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CONTOS DA LÚA PÁLIDA
Título orixinal Ugetsu Monogatari Dirección Kenji Mizoguchi Duración 96 min. 
Ano 1953 Guión Matsutaro Kawaguchi e Yoshikata Yoda Foto Kazuo Miyagawa 
Montaxe Mitsuzô Miyata Produción Daiei (Xapón) Música Fumio Hayasaka, Tamekichi 
Mochizuki e Ichiro Saitô Son Akira Suzuki e Iwao Ôtani Dirección de arte Mitsuzô 
Miyata Reparto Machiko Kyô, Mitsuko Mito, Kinuyo Tanaka, Masayuki Mori, Eitarô 
Ozawa, Eigoro Onoe, Ichisaburo Sawamura, Ryôsuke Kagawa, Sugisaku Aoyama 
Idioma orixinal Xaponés Distribución Capricci
 
Sinopse Xapón, século XVI. Genjuro é un oleiro que confía en facer cartos e 
mellorar a súa posición grazas á súa mestría coa arxila. Tobei, pola súa banda, soña 
con converterse nun gran samurai. As súas respectivas esposas, Miyagi e Ohama, 
tratan de frear a súa ambición mais, cando o poboado en que viven é afectado por 
unha guerra civil, Genjuro e Tobei emigran á cidade á procura de riqueza e sona, 
abandonando as súas mulleres. Alí, unha misteriosa princesa, vítima tamén da guerra, 
cruzarase no camiño de Genjuro.

Festivais e galardóns León de Prata en Venecia 1953

VINDEIRAS SESIÓNS DE FILMOTECA: KENJI MIZOGUCHI
MARZO
Mércores 27: Os amantes crucificados, 1954
ABRIL
Mércores 3: O intendente Sansho, 1954
Mércores 10: A rúa da vergonza, 1956 

Organiza: 

Coa colaboración de: 

www.facebook.com/cineclubepontevedra • cineclubepontevedra.blogspot.com.es twitter.com/
CineclubePo • instagram.com/cineclubepontevedra 



O 24 de agosto de 1956 morría en Kioto o máis grande cineasta xaponés. Mesmo 
un dos maiores cineastas, a secas. Tal como vén de probalo a retrospectiva da súa 
obra na Cinemateca Francesa, Kenji Mizoguchi foi igual a un Murnau ou un 
Rossellini. A súa obra é moi abundante. Douscentos filmes, dise. Niso hai algo de 
lenda, sen dúbida, e nos vindeiros séculos habemos ter ocasión de ver non poucos 
Mizoguchi Monogatari, mais non cabe dúbida de que Kenji é o máis forte de to-
dos, xa que é quen de rodar en tres meses os filmes que un Bresson precisa dous 
anos para realizar. E Mizoguchi faino á perfección.

MÁIS ALÓ DE OCCIDENTE
Dende a aparición dos filmes xaponeses nas nosas pantallas de posguerra, unha 
disputa estética opón os partidarios de Kurosawa (Rashomon, Os sete samurais, O 
idiota) e de Mizoguchi. Disputa tanto máis viva en canto que ambos cineastas 
foron recompensados varias veces en distintos festivais. Haille que agradecer a 
Jean-José Richard que zanxase autorizadamente o debate: «Esta dupla distinción 
acordada sobre un plano de estrita igualdade (a Os sete samurais e a O intendente 
Sansho, Venecia, 1954) é excesiva. Mais non debido á inmobilización dos Leóns 
de Prata, senón debido á confusión de valores que enxendra. Non hai dúbida de 
que a confrontación Mizoguchi-Kurosawa resólvese indiscutiblemente a favor 
do primeiro. Único entre os homes de cinema xaponeses que é coñecido por nós, 
soubo sobrepasar definitivamente o estado, atractivo mais menor, do exotismo, 
para acadar un nivel máis profundo en que nada hai que temer dos prestixios 
falaces» (Cahiers du Cinéma, núm. 40).

GALANTERÍA E METAFÍSICA
Se a poesía aparece a cada intre e en cada escena que filma Mizoguchi é porque, 
coma en Murnau, é o reflexo instintivo da nobreza inventiva do autor. Ao igual 
que o director de L’Amore, o dos Contos da lúa pálida sabe describir unha aventura 
que é, ao tempo, unha cosmogonía.
As súas heroínas son sempre as mesmas, que gardan unha estraña similitude coa 
Tess d’Urberville de Thomas Hardy. Sobre elas abátense unha e outra vez as  peo-
res desventuras. Mais se ben Mizoguchi mostra un particular afecto polos bor-
deis, contrariamente a Kurosawa, quen non sería outra cousa ca un Ralph Habib 
mellor vestido, négase a ficar preso dos falsos atractivos do pintoresco. Cando 
recrea o vello Xapón, supera a anécdota e o ouropel para entregarnos a verdade en 
bruto cunha mestría que só se atopa en Les Fioretti, para citar un exemplo. Nun-
ca antes viramos, o que se di ver, unha Idade Media que existise con semellante 
intensidade de atmosfera.

UNHA TÉCNICA REVOLUCIONARIA A FORZA DE SINXELEZA
Eficacia e sobriedade son o propio dos grandes cineastas. E Kenji Mizoguchi non 
falla a esta regra. Como lle facía notar Philippe Demonsablon nun pertinente es-
tudo de O’Haru, femme galante, a súa arte consiste en absterse de toda solicitación 
exterior ao seu obxecto, en deixar que as cousas se presenten por si soas sen que 
o pensamento apareza máis que para borrar as súas propias pegadas, redobrando 
así mil veces a eficacia dos obxectos que presenta á nosa admiración. Trátase, logo, 
dunha arte realista, e realista é tamén a dirección.
Esta simplicidade non deixa de ser paradóxica, porque esixe a nudez baixo unha 
morea de materiais. Os encadramentos confórmanse, ante todo, á leis do mo-
vemento. Mais non hai a máis mínima inchazón barroca, ningunha intención 
diferente da de nos acadar mediante a substancia mesma. Non hai tampouco 
unha soa imaxe cómica, triste, fantástica ou erótica, e sen embargo todo isto dáse 
ao tempo. A arte de Mizoguchi resulta extremadamente complexa porque é a 
sinxeleza mesma. Poucos efectos de cámara, poucos travellings, mais de súpeto, 
cando estes aparecen na metade dunha escena, son dunha beleza fulgurante. Cada 
movemento de guindastre (Preminger é amplamente derrotado neste terreo) ten 
o trazo claro e límpido dun debuxo de Hokusai.

O FILME MÁIS ADMIRABLE
Celebrada no seu momento no Festival de Venecia, Os contos da lúa pálida, basea-
da nunha lenda de Ugetsu, é a obra mestra de Kenji Mizoguchi, a que o iguala 
con Griffith, Eisenstein e Renoir.
É ao tempo Don Quixote, A Odisea e Jude, O Escuro. Hora e media de proxección 
que semella durar unha eternidade. O refinamento de Mizoguchi na dirección foi 
levado aquí ao límite extremo. Mizoguchi é, se cadra, o único cineasta do mundo 
que ousou usar sistematicamente o campo-contracampo de 180 graos. Mais o 
que noutro sería xactancia, en Mizoguchi é só un movemento natural baseado 
primordialmente no decorado e no lugar que ocupaban neste os actores.
A arte de Mizoguchi consiste en probar a un tempo que «a verdadeira vida está 
noutro lado» e que, sen embargo, tamén está aí, en toda a súa estraña e radiante 
beleza.
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