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OS AMANTES CRUCIFICADOS
Título orixinal Chikamatsu Monogatari Dirección Kenji Mizoguchi Duración 102 min. 
Ano 1954 Guión Yoshikata Yoda e Matsutarô Kawaguchi, segundo a obra Daikyoji 
Sekireki de Monzaemon Chikamatsu Foto Kazuo Miyagawa Montaxe Kanji Suganuma 
Produción Daiei (Xapón) Música Fumio Hayasaka Son Iwao Otani Dirección de arte 
Hiroshi Mizutani Reparto Kazuo Hasegawa, Kyoko Kagawa, Yoko Minamida, Eitaro 
Shindo, Haruo Tanaka, Eitaro Ozawa, Chieko Naniwa, Tatsuya Ishiguro, Hiroshi Mizuno, 
Hisao Toake Idioma orixinal Xaponés Distribución Capricci Cine
 
Sinopse Xapón, século XVII. Ishun florece nos negocios, mais segue sendo avarento 
e cruel, e a miúdo trata mal a súa esposa Osan. Certo día, o irmán de Osan pídelle 
cartos prestados, e esta, antes que recorrer ao seu marido, pídelle axuda a Mohei, 
o empregado máis hábil de Ishun. A pesar de non ter cartos, Mohei non consegue 
recusar o pedido, o que terá consecuencias nefastas cando outro traballador avisa 
a Ishun. Mohei é detido, mas consegue fuxir antes de ser castigado. Osan, chea de 
amargura, resolve saír de casa. É entón cando Mohei e Osan se encontran na rúa e 
inician unha tráxica fuga.
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PAULO ROCHA FALA SOBRE KENJI MIZOGUCHI

Chikamatsu monogatari [Os amantes crucificados] é unha adaptación de Chi-
kamatsu, un xenio, que recreaba a forma de teatro de marionetas, na época 
unha forma popularísima de Osaka. Había moitos suicidios e ao público 
gustábanlle moito esas cousas en plan faca e alguidar1. Por exemplo, unha 
gueixa apaixonábase e logo matábase: dous ou tres días despois publicaban 
unha balada ou un poema, vendíano polas rúas, e logo dunha semana aqui-
lo estaba no teatro. O público ía para alá a chorar. Despois estaba o coro, 
que contaba a historia dunha forma máis lírica, os bonecos mimaban a es-
cena, tornaban todas as escenas moi realistas, e a primacía era do narrador, 
que cantaba e choraba. 

Agora ben, Mizoguchi, en Chikamatsu monogatari, colle  unha historia ela-
boradísima e coloca os feitos no ambiente da burguesía semicapitalista da 
época —o dono do negocio é un home que ten o privilexio de ser o único 
tipógrafo en Xapón que pode imprimir os calendarios—. Crear o calen-
dario era unha función de poder, cun valor case relixioso, e o goberno tiña 
que autorizalo, polo que daba moitos cartos. Ofrécese unha descrición moi 
minuciosa do interior do lugar onde se fabricaban os calendarios, de como 
se gañaban cartos con eles, de como cumpría darlles diñeiro por debaixo 
da mesa aos representantes do poder político para continuar a ter dereito 
a fabricar os calendarios. Os guionistas marxistas aproveitaban para facer 
unha descrición moi puntillosa das estruturas do poder económico. Tiñan 
en conta os novos estudos históricos, todas as pegadas da historiografía 
oficial marxista, polo que este é, se cadra, un dos guións máis solidamente 
escritos de toda a historia do cinema de calquera país.

É un prodixio de carpintaría teatral, de síntese histórica... É un prodixio de 
luz, de construción de decorados; mais vai moito máis aló, naquelas escenas 
do lago co barco aparece un pouco o amour fou, o lado voluntarista, máis aló 
da existencia normal. O marxista común non tería o valor de ir tan lonxe! 
En que medida é iso unha especie de reacción espontánea, poética, persoal, 
política de Mizoguchi? O que é certo é que consegue colocar a cámara no 
set, coller un asunto violentísimo e volvelo máis aceptable para a sociedade 
xaponesa. Continúa a ser elegantísimo, elaboradísimo, e coido que a cáma-

1 N. da T. Expresión que designa unha historia ou situación moi dramática ou violenta. 

ra era de [Kazuo] Miyagawa, un dos grandes directores de fotografía do 
cinema xaponés. Penso que a actriz non tiña grande experiencia en facer 
papeis históricos e que tivo moitas dificultades; o papel era o dunha seño-
ra da alta sociedade e o nervio dramático do filme ten que ver co cambio 
dela, unha muller que só ten sentimentos convencionais e de súpeto quere 
ser libre. Descobre que xa non quere matarse cando se atopa no medio da 
lagoa, porque finalmente decátase de que hai alguén que se interesa por ela: 
«se lle agrado a alguén, sufrirei o que teña que sufrir» —isto é tipicamente 
o élan das mulleres do Xapón—. Logo, despois da chegada dos americanos, 
cando McArthur e os demais lles dixeron que ían ser libres, elas, coitadas, 
creron que iso era posible. Eu coñecín unha serie de persoas que viviron ese 
élan, o soño da liberdade.

Cal é aquí a xenialidade? Non o sei. É moi intelixente, está moi ben filma-
do. Tratábase dunha poética súa, dalgunhas mozas que coñeceu, que amou; 
penso que só alguén que estivo moi dentro das cousas podía facer sentir esa 
ruptura. Penso que cada ano, en cada filme, era así, de socato abría as portas 
para outro lado; e, se callar, estaba canso e ía deixando que a xente do estu-
dio lle dictase algunhas cousas, que o seu equipo e os seus fieis impuxesen 
a súa lei e o forzasen a incluír no equipo unha bela actriz. Nas sociedades 
moi pechadas, o grupo ten esixencias, temos que promover A ou B.

Para algunhas amizades miñas, que o coñeceron moi ben, este filme ten 
só un defecto, e é que ela leva mal o quimono! Ningunha señora da alta 
sociedade vestiría o quimono dese xeito, e é imperdoable que Mizoguchi 
o permitise. Hai inmensos matices de época nestes traballos dos grandes 
mestres, xunta o aparato técnico e estético que todos eles posúen. Para a 
maioría do público e da crítica, iso chega perfectamente. Está claro que a 
reinterpretación é necesaria, polo menos para podermos dicir que non hai 
que ir por ese lado, que tal pormenor é unha pista falsa. Avanzar por eli-
minación. Na literatura e na pintura son máis humildes e van avanzando e 
eliminando cousas. No cinema coido que non chegamos aínda a ese punto.
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