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SINOPSE
a

O País dos Soños, un bordel situado
nun barrio  de  Tokio,  atravesa unha
difícil situación, xa que o parlamen-
to está a piques de aprobar unha lei
que prohibe a  prostitución.  Retrato
da vida cotiá de diversas prostitutas:
aquelas  ás  que  as  circunstancias
obrigaron a comerciar co seu corpo,
pero tamén aqueloutras que tentan
abandonar ese medio de vida.

CRÍTICA DE CINE TRANSIT

Kenji Mizoguchi finou o 24 de agosto
de  1956,  escasos  meses  despois  de
estrear  en  Xapón  o  seu  derradeiro
filme, A rúa da vergoña. Aínda que
non era moi maior (naceu en 1898),
daquela xa contaba cunha vasta fil-
mografía  composta por nada menos
que 101 películas, moitas delas hoxe
desaparecidas. 
É extraordinaria a extrema moderni-
dade e audacia da súa película final,
unha das  cimas do cinema xaponés
da  época.  É  posible  apreciar  unha
boa proba diso no seu plano introdu-
torio de créditos: superposta a unha
panorámica  lateral  que  percorre  o
skyline  diúrno  de  Tokio  escóitase
unha cacofonía anómala,  desestabi-
lizadora  e  discordante.  As  implica-
cións  acazapadas  tras  esta  música
serán captadas polo espectador dun
modo  subliminar,  aínda  que  a  súa
reaparición no filme corrobora a im-
portancia que lle concede Mizoguchi.
A  incómoda  natureza  destes  sons
choca  cunha  visión  aparentemente
realista  do  mundo  da  prostitución,
un microcosmos rexido por unhas re-
gras  ao  que  o  cineasta  se  achega
cunha ollada case antropolóxica que
nunca entra en conflito coa súa mo-
dulada percepción dos personaxes e
as súas motivacións.
A rúa da vergoña retrata a vida de
cinco  mulleres  que  traballan  nun
prostíbulo do distrito de Yoshiwara,
pero tamén a dos personaxes (xefes,
familiares  ou  clientes)  que  orbitan

ao  redor  delas.  Neste  sentido,  o
filme completa esa complexa ollada
ao redor  do  feminino  que Mizogu-
chi,  un  dos  grandes  cineastas  da
muller,  fora  despregando en obras
como Oyuki (1935), Elexía de Nani-
wa (1936), As irmás de Gion (1936)
ou Mulleres da noite (1948).
O  máis  interesante  desta  carcasa
argumental é que, circunscribíndose
plenamente a ela, Mizoguchi obtén
certa liberdade de movementos que
se traduce na construción, fluída e
rigorosa,  dun  relato  coral  repleto
de pequenos matices e cunha depu-
ración formal absoluta. A diferenza
de  Contos da lúa pálida (1953), O
intendente Sansho (1954) ou A em-
peratriz Yang Kwei Fei (1955), que
son talvez máis vistosas e aparentes
na súa posta en escena, a depura-
ción formal da que fai gala A rúa da
vergoña é absoluta. Con apenas un
lixeiro movemento de cámara ou co
parpadeo dunha luz nunha esquina
do decorado, o realizador dá expre-
sado toda a sordidez que se amaga
tras algúns dos episodios recreados.
O seu refinamento e precisión (vi-
sual e xestual) é sutil até extremos
cos que talvez só os cineastas xapo-
neses souberon comprometerse con
perfecta naturalidade: seica porque
esa  forma de  expresarse  é  un  re-
flexo  indirecto  dunha  sociedade
afeita a gardar as cousas cara aden-
tro. Algo que reverte na existencia
dunha tensión subrepticia e latente
que ameaza con erucionar cara ao
exterior de forma violenta.
Respecto ao uso da luz con fins ine-
quivocamente  dramáticos  existen
dous bos exemplos cara ao final do
filme: o primeiro cando Hanae to-
ma conciencia da súa alienada exis-
tencia no prostíbulo, o que a leva a
experimentar un arrebato de tole-
mia; e o segundo cando Aoki, angus-
tiado  por  roubar  diñeiro  aos  seus
xefes para axudar a Yasumi,  tenta
estrangular  á prostituta. En ambos
os casos,  o parpadeo  dunha luz  na

rúa  provoca  a  intermitente  apari-
ción  de  sombras  que  xeran  unha
lectura  das  imaxes  tan  crúa  polas
súas connotacións como inquietante
pola súa concreción. 
Unha inquietude que tamén se aso-
mou ao relato nunha secuencia pre-
via na que Yumeko tenta dialogar co
seu fillo Suichi nun espazo tan inhu-
mano como a zona industrial na que
traballa, un escenario presidido polo
fume das fábricas, o ruído das má-
quinas e o po que levanta o vento.
Un episodio que grazas á reaparición
da inarticulada música de Mayuzumi
se volve abstracto e inescrutable a
nivel emocional.
A música, o son, a luz, a dirección
de  actores,  a  montaxe  interior  do
plano e a composición visual son re-
cursos empregados de forma moi su-
til,  pero  cunha  insistencia  e  unha
madura sinxeleza que só os mestres
son quen de exhibir. Non é estraño
que o cineasta conclúa o seu filme
elaborando o que talvez sexa o me-
llor  plano  de  toda  a  súa  carreira.
Nel,  a virxe Shizuko vai  afrontar  a
súa primeira  xornada na profesión.
Tras  unha  toma  xeral  que  retrata
como as súas compañeiras se afanan
en conseguir clientes, un plano me-
dio introspectivo pasa a individuali-
zala.  Mizoguchi  móstraa  tentando
imitalas,  medio  agochando  o  seu
rostro  tras  a parede e exhibindo a
vergoña  pola  súa  nova  condición.
Shizuko tan só deixa ver un dos seus
atemorizados ollos cando a imaxe se
funde  a  negro  en  correspondencia
coa nova orientación, máis ominosa
pero tamén máis explícita que nun-
ca, que toma a banda sonora.
Trátase dunha contundente e moi lú-
cida  análise  da  condición  humana,
tan verosímil e pesimista no seu ve-
redicto como honesta e pouco dada
ás concesións dramáticas, por moito
que un non deixe de percibir autén-
tica  valentía  (e  dignidade)  nunhas
mulleres  que  son  tratadas  como
auténtica mercadoría. 
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