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Sanma no aji (O Gosto do Saké, 1962) é a derradeira obra de Yasujirô Ozu, não
constituindo porém, ao contrário do que defenderam vários teóricos do cinema japonês,
aquilo a que vulgarmente se chama um filme testamento. À data da sua morte, Ozu estava
inclusivamente a desenvolver um novo projecto com o seu colaborador de longa data, Kôgo
Noda, que viria a ser realizado, sem qualquer brilho, por Minoru Shibuya em 1965: Daikon
to ninjin (Rabanetes e Cenouras, 1965).

A diegese deste filme é mais uma prova utilizada pelos que lêem a obra de Ozu como uma
reescrita constante da mesma história, que, através dos vários capítulos que se sucedem,

apresenta apenas mudanças circunstanciais de enfoque. Desta maneira, se alguns temas
explorados pelo cineasta nipónico povoam invariavelmente todos os seus filmes (a
desagregação da família tradicional japonesa, o confronto moral e cultural entre a
civilização oriental e a ocidental, o avanço do consumismo, etc.), eles surgem com
importância desigual em todas as obras. Neste sentido, a associação de Sanma no aji a
alguns filmes específicos do período anterior de Ozu, sobretudo a Banshun (Primavera
Tardia, 1949), deverá ser considerada menos como um remake do que como uma
aproximação no equilíbrio temático. Se, por um lado, o mecanismo do remake não é
estranho ao trabalho de Ozu, que a ele recorreu quando adaptou o seu ukikusa
monogatari (Uma História de Ervas Flutuantes, 1934) para realizar Ukikusa (Ervas
Flutuantes, 1959) ou modernizou o seu Otona no miru ehon – Umarete wa mita
keredo (Eu Nasci, Mas…, 1932) para elaborar Ohayô (Bom Dia, 1959), aquilo que
une Sanma no aji e Banshun é a hierarquia das preocupações.
Em ambos vemos Chishû Ryû interpretar um viúvo que deve escolher entre a felicidade e
independência da sua filha ou uma velhice confortável. O desenvolvimento da narrativa
sublinha duas inquietações de Ozu, indissociavelmente interligadas: o impedimento natural
à coetaneidade das gerações e a rigidez da organização familiar do seu país. Em relação ao
primeiro aspecto, são extremamente sintomáticos os diálogos com o Sr. Horie, uma
personagem que, ao contrário de todos os viúvos do cinema de Ozu, fez um segundo
casamento com uma mulher muito mais nova. A situação dá origem a alguns gags que,
apesar da ligeireza introduzida pelas invulgares alusões directas a medicamentos de
manutenção da virilidade, contribuem para o retrato de alguém que tenta, através de meios
artificiais jocosamente criticados pelos amigos, unificar duas gerações. O Sr. Hirayama (a
personagem de Ryû), pelo contrário, não quer voltar a casar-se e, corajosamente, oferece a
filha ao matrimónio. Fá-lo, todavia, de acordo com uma postura que Ozu sabe estar ligada à
conduta moral do Velho Japão, e, logo, em declínio. O pai de Michiko é, desta forma, uma
personagem já anacrónica, dolorosamente levando a cabo um sacrifício pessoal, mas
também histórico. O despojamento do acto é, numa leitura sinedocal, a do Bushidô que,
consciente do seu ocaso, dá lugar a uma nova ordem, profundamente influenciada pela
cultura americana. Dela estão presentes no filme não só as novas soluções conjugais, como
a representada pelo Sr. Horie, mas também os tacos de golfe e o frigorífico, originalmente
tão exógenos à cultura japonesa, que Koichi e Akiko tanto desejam adquirir (e que ecoam,
inevitavelmente, a televisão conquistada pelas crianças terroristas de Ohayô).
A segunda preocupação de Sanma no aji, por sua vez, está ligada à inflexibilidade dos
papéis familiares no Japão, e sobretudo, neste caso, à impossibilidade de acumulação do
papel de filha e de mãe ou de filha e esposa. Na mundividência do Sr. Hirayama, não há
qualquer possibilidade de escapar a esta organização e é com grande espanto que ouve o
filho mais velho explicar-lhe que, por enquanto, não iria ser pai por razões económicas. A
personagem lida com estas duas situações adoptando um estoicismo simultaneamente gentil
e determinado, reminiscente dos valores preconizados por Inazo Nitobe no seu manual de
ética samurai, Bushido: The Soul of Japan. Fá-lo acelerando as situações de maiores tensão
emotiva, como, por exemplo, na extraordinariamente elíptica cena do casamento, onde corta

a palavra da filha para evitar uma materialização verbal da dor da separação. A quebra da
personagem dá-se, precisamente, na sequência final, onde, embriagado pelo uísque e pelas
anacrónicas marchas militares imperiais, assistimos a um duplo desmoronamento: um de
cariz universalista, o de um pai que liberta definitivamente a filha amada da sua protecção, e
outro de carácter histórico, o de uma geração que, quinze anos antes, encontrara uma
motivação forte e directa para a sua vida na Segunda Guerra Mundial e que, agora, perdera
por completo o rumo face à derrota e à presença americana. O descascar da maçã
de Banshun é, aqui, a figura de Ryû solitária na sua casa que, apesar de ainda habitada pelo
filho mais novo, está emocionalmente deserta. Como simultâneo aconchego e tormenta,
acompanham o Sr. Hirayama uma série de planos vazios, os célebres “pillow shots” de Ozu,
da casa tradicional japonesa despovoada.
No entanto, se estes temas são, todos eles, mais ou menos explorados nos filmes anteriores,
o que é queSanma no Aji acrescenta à obra de Ozu em relação a Banshun? Em primeiro
lugar, a cor. DesdeHiganbana (Flor do Equinócio, 1958), o mestre e o seu director de
fotografia deste período, Yûharu Atsuta, desenvolveram um sistema cromático ímpar, que
pode ser equiparado ao aplicado nos projectos de alguns (poucos) realizadores seus
contemporâneos, como Tati ou Godard. A estilização oferecida por estas soluções
contribuiu para a criação de um mundo paralelo, suspenso na História, onde Ozu pôde
orquestrar, sem o fardo da verosimilhança, os deslizamentos geracionais que tanto lhe
interessavam. Este uso da cor para a redução à essência das interacções entre as
personagens ressoa, aliás, uma técnica homóloga da banda desenhada franco-belga, muito
frequente na produção dos autores da “ligne claire”. Há ainda um substrato político no
aproveitamento das cores estridentes, ao serviço do esboço de uma sociedade em
modificação por via da influência americana. Assim, são os modernos néones das ruas que
recebem as cores vivas no filme, enquanto que os meios íntimos e menos manipulados pelas
culturas exógenas respeitam as cores mais discretas do “Velho Japão”. As paredes da casa
não são, contudo, suficientemente opacas para impedir a penetração de elementos
exteriores: aos próprios símbolos da cultura tradicional são atribuídas cores novas,
conferindo-lhes desta forma um carácter alienígena.
Ver um filme de Ozu a cores, não é, consequentemente, como ver um dos seus filmes a
preto e branco que tivesse sido colorido. Tomemos o exemplo de um dos seus ex-líbris
imagéticos: os planos vazios com a chaleira onde a água ferve. Se fosse possível fazer uma
associação instintiva à cor deste utensílio nos filmes a preto e branco de Ozu, vermelho
primário não seria certamente uma das primeiras escolhas. O facto de esta cor ser
praticamente omnipresente nos últimos filmes do cineasta e de estar associada a vários
objectos caseiros (como os tachos e regadores em Ohayô e as caixas de correio
de Ukigusa) pode provocar um sentido de estranhamento, o mesmo que se poderá
porventura experimentar perante a modificação da cultura nipónica depois da Segunda
Guerra Mundial. Por outro lado, a gramática tão idiossincrática do cineasta (com os
afamados planos “olho-de-cão” em ligeiro contra-picado, a quebra da regra dos 180º, a
rejeição dos movimentos de câmara e efeitos de transição, etc.) está mais cristalizada do que
nunca em Sanma no aji, permitindo uma multiplicação de funções dos elementos já

presentes emBanshun. Os “pillow shots”, em particular, assumem um carácter descritivo
que não existia nos filmes anteriores, dando ocasião a uma delineação radicalmente
minimalista de cenários e personagens. A fábrica, por exemplo, é-nos dada pelo gabinete do
Sr. Hirayama e por dois impalpáveis sopros cinematográficos do exterior que lhe finalizam
o retrato.
A última longa-metragem de Ozu saiu nas salas japonesas em Novembro de 1962, dois anos
depois dos primeiros filmes de Nagisa Ôshima e Shôhei Imamura. Formatado num
extemporâneo 4:3 e aparentemente tão distante das grandes questões políticas e sociais do
momento, como as manifestações contra o Tratado de Segurança Estados UnidosJapão, Sanma no aji foi, como de costume, vivamente criticado pela nova geração, já
apelidada de “Nuberu Bagu” à imagem da Nouvelle Vague francesa. Estes cineastas, não
obstante, reveriam anos depois a obra de Ozu e, mais ou menos orgulhosos, viriam a admitir
que, na sua paixão contestatária, tinham teimosamente rejeitado ver, em Sanma no aji, não
só uma visionária peça cinematográfica como também uma sublime coreografia emotiva,
fruto de um conhecimento brilhantemente agudo, porventura único na História do Cinema,
do funcionamento do Homem enquanto ser afectivo.
Sanma no aji estreia de 5 de Setembro no Espaço Nimas, em Lisboa, e no Teatro Campo
Alegre, no Porto.

Tôkyô monogatari (1953) de Yasujirô Ozu
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É tida com a obra-prima, não só de Ozu como do cinema japonês. Chegou mesmo a ser
considerado o melhor filme do mundo. Tôkyô monogatari (Viagem a Tóquio, 1953) é um
retrato magistral de uma sociedade em transição através do encontro de uma família
japonesa. O Espaço Nimas e o Teatro do Campo Alegre vão repô-lo a partir de dia 5 de
Setembro em cópia digital restaurada, juntamente com o último filme do autor, Sanma no
aji (O Gosto do Saké, 1962). É dos mais importantes eventos do calendário cinéfilo deste
ano.

Yasujirô Ozu não é apenas um dos mais importantes mestres do cinema japonês, é também
dos cineastas mais influentes do mundo, continuando a inspirar autores um pouco por todo

o lado, nomeadamente em países asiáticos vizinhos (veja-se Hou Hsiao-hsien, Jia Zhangke
ou Hirokazu Koreeda).
Tôkyô monogatari é, de certa maneira, o mais aclamado dos seus filmes, talvez por ter
sido aquele que tornou Ozu conhecido no “Ocidente”. É um filme paradigmático, onde as
preocupações e o estilo de Ozu se encontram executados com cristalino equilíbrio. Central a
tudo está a família e as mudanças que, quase imperceptivalmente, se vão operando nela. A
Ozu interessa pouco os debates políticos e manifestações óbvias dos choques sociais que
tiveram lugar no Japão do pós-guerra. Mas as mudanças estão lá nos seus filmes, subtis mas
evidentes, por exemplo no vestuário e em certos diálogos. Camuflados, quase indecisos,
quase apetece dizer espartilhados pela cortesia tradicional, adivinham-se os dilemas do
presente. Não há um abraço do futuro, antes uma conformação silenciosa. Mas também não
há demasiada nostalgia pelo que já passou. O cinema de Ozu vive no momento transitório
do agora, na eternidade de um dia.
Embora a palavra não seja tão negligenciável no cinema de Ozu como às vezes é feito
crer, Tôkyô monogatari é um filme de imagens soberanas, de gestos sugestivos no seu
cumprir rotineiro e de palavras parcas, onde o importante fica por verbalizar. É o momento
que se procura fixar: o fumo de uma chaminé, o passar de um barco no rio, o contemplar do
mar, uma refeição partilhada ao som de conversa de circunstância.
Tôkyô monogatari acompanha a viagem de um velho casal em visita aos seus filhos. A sua
filha mais nova fica em casa enquanto os pais vão de comboio – sempre os comboios, um
dos fascínios de Ozu – visitar um dos filhos e uma das filhas a Tóquio, onde também vive a
nora, e um outro filho a Osaka. A expectativa do reencontro familiar e de ver Tóquio (“estar
em Tóquio é como um sonho”) dá progressivamente lugar a um sentimento de desalento. Se
os pais (aparentemente) “não mudaram”, os filhos e seus cônjuges, e mesmo os netos (que
não falam aos avós) cresceram, têm as suas vidas e pouco tempo dispensam aos pais além
de uma forçada simpatia, fruto de dever e não uma genuína expressão de afeição. A filha
mais velha chega ao ponto de dizer a outra pessoa que eles são apenas “amigos da
província”. Só a nora, Noriko, viúva de um outro filho desaparecido na guerra, não hesita
em partilhar o seu tempo com o velho casal, acompanhando-os numa tour de Tóquio e
acolhendo-os em sua casa.
Noriko – interpretada pela grande actriz Setsuko Hara, presença habitual nos filmes de Ozu
– emerge assim como a única figura verdadeiramente filial. No fundo, uma outsider que se
revela mais cumpridora das responsabilidades familiares que qualquer membro da família.
Mas Noriko está longe de ser feliz. Como todas as outras personagens, também ela vive
desencantada com a existência a que se conformou. “A vida é decepcionante, não é?”,
pergunta-lhe a cunhada mais nova. Noriko sorri, com o sorriso mais triste da história do
cinema, e consente: “É”.
Tôkyô monogatari pode ser um drama mas está longe de ser melodramático. O seu tom é
de serena aceitação do que nos entristece. Há imensa amargura nas profundezas de Tôkyô

monogatari mas, pelo milagre de Ozu, ela quase consegue sentir-se como algo
peculiarmente doce.
Ozu permite-nos, de certa maneira, assistir aos momentos do dia-a-dia daquela família
como se fossemos um hóspede invisível, sentado no chão como a sua câmara. Não olhamos
de cima, mas olhamos de frente e espreitamos dos lados, fazemos também parte das
portadas e corredores das casas. Vemos e, por vezes, escutamos as frustrações e falhas
daquelas personagens. E por muito “tipicamente japonês” que o cinema de Ozu seja
descrito, as questões que aborda não são estranhas a qualquer pessoa, em qualquer lugar e
mesmo em qualquer tempo: o conflito entre as expectativas sociais e o que nos tornámos, o
sentimento de desapontamento com os outros e com nós próprios, o amor nem sempre
expresso pela família que tantas vezes negligenciamos… Como é dito na noite de
reencontro e bebedeira do pai com os seus amigos de juventude, “é duro perder os filhos
mas viver com eles também não é fácil”.
Depois da “viagem a Tóquio”, haverá uma nova reunião da família, inesperadamente
catapultada por um falecimento. Casamentos e mortes sempre foram pontos fulcrais nos
filmes de Ozu, talvez por serem dos acontecimentos simultaneamente mais banais e
extraordinários da vida humana. Mas, no final, fica a solidão e a partida. A vida que
prossegue independentemente de nós.
Tôkyô monogatari estreia de 5 de Setembro no Espaço Nimas, em Lisboa, e no Teatro
Campo Alegre, no Porto.

