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Kanji Watanabe é un vello funciona-
rio  público  que  arrastra  unha  vida 
monótona e gris, sen facer practica-
mente nada. Con todo, non é cons-
ciente  do baleiro da súa existencia 
ata  que  un  día  lle  diagnostican un 
cancro  incurable.  Coa  certeza  de 
que o fin dos seus días está preto, 
xorde nel a necesidade de buscarlle 
un sentido á vida. 

BLOG UN RAYO DE ESPERANZA

Vivir estrutúrase  en  dúas  partes.  A 
primeira  é  a  historia  de  Watanabe 
desde a formulación da súa dedica-
ción profesional  e  a noticia  da súa 
enfermidade oncolóxica terminal até 
a súa decisión de emprender a loita 
pola construción dun parque. Nesta 
primeira  metade  desenvólvese  un 
conflito emocional  do personaxe,  o 
cal atravesa unha profunda situación 
de crise persoal  como resultado do 
coñecemento da súa morte inminen-
te. Watanabe tratará inutilmente de 
recuperar  o  tempo  perdido  na  súa 
vida anterior, dándose conta de que 
xa non pode reparar a relación de in-
comunicación co seu fillo e a súa no-
ra. Comproba que o goce desenfrea-
do  das  esmorgas  nocturnas  non  lle 
reporta  ningún  tipo  de  satisfacción 
vital.  O protagonista  atopa os  seus 
únicos  momentos  de  felicidade  nos 
seus  encontros  cunha  moza  do  seu 
departamento,  cuxa  vitalidade  lle 
transmite  certa  alegría  de  vivir  e 
que actúa como catalizador  na súa 
decisión de realizar unha misión so-
cial  que  lle  faga  por  fin  darlle  un 
sentido á súa existencia.

A  segunda  parte  do  filme  comeza 
cinco  meses  despois  da  morte  do 
protagonista. Nela, tendo como fon-
do narrativo o funeral de Watanabe,

procédese á reconstrución da con-
secución do obxectivo  do protago-
nista, a través do testemuño dos di-
versos  asistentes  ao  seu  enterro. 
Aínda que algúns dos feitos explica-
dos poidan resultar redundantes, a 
duración desta  longa secuencia  do 
velorio atopa a súa explicación na 
intención por parte de Kurosawa de 
escenificar o lento desenvolvemen-
to dun ritual destas características. 
Os  diversos  asistentes  van  confor-
mando cos seus comentarios e axu-
dados  pola  ebriedade  que  lles  vai 
provocando  o  sake  un  exhasutivo 
retrato do defunto, no que sairán á 
luz tanto os seus defectos como as 
súas calidades e no que o falecido 
se converterá no centro dun debate 
sobre a súa vida que realmente moi 
poucos ou ningún coñece.

A estrutura do filme, tanto da pri-
meira  como  da  segunda  metade, 
caracterízase  por  continuos  flash-
backs de breve duración que actúan 
como soporte explicativo aos feitos. 
Vivir desenvólvese igualmente como 
un conxunto de situacións significa-
tivas que propician unha reconstru-
ción dos feitos por parte do espec-
tador, fragmentos entre os que des-
tacan os recordos do enterro da es-
posa de Watanabe, con ese marabi-
lloso encadeado ao plano subxecti-
vo do pai e do fillo vendo como se 
afasta a carreta que porta o féretro 
da nai, ou a alternancia de primei-
ros planos do protagonista gritando 
o nome do seu fillo con escenas que 
lembran feitos destacados da infan-
cia do mesmo. O tempo é manipu-
lado a gusto polo realizador non só 
cos saltos atrás no relato, senón ta-
mén  coa  utilización  frecuente  de 
elipses que resumen fragmentos da 
historia. Excelentes exemplos desta 
montaxe elíptica son as secuencias 
do paso dun departamento a outro 
da solicitude de construción do par-
que por  parte  dunhas  mulleres  ou 
as diferentes situacións vividas polo 
protagonista  nas súas noites de es-

morga xunto a un escritor bohemio.

Vivir é unha das películas de Kurosa-
wa nas que o lirismo visual está máis 
conseguido. A impecable realización 
na montaxe e a composición dos pla-
nos mostra esa soberbia posta en es-
cena  e  dirección  características  do 
realizador,  chegando  ao  seu  cumio 
en momentos tan perfectos como a 
escena da randeeira, na que Wata-
nabe se balancea cantando A vida é 
curta, esperando xa a súa morte bai-
xo a neve. A presenza da natureza e 
os  fenómenos  atmosféricos  como 
elementos que acompañan á narra-
ción e achegan especial significado a 
ela é outra das constantes no cine-
ma de Kurosawa. Watanabe méxese 
na  randeeira  baixo  unha  neve  que 
reforza o aire de lenda que envolve 
a  historia  deste  heroe,  conectando 
coa afirmación de que non hai nada 
máis  solemne  que  os  últimos  mo-
mentos dun home. Shimura enrique-
ce coa súa interpretación esta idea 
de dignidade e triunfo vital  no seu 
personaxe,  interpretación  influída 
polo  teatro  xaponés,que  salienta  a 
expresividade do actor sobre un mí-
nimo movemento da súa figura.

Vivir foi definida como unha película 
“neorrealista dos sentimentos”, con-
figurándose como un canto positivo 
cara á vida e a necesidade de usar o 
noso escaso tempo da maneira máis 
intensa posible. Lonxe dun pesimis-
mo existencialista que trate a morte 
como o horrible final  do camiño, a 
mensaxe final do filme de Kurosawa 
é moito máis esperanzadora, e con-
segue na súa proposta deixar a sen-
sación de asistir a unha extraordina-
ria lección de vida coherente coa vi-
sión  humanista  presente  en todo o 
cinema do xaponés, no que se con-
clúe que o ser humano debe tratar 
de dedicar todos os seus esforzos en 
aproveitar ao máximo o tempo que 
lle  é  dado,  tempo  valiosísimo  e 
curto de máis como para malgastalo 
inutilmente.

Vindeira sesión o martes 10 de marzo: Pozoamargo · Enrique Rivero


