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Ugetsu monogatari. Xapón, 1953. B/N, 96 min. Drama fantástico | Dirección: Kenji Mizoguchi | Guión: Matsutaro 
Kawaguchi, Yoshikata Yoda |  Fotografía:  Kazuo Miyagawa |  Música:  Fumio Hayasaka, Tamekichi Mochizuki, Ichiro 
Saitô | Elenco: Machiko Kyô (Lady Wakasa), Masayuki Mori (Genjuro), Kinuyo Tanaka (Miyagi), Eitarô Ozawa (Tobei), 
Mitsuko Mito (Ohama) | Produción: Daiei Studios

PREMIOS
a

Festival de Venecia 1953
León de Prata á Mellor Dirección

SINOPSE
a

Xapón,  século  XVI.  Afectados  por 
unha guerra civil, un ceramista e un 
campesiño  deben  emigrar  á  cidade 
coas mulleres. O primeiro cae perdi-
damente namorado dunha princesa, 
mentres o segundo tenta converterse 
en samurai.

CRÍTICA  DE  SIN  FINAL  EN  EL 
GUION (CON SPOILERS)

Contos  da lúa pálida é  unha refle-
xión sobre  o  impacto da guerra  na 
sociedade civil, ambientada no sécu-
lo XVI a través de catro personaxes. 
Un  oleiro,  Genjuro,  pretende  enri-
quecerse  grazas  ás  circunstancias; 
unha  avaricia  que  non  comparte  a 
súa  muller,  Miyagi.  Xunto  a  estes, 
desenvolvíase a vida doutra parella, 
o  campesiño  Tobei,  que  pretendía 
converterse en samurai, mentres que 
a súa esposa, Ohama, prefería o di-
ñeiro á posición social.
O guionista Yoshikata Yoda dicía que 
Mizoguchi  non  estaba  contento  co 
resultado  final,  aínda  que  nunca  o 
argumentase, e sometíaa a un proce-
so de depuración constante, que se-
ría habitual no seu traballo posterior. 
Con esta historia acadaría unha das 
súas cotas insuperables.
Unha das ideas máis rechamantes é a 
forma de fusionar  o  fantástico  e  o 
real, desde a secuencia que se de-
senvolve nun lago, cando os persona-
xes se trasladan á cidade para ven-
der as pezas de cerámica, á última, 
na que a filla de Genjuro coloca co-
mida fronte á tumba da súa nai. Des-
ta  forma,  emprega  unha  serie  de 
imaxes para plasmar a ameaza fan-
tasmal que flota no ambiente e a bé-
lica, que se escoita de lonxe.
Baseándose  nunha  serie  de  relatos

do escritor da era Edo Ueda Akinari, 
Contos da lúa e a choiva, e noutro 
do escritor francés Guy de Maupa-
ssant,  Mizoguchi  lévaos  ao seu te-
rreo, aínda que comparten con eles 
un mesmo interese final: a fatalida-
de á que conduce a ambición e a 
capacidade de perdoar. Cando Gen-
juro regresa finalmente ao seu fo-
gar tras ser  liberado do esconxuro 
da  princesa  Wasaka,  a  súa  muller 
non lle fai ningún reproche. Ela ta-
mén é unha pantasma que perma-
neceu ata ese día na casa familiar 
para ofrecerlle sake ao seu marido. 
Na última secuencia, vemos como a 
filla de ambos deposita unha cunca 
con arroz na tumba da súa nai, para 
logo levar ao espectador ao val cun 
impresionante movemento de guin-
dastre.
A pesar de que os protagonistas se-
xan os dous campesiños, é curioso 
que o nome que encabeza o elenco 
sexa o de Machiko Kyô, a actriz que 
interpreta á princesa pantasma. Re-
flíctese no rostro de Wasaka a im-
pertérrita expresión do seu rostro, 
que lembra ás máscaras do teatro 
nô,  xunto  coas  cellas  afeitadas  e 
pintadas,  trazo  característico  das 
viúvas.
Un dos aspectos temáticos que dan 
relevancia ao director é o seu tra-
tamento da muller, nun país onde a 
súa consideración social non evolu-
cionara demasiado desde os tempos 
medievais. Esta decisión está mar-
cada pola súa propia infancia e pola 
súa relación coa familia. O carácter 
brutal que o seu pai exercía en casa 
fixo que en moitas das súas pelícu-
las a cobiza, a ambición e a malda-
de  se  asocien  co  sexo  masculino. 
Por outra banda, tamén quedou moi 
marcado  pola  súa  irmá  maior,  Su-
zuko,  quen  ingresaría  nunha  okiya 
(escola de geishas), vendida na súa 
nenez. A ollada comprensiva de Mi-
zoguchi amósanos as mulleres como 
vítimas dos seus maridos.

Mizoguchi  quixo conferir ao seu ci-
nema un estilo e un ritmo que fose 
identificable coa esencia xaponesa e 
en gran medida logrouno. Mizoguchi 
fai  gala  duns  recursos  visuais  que 
converten o filme nunha obra mestra 
única: así, recorre a unha fotografía 
pouco contrastada para que os ros-
tros non estean ben definidos, o que 
tamén  consegue  introducindo  pri-
meiros  planos,  unha  novidade  para 
el  pois  a súa gran preferencia téc-
nica eran os planos secuencias. Ou-
tra escena interesante, neste aspec-
to, é a do baño: a través duns planos 
encadeados,  trasládanos  a  diferen-
tes  situacións oníricas.  Esta técnica 
tomou  o  nome  de  “planos  perga-
miño” porque lembraba aos emaki-
mono, pinturas en rolos da arte tra-
dicional xaponesa.
Con todo, tan importante é o visual 
(a posta en escena e os movementos 
de cámara, pausados e amplos) co-
ma o uso do son no seu cinema. Sen 
chegar  ao  tratamento  sonoro  d'O 
intendente  Sansho ou  Os  amantes 
crucificados,  este  filme  reforza  o 
real e o fantástico, o cotián e o fan-
tasmal  cunha  combinación  entre  o 
sonoro e o visual.
A pesar de que Akira Kurosawa admi-
raba  a  Mizoguchi,  ao  director  d'Os 
sete samurais resultoulle imperfecto 
o tratamento do mundo do bushi (a 
guerra).  Máis  aló  desta  anécdota, 
Contos  da  lúa  pálida foi  unha  das 
obras cumip do cinema xaponés que 
compartiu destino e curiosidade con 
Rashomon.  Ambos  os  títulos  serían 
os  primeiros  filmes  xaponeses  que 
lograron alzarse  cos  principais  pre-
mios no Festival de Venecia, a pesar 
do  pouco  recoñecemento  tanto  da 
crítica  como  da  industria  do  seu 
país.  Contos da lúa pálida acadou o 
León de Prata á mellor dirección, ex 
aequo con Marcel Carné por  Teresa 
Ranquin, e estivo nomeada aos Os-
cars, na categoría de Mellor Vestia-
rio.
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