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VIAXE A CITERA [TAXIDI STA KYTHIRA]

Dirección Theo Angelopoulos Guión Theo Angelopoulos, Tonino Guerra e 
Thanassis Valtinos Ano 1983 Duración 134 min. Fotografía Giorgos Arvanitis 
Montaxe Giorgos Triantafillou Son Thanassis Arvanitis, Dinos Kittou, Nikos 
Achladis Música Eleni Karaindrou Dirección artística Mikes Karapiperis 
Vestiario Giorgos Ziakas Intérpretes Manos Katrakis, Giulio Brogi, Mary 
Chronopoulou Distribución Intermedio

Sinopse Spyros é un vello comunista que regresa a Grecia xa ancián, 
despois de pasar os últimos trinta e dous anos na Unión Soviética. Grazas a 
un permiso duns días, o home pode volver ao seu fogar no seu país natal. O 
regreso servirá para desenterrar pantasmas do pasado e o reencontro coa 
familia ha abrir tamén feridas pechadas.

Galardóns Mellor guión e Premio Fipresci no Festival de Cannes 1984• 
Premio da Crítica no Festival de Rio de Janeiro 1984 • Mellor filme, mellor 
actor, mellor actriz e mellor dirección artística segundo o Ministerio de 
Cultura Grego 1984. 

XANEIRO 2018

MARTES 9
A ASASINA
[CÌKÈ NIÈ YINNIÁNG]
Hou Hsiao-hsien
Taiwán, 2015, 105 min.

MARTES 16
REBELDES DO DEUS NEÓN
[QING SHAO NIAN NUO ZHA]
Tsai Ming-liang
Taiwán, 1992, 102 min.

MARTES 23
CEMITERIO DO ESPLENDOR
[RAK TI KHON KAEN]
Apichatpong Weerasethakul
Tailandia, 2015, 122 min.

MARTES 30
NOUTRO PAÍS
[DA-REUN NA-RA-E-SEO]
Hong Sang-soo
Corea do Sur, 2012, 89 min.
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Aléxandros é un director de cinema de mediana idade, casado e pai dun fillo 
chamado Spiros. Vive nunha casa con vistas sobre a cidade e prepara un filme 
cuxo nome é Viaxe a Citera, título tamén dun poema de Baudelaire e dun cadro 
de Watteau, e cuxo topos fai referencia á illa máis ao suroeste do Peloponeso, na 
que, segundo a mitoloxía grega, alguén pode entregarse plenamente á felicidade 
ou ben á súa procura.

Viaxe a Citera é un filme sobre a procura e o desprazamento: a procura do fogar 
e do Pai, un pai simbólico que representa a Grecia nun determinado período his-
tórico, co regreso de miles de exiliados políticos trala amnistía xeral decretada a 
finais dos anos setenta e o consecuente desencanto dunha xeración que asistiu ao 
esvaecemento das súas expectativas de cambio tralos primeiros meses de goberno 
do socialista Papandreu; un desprazamento continuo entre o relato e o discurso, 
ateigado de desdobramentos entre pasado e presente, entre os tropos do fogar e o 
exilio, entre a Historia, o mito e a memoria, entre a realidade, a vixilia e a creación.

Tras acudir ao plató onde transcorre un casting —«son eu», recítase insisten-
temente— para o seu filme, Aléxandros descobre asombrado o rostro afiado e 
juanramonesco dun ancián que vende lavanda. Coa súa aparición, acompañada 
pola melancólica e elexíaca música de Eleni Karaindrou, que asociaremos a partir 
de entón co tema do exilio, Viaxe a Citera emprende e activa a súa viaxe cara a 
esa fronteira liminar na que se borran as pegadas do seu propio relato para fundir 
o real —a historia persoal dun Aléxandros silencioso e observador, incapaz de 
entrar en acción co mundo que o rodea— e o imaxinario —o filme dentro do 
filme, que dá conta do tortuoso regreso do pai— nun mesmo e intricado discurso, 
materialización fílmica do pensamento do director grego cando afirma que «os 
filmes deben partir dun primeiro nivel de realidade» e que «o filme debe xogar 
constantemente entre o real e o imaxinario, pero a partir dun imaxinario que se 
crea no interior da realidade... O pretexto real fai máis verdadeiro o soño».

Transfigurado sen solución de continuidade no pai que regresa á casa tras anos 
de exilio en Uzbekistán —«son eu», serán de novo as súas primeiras verbas—, o 
vendedor de lavanda cede o seu cesto e o seu andar canso a unha figura espectral, 
unha sorte de nosferatu partisano —Manos Katranis, o actor que o interpreta, 
gravemente enfermo durante a rodaxe, morreu semanas despois de finalizala—, 
unha vítima da Historia que toca terra no seu reflexo na auga antes ca no propio 
terreo, tras descer lentamente pola escada dun barco que se desprega aos poucos, 
coma o paso suspendido da cigoña, nunha premonitoria e demorada posta en es-

cena do inicio dun percorrido —primeiro o fogar familiar na cidade, logo a aldea 
natal e finalmente unha serie de non-lugares (cuartos de hostal, gasolineiras, salas 
de espera, a balsa de madeira da partida) que definen unha particular topografía 
do desprazamento— que irá desmaterializando devagar o seu corpo até conver-
telo nunha sombra, nunha imaxe reflectida, incapaz xa de comunicarse co novo 
mundo se non é a través do código secreto duns asubíos clandestinos («a lingua 
dos perseguidos») e das cancións cómplices (Corenta mazás vermellas) cantandas 
cun vello camarada, ou identificado/illado na melodía solitaria dese mesmo violín 
que, xunta unha vella maleta, é a súa única equipaxe.

Como lembra Ángel Quintana, Angelopoulos asume «a imposibilidade de cap-
turar a imaxe esencial do visible», o que empurra a súa elección estética cara a 
«unha vontade de concentración espazo/temporal que conduce cara á esenciali-
zación da imaxe a través de complexos planos-secuencia que xeran unha forza 
centrípeta que move o relato cara á exaltación da imaxe-símbolo». A ritualización 
e disposición teatral desnaturalizan a realidade para (re)construíla nun espazo 
de intersección entre o físico e o mental, «nun xogo de enunciacións, a partir 
dalgúns personaxes que adquiren a función de demiurgo»; demiurgo claramente 
desdobrado aquí na diéxese a través do personaxe de Aléxandros, en cuxa cabeza 
semella transcorrer todo o filme que vemos —e oímos: véxase a escena na que o 
personaxe descobre como as voces e músicas que se oen no edificio do porto non 
son outra cousa ca unha gravación reproducida automaticamente— e a través 
de cuxa viaxe interior nos adentramos no abismo da materia narrativa do relato. 

Inopinadamente, Viaxe a Citera agasállanos cunha serie de escenas resoltas en 
plano-contraplano que, lonxe do efecto de distanciamento dos grandes tableaux 
épicos que conformaban os seus primeiros filmes, semellan procurar a condensa-
ción dunha primitiva emoción psicolóxica máis propia da narrativa clásica ca da 
sintaxe moderna. Cando o vello Spiros se achega á casa familiar na cidade e se 
enfronta por primeira vez á esposa —«De que cor eran os seus ollos?», pregúntase 
en voz alta— que o esperou, abnegada e doente, un corte levaranos a ela, de pé 
xunta a porta do fogar, nun plano medio. A súa resposta, despois de tantos anos, é 
outra pregunta: «Comeches?». Unha palabara, tan cara ao cine de Angelopoulos, 
capaz de encher de sentido un baleiro de máis de trinta anos cun intenso fluxo 
de reconciliación e continuidade, preludio verbalizado dunha alianza inquebran-
table que, como nos recorda Pere Alberó, levará finalmente a parella de anciáns a 
unha Viaxe eterna aos confíns do mundo, talvez Citera, aboiando nunha balsa no 
océano, abandonados á deriva, lonxe do mundo dos vivos.

UN VIOLÍN, UNHA MALETA E CORENTA MAZÁS VERMELLAS

Fragmentos do texto de Manuel J. Lombardo que acompaña a edición do DVD de Intermedio.


