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dmirat per Wim Wenders,

da intensa ¡ original. Tan original com la se-

de la muda He nac/do pero... (1932), gus-

Martin Scorsese o Jim Jer-

va manera de filmar, aquesta poslcló balxa

tosa deis gags ¡ la comldtat verbal, sovlnt

musch, Yo Surijo Ozu, el mes

de la càmera, a Falcada del fatami, en qué

titilada de peca menor (o divertimento), però

japonés dels directors japo-

cada p i a "ha de ser un llene dins un quadre",

que no deixa de proposar una altra volta de

nesos, segons els erudits,

alié a la mobilitai del tràveling, renunciant "a

rosca als seus motlus de sempre, fona-

orientals i occidentals, res-

l'excès del drama i a l'excès de l'acció", se-

mentalment ais assumptes de la conviven-

ponsable de cinquanta-qua-

gons els seus savls termes. Una Impecable

cia, la dificultat (impossibilitati de comuni-

tre pellícules, des del cinema silent fins al

demostrado de la seva programática l'ofe-

cacio, les conversadons trivials, la repetido

sonor, del blanc I negre al color, la seva con-

relx Cuentos de Tokio (1955) rodada en pr¡-

deis convencionalismes socials, en suma, la

dicio de classic contemporanl i ¡mmaculat

mers plans ¡ plans generáis, que examina

seva genuina preocupado (i fina anàlisi, no

és innegociable, si de cas esmorteít pel seu

les noves relacions entre pares ¡ filis, mit-

únicament sociològica) pel canvl en els mo-

tarda reconeixement a Occident I ecllpsat

jançant la pruija de la paraula, de les con-

dels tradicionals (relacionáis) de la familia.

pel fulgor d'Akiro Kurosawa i Kenji Mizogu-

versacions, d'estructura narrativa circular

La seva lleugeresa, que no frivolitat, no re-

ch¡. Cineasta intimista, de petjada contem-

(molt grata a Ozu), en aquest vlatge de Tai-

baixa el seu poderos sentit de Tobservació,

plativa, la seva obra es caracteritza per l'ex-

dea a la ciutat (I el seu retorn) emprès pels

la seva atenta descrlpcló de la vida veïnal,
puntuada per la ironia I el sarcasme (aquells

trema fldelitat a una serle de temes i cons-

progenltors en visita ais seus plançons, do-

tants, reiteráis de film a film. Inveterat cro-

tât d'un final (d'enorme bellesa en la seva

enamorats que es troben a l'andana de res-

nista i penetrant retratista de la vida fami-

tristesa) on la mort tot ho modifica, tenyit

tado i es dluen la fòrmula de cortesia "Bon

liar, la seva filmografia reflected la realltat

d'un notable pessimisme. No fou fins a 1958,

dia". I després el silenci). Dos soblrans exem-

del present/moment, aprofundint en l'ex-

amb Higanbana, que Ozu afronta el color. En

ples de la maduresa creativa de Testilista

pressió dels sentiments humans i en les re-

clau de comedia (amb Jacques Tati molt pré-

Ozu, fets de despulles de Tornament, so-

lacions ¡nterpersonals a través d'una mira-

sent) aborda Buenos días (1959), remake

brletat formal i depurado narrativa,

fu

