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CONTOS DE TOQUIO
Yasujirô Ozu, 1953, Xapón

139 min, VOSE

CONTOS DE TOQUIO
Título orixinal Tôyô monogatari Dirección Yasujirô Ozu Ano 1953 Duración 
139 min. Guión Kôgo Noda e Yasujirô Ozu Montaxe Yoshiyasu Hamamura Son 
Yoshizaburô Senô Fotografía Yuharû Atsuta Produción Takeshi Yamamoto 
Dirección artística Tatsuo Hamada Reparto Chishû Ryû, Chieko Higashiyama, 
Setsuko Hara, Haruko Sugimura, Nobuo Nakamura, Sô Yamamura, Kuniko Miyake, 
Kyôko Kagawa, Eijirô Tôno e Shirô Osaka Distribuidora A Contracorriente Films

XANEIRO 2017
Martes 10
Boudu salvado das augas | Boudu sauvé des eaux
(Jean Renoir, 1932, Francia, 83 min., VOSE)
Martes 24
Terra de ninguén | Terra de ninguém
(Salomé Lamas, 2012, Portugal, 72 min., VOSE)
Martes 31
Un toque de violencia | Tian zhu ding
(Jia Zhang Ke, 2013, China, 130 min., VOSE)

*Todas as sesións, ás 20:30 h no Teatro Principal de Pontevedra



Aínda que acusou desde o comezo a influencia de certos autores norteamericanos, Ozu cons-
truíu nun contexto xaponés unha obra que foi a primeira en desenvolver situacións ópticas e 
sonoras puras (a pesar de chegar tarde dabondo ao cinema sonoro, en 1936). Os europeos non o 
imitaron, acadárono polos seus propios medios; mais isto non impide que Ozu sexa o inventor 
dos optosignos e os sonsignos. A obra adopta unha forma-vagabundaxe, viaxe en tren, traxecto 
en taxi, excursión en autobús, percorrido en bicicleta ou a pé: o ir e vir dos avós da provincia 
a Toquio, as derradeiras vacacións dunha filla canda a súa nai, a fuxida dun ancián... Mais o 
obxectivo non é outro cá banalidade cotiá aprehendida como vida de familia na casa xaponesa. 
Os movementos da cámara fanse cada vez máis escasos: os travellings son «bloques de move-
mento» lentos e baixos; a cámara, permanentemente baixa, está case sempre fixa, é unha cámara 
frontal ou de ángulo constante; os fundidos abandónanse en proveito do simple cut. O que 
puido semellar unha volta ao «cinema primitivo» é tamén a elaboración dun estilo moderno 
incriblemente sobrio: a montaxe-cut, que ha dominar o cinema moderno, é un paso ou unha 
puntuación puramente óptica entre imaxes, e procede dun xeito directo sacrificando todos os 
efectos sintéticos. O son está tamén involucrado, pois a montaxe-cut pode culminar no proce-
demento «un plano, unha réplica» tirado do cinema americano. Mais neste caso, por exemplo 
o cinema de Lubitsch, tratábase dunha imaxe-acción que funcionaba coma índice, mentres que 
Ozu modifica o sentido do procedemento, que agora testemuña a ausencia de intriga: a imaxe-
acción desaparece en prol 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 conversa absolutamente triviais 
(por iso, o único que conta é a elección de actores pola súa aparencia física e moral, e a determi-
nación dun diálogo calquera en aparencia sen tema preciso).

É evidente que desde un principio este método implica tempos mortos e que os fai proliferar 
na corrente do filme. É verdade que co avanzar do filme poderíase crer que os tempos mortos xa 
non valen só por si mesmos, senón que recollen o efecto de algo importante: o plano ou a réplica 
continuaríase así nun silencio ou nun baleiro moi prolongado. Non obstante, no cinema de Ozu 
non existen en absoluto o notorio e o ordinario, situacións-límites e situacións-triviais, unhas 
producindo un efecto sobre as outras ou se insinuando nelas. Non coincidimos con Paul Schra-
der cando opón como dúas fases «o cotián» por unha banda e pola outra o «intre decisivo», 
«a disparidade», que introduciría na trivialidade cotiá unha fenda ou unha emoción inexplica-
ble. Se cadra, esta distinción parecería máis válida no neorrealismo. No cinema de Ozu, todo é 
ordinario ou trivial, mesmo a morte e mais os mortos son obxecto dun esquecemento natural.

...

O esplendor da Natureza, dunha montaña nevada, dinos só unha cousa: Todo é ordinario e re-
gular, todo é cotián! Ela conténtase con reconstruír o que o home crebou, rearma o que o home 
ve crebado. E cando un personaxe deixa por un intre un conflito familiar ou un velorio para 

contemplar a montaña nevada, é coma se intentase restablecer a orde das series1 perturbado na 
súa casa, mais restituído por unha Natureza inmutable e regular, coma unha ecuación que nos 
dá a razón das aparentes rupturas, «das voltas e revoltas, dos altos e os baixos», según a fórmula 
de Leibniz.

...

En canto aos espazos baleiros, sen personaxes nin movemento, son interiores baleirados dos 
seus ocupantes, exteriores desertos ou paisaxes da Natureza. En Ozu cobran unha autonomía 
que non teñen directamente, mesmo no neorrealismo que lles mantén un valor aparentemente 
relativo (con respecto a un relato) ou resultante (unha vez extinguida a acción). Acadan o ab-
soluto, coma contemplacións puras, e aseguran decontado a identidade do mental e o físico, do 
real e o imaxinario, do suxeito e o obxecto, do mundo e o eu. Corresponden en parte ao que 
Schrader chama «estase», Noël Burch «pillow-shots», Richie «naturezas mortas». O proble-
ma é saber se, con todo, non hai que establecer unha distinción no seo desta mesma categoría.

...

Un espazo baleiro ante todo pola ausencia dun contido posible, mentres que a natureza morta 
se define pola presenza e composición de obxectos que se envolven en si mesmos ou se transfor-
man no seu propio continente: caso do plano longo do xarrón case ao final de Banshun.

...

O xarrón de Banshun intercálase entre o medio sorriso da filla e as súas bágoas nacentes. Hai 
devir, cambio, pasaxe. Mais, ao tempo, a forma que o muda non muda, non pasa. É o tempo, o 
tempo en persoa, «un pouco de tempo en estado puro»: unha imaxe-tempo directa que lle dá 
ao que muda a forma inmutable na que a mudanza se produce.

...

Na trivialidade cotiá, a imaxe-acción e mesmo a imaxe-movemento tenden a desaparecer en 
prol de situacións ópticas puras, mais estas descobren vencellos dun tipo novo que xa non son 
sensoriomotores e que colocan os sentidos emancipados nunha relación directa co tempo, co 
pensamento. É o singular efecto do opsigno: facer sensibles o tempo, o pensamento, facelos 
visibles e sonoros.

1 Delleuze fai referencia ás ‘series‘ leibnizianas. Leibniz demostrou que o mundo está feito de ‘series‘ que se 
compoñen e que converxen dun xeito regular, obedecendo leis ordinarias. Só que estas series aparécensenos por partes 
e nunha orde mesturada, tanto que cremos en rupturas, disparidades e discordancias, e en cousas extraordinarias.

OZU,
INVENTOR DAS IMAXES ÓPTICAS E SONORAS 

delleuze, gilles (2007): La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Barcelona. Ediciones Paidós.


