ocorrer.

O máis  rechamante e sorprendente
deste estilo ocorre cando hai un diá-
logo entre dous personaxes. A cáma-
ra ao darlle a palabra ao interlocu-
tor  ponse  fronte  a  el,  substituíndo
ao personaxe que acabou de falar e
cando  regresa,  instálase  no  mesmo
ángulo e na mesma posición anterior,
en paralelo ao personaxe que está a
falar agora, nun xogo de miradas on-
de parece sempre que se lle está fa-
lando ao espectador, onde el é parte
da película, ao carecer doutro refe-
rente visual distinto. Ao cambiar as
secuencias,  Ozu  non  recorre  tam-
pouco a fundidos a negro ou a disol-
ver a imaxe (recursos que el consi-
deraba  “atributos  da  cámara”)  se-
nón que fai un corte directo, en oca-
sións  baseado  en  analoxías  visuais
coa escena precedente.

Esta  actitude  formal  cumpre  fun-
cións evidentemente estéticas. A or-
de e a distancia que lle imprime ás
imaxes operan como un marco rigo-
roso  dentro  do  cal  vive  a  emoción
humana.  Ao  velas  temos  a  certeza
de que Ozu achegouse ao ser huma-
no  e  extraeu  del  o  necesario  para
pór en escena os sentimentos antes
que os xestos, os pensamentos antes
que as obras, a poesía antes que o
rigor  dos feitos.  Contos  de Tokio é
entón como a vida mesma, non como
a vida dos seus personaxes. Eles es-
tán alí só como exemplo, como ins-
trumento  para  alentar  con  imaxes
unha  mensaxe  de  desilusión  ante
unha sociedade que deixaba de ren-
der culto ao pasado e se enfrontaba
a un presente e a un futuro tecnifi-
cados, fríos e solitarios. Esa tensión
xeracional séntena eses pais decep-
cionados do éxito dos seus fillos, e á
súa vez séntena eses fillos, aburridos
de ter que xustificarse ante os seus
maiores. Tal representación da reali-
dade xa non se atopa no cinema.
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