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SINOPSE
a

Durante a Segunda Guerra Mundial,
Grecia sofre a ocupación das tropas
nazis.  Nesas  circunstancias,  unha
compañía  teatral  realiza  unha  xira
polo país, aínda que as súas repre-
sentacións se ven continuamente in-
terrompidas polos conflitos políticos.
Por outra banda,  unha das actrices
tenta vingarse da súa nai á que res-
ponsabiliza da morte do seu pai.  O
seu irmán, un partisano, axudaraa a
satisfacer os seus propósitos.

CRÍTICA DE CINEMA 
ESENCIAL (con spoilers)

Non  son  poucas  as  ocasións  nos
que  un  mínimo  coñecemento  dos
contextos histórico e cultural resulta
determinante  para  aproximarse  a
unha obra artística,  algo que se fai
evidente no caso d'A viaxe dos co-
mediantes, terceira longametraxe de
Theo  Angelopoulos  que,  aínda  que
pode ser  gozarse  sen  ter  en  conta
esta prevención (tanto pola maxesto-
sidade da súa posta en escena, cos
longuísimos  planos  secuencia  nos
que  converxen  distintos  momentos
históricos,  como  polo  dramatismo
dos feitos narrados por si  mesmos,
aínda  presenciándoos  fóra  de  cal-
quera  contexto),  resulta  moito  máis
convincente se dispomos das ferra-
mentas  previas  para  decodificar  a
complexa  estrutura  narrativa  do  fil-
me: as súas referencias á triloxía de
Esquilo, a Orestiada, e a contextuali-
zación  do  período  histórico  no  que
se desenvolven os feitos da película.
a

Theodoros  Angelopoulos  naceu  un
ano  antes  da  ditadura  fascista  de
Metaxas (1936-1940)  e viviu  toda a
súa infancia entre a ocupación ale-
má  da  Segunda  Guerra  Mundial
(1940-1944) e a Guerra Civil que veu

a  continuación  (1944-1952).  A  au-
sencia  do  seu  pai,  un  guerrilleiro
que chegou a ser condenado á mor-
te, foi moi intensa durante a infan-
cia,  até  o  seu  regreso  repentino
pouco antes do fin da guerra. Esta
historia lémbranos a Agamenón por-
que o director viviu con angustia a
posible  morte  do  pai,  pero  tamén
pola  natureza  da  guerra  civil,  que
podería interpretarse como os asa-
sinatos  na  casa  dos  Atridas:  unha
familia (unha nación) cuxos fillos se
matan mutuamente e que entra nun
círculo  vicioso  de  violencia  e  vin-
ganza. Baixo estas circunstancias, a
opción do director de acudir ao mito
dos Atridas  parece completamente
natural,  moito  máis  se  temos  en
conta que o filme se rodou nun pe-
ríodo no que a historia de Grecia se
afundía  de  novo  na  violencia  e  o
sangue,  a  Ditadura  dos  Coroneis
(1967-1974).
a

Na película presenciamos os acon-
tecementos  preséntanse  de  forma
inmediata e fragmentada, tal  como
os vive unha compañía teatral  que
está en xira coa obra Golfo, a moza
pastora de  Spiridon  Peresiadis,  e
que  verá  as  súas  representacións
continuamente  interrompidas  polos
devanditos  acontecementos.  Deste
xeito, no filme de Angelopoulos fun-
cionan  tres  realidades:  a  teatral,  a
histórica e a mitolóxica. A miúdo as
tres son inseparables entre elas,  o
que proporciona á obra  consisten-
cia e profundidade.
a

A realidade teatral funciona a miúdo
como  comentario  irónico:  a  obra
que sempre se interrompe por fac-
tores externos, os traxes folclóricos,
o escenario inmutable que se tras-
lada  de  teatro  en  teatro,  edificios
abandonados e praias desertas.
a

A realidade histórica xorde sobre to-

do  mediante o contexto (charlas po-
las rúas, pancartas, execucións, alar-
mas) pero faise evidente a través de
tres planos secuencias nos que tres
personaxes relatan senllos episodios
que reflicten toda a violencia e a ab-
surdez daquela época tan alterada.
a

A realidade mitolóxica aparece a tra-
vés  dos  personaxes  que  dan  nova
vida ao mito dos Atridas mediante a
súa historia persoal: a nai infiel, Cli-
temnestra;  o  seu amante,  Egisto;  o
pai inocente, Agamenón; os seus fi-
llos Orestes e Electra; Pilades...
a

Con todo, na sanguenta historia da
Grecia  de  posguerra  non  hai  lugar
para o  happy end da triloxía de Es-
quilo: Orestes é fusilado polos ven-
cedores da guerra. No seu funeral, o
resto da familia apláudeo como he-
roe e como actor. O sitio de Orestes
ocúpao Pilades,  tanto na compañía
como na alegoría mítica da historia.
Pilades  será  perseguido  polas  Eri-
nias, que neste caso son os seus tor-
turadores. Libérano, pero cun custo
importante:  vese  obrigado  a  asinar
un informe de arrepentimento e re-
nuncia das súas ideas.

Co fin da Guerra Civil, Electra decide
retomar a compañía. Así, ao final da
película  temos  a  repetición  da  pri-
meira escena,  coa compañía diante
da estación de trens de Aegion. Se-
gundo Angelopoulos, “é como unha
gran foto familiar na que o futuro es-
tá xa escrito e este futuro, do que xa
fomos  testemuñas,  vén  oporse  á
mesma”.  Alí  están  todos  os  prota-
gonistas,  mesmo os que se perde-
ron, nunha imaxe coa que o director
propón un peche do círculo.  O fin-
inicio é unha invitación ao especta-
dor a volver ver a película desde o
principio, reflexionando sobre a ine-
vitable  dependencia  dos  acontece-
mentos.
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