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A RÚA DA VERGONZA
Título orixinal Akasen Chitai Dirección Kenji Mizoguchi Duración 85 min.
Ano 1956 Guión Masahige Narusawa, sobre a novela Susaki no onna, de Yoshiko 
Shibaki Foto Kazuo Miyagawa Montaxe Kanji Sugawara Produción Daiei (Xapón)
Música Toshiro Mayuzumi Son Mitzuo Hasegawa Dirección de arte Hiroshi Mizutani 
Reparto Machiko Kyô,  Aiko Mimasu,  Ayako Wakao,  Michiyo Kogure,  Kumeko Urabe, 
Ayasuko Kawakami,  Hiroko Machida,  Eitarô Shindô,  Sadako Sawamura, Toranosuke 
Ogawa Idioma orixinal Xaponés Distribución Capricci Cine
 
Sinopse O País dos Soños, un bordel situado nun barrio de Tokio, atravesa unha 
difícil situación xa que o Parlamento está a piques de aprobar unha lei que prohibirá 
o exercicio da prostitución. Baixo a mirada das traballadoras deste bordel saberemos 
das súas vidas e dos soños e circunstancias que as levaron a comerciar co seu corpo. 

Festivais e galardóns Nominado ao León de Ouro en Venecia 1956.
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CULMINACIÓN DUN ESTILO

Kenji Mizoguchi faleceu o 24 de agosto de 1956, escasos meses despois da 
estrea en Xapón, o 18 de marzo, do seu derradeiro e memorable filme, A 
rúa da vergonza. Aínda que o cineasta non era excesivamente maior —na-
cera en 1898—, xa contaba daquela cunha filmografía considerablemente 
vasta, composta por nada menos ca cento un filmes, moitos hoxe desapa-
recidos. Mais o máis extraordinario de todo é a extrema modernidade e 
audacia do seu filme final, un dos cumios da súa arte e tamén do cinema 
xaponés da época. É posible aprezar unha boa e inesperada proba disto 
no seu plano introdutorio, aquel polo que desfilan os títulos de crédito. 
Superposta a unha panorámica lateral que percorre o skyline diurno de To-
kio escóitase unha música decididamente anómala, tan desestabilizadora e 
aparentemente discordante coma pantasmal e, sobre todo, pouco ortodoxa, 
que se revela sorprendentemente afín aos vangardistas postulados dalgúns 
célebres experimentos sonoros que cara a esa mesma época desenvolveron 
músicos coma John Cage ou Nam June Paik, e mesmo cercana á sonori-
dade —salvando todas as distancias que cadaquén considere oportunas— 
que torna tan característica a escoita de pezas de Krzysztof Penderecki 
coma Fluorescences (1961-1962), composición en que instrumentos coma o 
flexatón, a serea, a serra musical ou unha máquina de escribir achéganlle un 
toque de distinción particular e desconcertante ao tecido sonoro.

Trátase dunha especie de cacofonía, creada polo compositor Toshirô Ma-
yuzumi, que se afasta do que tradicionalmente se entende por banda sonora 
e se aproxima deliberadamente a unha mera sucesión de sons inarticulados. 
As implicacións que permanecen agochadas tras esta música serán capta-
das polo espectador antes dun xeito subliminar que de maneira consciente, 
aínda que a súa reaparición no filme, tan intermitente coma recorrente, 
corrobora a importancia que Mizoguchi lle concede. A incómoda e case 
sideral natureza destes sons choca deliberadamente cunha visión aparente-
mente realista —isto é, naturalista e costumbrista— do mundo da prosti-
tución, un microcosmos que se rexe por unhas regras que lle son inherentes 
e ao que o cineasta se achega cunha mirada case antropolóxica —aínda sen 
acadar unha perspectiva estritamente científica, o que se cadra volvería o 
filme frío de máis e distante— que nunca entra en conflicto coa súa mo-
dulada, comprensiva e delicadamente humana percepción dos personaxes 
e as súas motivacións.

Porque A rúa da vergonza retrata a vida de cinco mulleres que traballan nun 
prostíbulo chamado Dreamland, localizado no distrito de Yoshiwara, pero 
tamén a de aqueles personaxes —xefes, militares ou clientes— que orbi-
tan en torno a elas. Neste sentido, o filme completa, ou complementa, esa 
complexa mirada en torno ao feminino que Mizoguchi, con pleno coñece-
mento de causa, fóra despregando en obras coma Oyuki (Maria no Oyuki, 
1935), Elexía de Naniwa (Naniwa erejî, 1936), As irmás de Gion (Gion no 
shimai, 1936), Mulleres da noite (Yoru no onnatachi, 1948) ou A emperatriz 
Yang Kwei Fei (Yôkihi, 1955).

O máis interesante de semellante carcasa argumental é que, circunscribín-
dose plenamente a ela, Mizoguchi obtén certa liberdade de movementos 
que se traduce na construción, fluída e rigorosa, dun relato coral perfecta-
mente elaborado e cheo de pequenos matices. A diferenza de Contos da lúa 
pálida (Ugetsu monogatari, 1953), O intendente Sansho (Sanshô dayû, 1954) 
ou A emperatriz Yang Kwei Fei (Yôkihi, 1955), que son se cadra máis vis-
tosas e aparentes na súa posta en escena, a depuración formal da que fai 
gala A rúa da vergonza é absoluta. Con apenas un lixeiro movemento de 
cámara ou co capelexar dunha luz nunha esquina do decorado, o realiza-
dor é quen de expresar toda a sordidez que se amaga tras algúns episodios 
recreados. Atopámonos unha vez máis nese territorio da «posta en escena 
invisible» do que falaba hai uns meses en relación a Magokoro (1939), de 
Mikio Naruse. O seu refinamento e precisión —visual e xestual— é sutil 
ata extremos cos que talvez só os cineastas xaponeses —ou certos direc-
tores indios ou chineses, caso de Satyajit Ray ou da primeira etapa de 
Zhang Yimou— souberon comprometerse con perfecta naturalidade: aca-
so porque esa forma de expresarse é un reflexo indirecto dunha sociedade 
que, cando menos naquela época, estaba acostumada a gardarse cousas para 
dentro. Desexos, opinións ou aspiracións que non debían ser expresados. 
Algo que, polo xeral, sempre reverte na existencia dunha tensión que, aínda 
subrepticia, permanece latente e ameaza con erupcionar cara ao exterior de 
forma violenta.
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