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Sesión do 16 de outubro de 2020              A princesa Mononoke

Mononoke-hime. Xapón, 1997. Cor, 133 min. Aventuras | Dirección e guión: Hayao Miyazaki | Música: Joe Hisaishi |
Intérpretes: Yôji  Matsuda (Ashitaka),  Yuriko Ishida (San),  Yuko Tanaka (Lady Eboshi),  Kaoru Kobayashi  (Jiko-bô),
Masahiko Nishimura (Kouroku) | Produción: Studio Ghibli, Dentsu, Nibariki, Nippon TV, TNDG, Tokuma Shoten

PREMIOS
a

Premios Academia Xaponesa 1997
Mellor Película

SINOPSE
a

No  século  XV,  o  bosque  xaponés,
protexido  noutrora  por  animais  xi-
gantes, está a ser arrasado por culpa
dos  humanos.  Un  xabaril  transfor-
mado nun demo destrutor ataca de
súpeto  a  aldea  de  Ashitaka,  futuro
xefe do clan Emishi. Ferido polo xa-
baril  ao  que  matou,  Ashitaka  vese
obrigado a partir na procura do deus
Cervo para que levante a maldición
que lle gangrenou o brazo. 

NOTAS DA PELÍCULA

A princesa Mononoke é a 11ª longa-
metraxe de Hayao Miyazaki. Estrea-
da en 1997, foi  o primeiro  filme do
Studio  Ghibli  (estudo cinematográfi-
co fundado por Miyazaki, Isao Taka-
hata e Toshio Suzuki) que acadou re-
percusión mundial. Un prestixio refe-
rendado anos despois cando A viaxe
de Chihiro triunfou en Berlín e gañou
o Oscar á Película de Animación.
a

O filme conta a historia de Ashitaka,
un  príncipe  que  sofre  unha  maldi-
ción, e nas súas viaxes para curala
atopa a San, unha moza criada pola
deusa loba Moro. O argumento toca
temas  recorrentes  de  Miyazaki  en
case todas as súas obras: a destru-
ción da natureza por parte da civili-
zación e a tecnoloxía, e a perda de
costumes  e  crenzas  milenarias  que
leva o progreso.
a

A idea inicial vén de finais da década
de  1970,  cando  Miyazaki  debuxou
bosquexos dunha princesa que vivía
no bosque cunha besta. Miyazaki co-
mezou a escribir o argumento da pe-
lícula  e debuxou  os guións gráficos

iniciais en agosto de 1994. 
a

En  abril  de  1995,  o  supervisor  de
animación  Masashi  Ando  deseñou
os personaxes baseándose nos grá-
ficos de Miyazaki. En maio de 1995,
para  tomar  referencias,  Miyazaki  e
Ando visitaron os antigos bosques
de  Shiratani  Unsui  en  Yakushima,
que previamente tamén serviron de
inspiración para a paisaxe de  Nau-
sicaä  do Val  do  Vento,  e  as mon-
tañas de Shirakami-Sanchi no norte
de Honshu. Acompañounos un gru-
po de directores artísticos,  artistas
de  fondo  e  animadores  dixitais.  A
animación comezou oficialmente en
xullo de 1995. 
a

A película está ambientada no pe-
ríodo  Muromachi  xaponés,  que
transcorreu entre os séculos XIV e
XVI. Miyazaki tentou reflectir as dife-
renzas  culturais  e  ideolóxicas  das
tres  etnias  proto-xaponesas:  Jo-
mon,  Yamato  e  Emishi.  Con  todo,
recoñeceu que para recrear a Cida-
de  Ferro  inspirouse  nas  clásicos
westerns  de  John  Ford,  onde  os
habitantes das vilas están moi uni-
dos  e  son  maioritariamente  xente
marxinada.
a

A princesa Mononoke custou 23 mi-
llóns de dólares da época. Daquela
foi o anime máis caro e máis longo
da historia. O filme ocupa máis de
144.000 celas de animación, e máis
da metade foron redebuxadas per-
soalmente por Miyakazi. Toda a pe-
lícula  está  debuxada  a  man  agás
algunhas  escenas  que  teñen  frag-
mentos deseñados por computador,
e  uns  10  minutos  realizados  con
pintura dixital.  Foi a última pelicula
de  animación  que  se  debuxou  á
maneira  tradicional,  con  celas  de
plástico.
a

Ademais  de  guionizar  e  dirixir  as

súas  películas,  Miyazaki  debuxa os
storyboards  e  todas  as  secuencias
que pode. Os meses finais de pro-
dución de  Mononoke foron moi du-
ros, porque non chegaban a tempo
para  a data do estrea.  É unha das
razóns polas que usaron ordenador
nalgunhas secuencias. Miyazaki pa-
saba  tantas  horas  debuxando  que
terminou  cunha  lesión  na  man.  As
últimas semanas traballou coa man
vendada. 
a

Moita xente cre que a canción dos
créditos  da  película,  Mononoke  Hi-
me,  está  cantada  por  unha  muller,
pero  o  seu  intérprete  é  Yoshikazu
Mera, un contratenor cuxo rango vo-
cal alcanza as tres oitavas e media.
a

Tras un vergoñento corte da película
Nausicaä do Val do Vento para facela
máis comercial sen o seu consenti-
mento,  o  Studio  Ghibli  asegurouse
de que ninguén máis tocase a metra-
xe dos seus filmes. Cando Miyazaki
soubo que Harvey Weinstein (execu-
tivo  de  Miramax)  quería  recortar  A
princesa  Mononoke,  disque  lle  en-
viou unha katana auténtica coa men-
saxe  “sen  cortes”.  Seica  Weinstein
non o tomou moi ben, e por iso atra-
sou dous anos a estrea da película
en Estados Unidos.

Mononoke non é o nome da prince-
sa,  como  moitos  asumen;  en  rea-
lidade a súa tradución literal é “espí-
rito vingador”. 

Aínda que non foi recoñecido oficial-
mente, algúns cinéfilos aseguran que
a  curta  final  da  película  de  Disney
Fantasía  2000 está  inspirada  n'A
Princesa Mononoke.

A princesa Mononoke acadou un ré-
cord  de  recadación  en  Xapón  en
1997, converténdose na primeira pe-
lícula que superou á imbatible Titanic
de James Cameron.
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