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O INTENDENTE SANSHO
Título orixinal Sansho Dayu Dirección Kenji Mizoguchi Duración 124’ Ano 1954
Guión Fuji Yahiro e Yoshikata Yoda, a partir dun conto de Ogai Mori Foto Kazuo 
Miyagawa Montaxe Mitsuzô Miyata Produción Daiei (Xapón) Música Fumio Hayasaka 
Son Iwao Otani Dirección de arte Hiromoto Ito Reparto Kinuyo Tanaka,  Yoshiaki 
Hanayaki,  Kyoko Kagawa,  Eitaro Shindo,  Akitate Kono, Masao Shimizu,  Ken Mitsuda,  
Kazukimi Okuni Idioma orixinal Xaponés Distribución Capricci Cine
 
Sinopse No século XII, a esposa dun gobernador e os seus fillos son afastados deste. 
Mentres a muller é deportada a unha illa para exercer a prostitución, os fillos son 
enviados a un campo de escravos onde o temible intendente Sansho goberna con 
man firme.

Festivais e galardóns León de Prata no Festival de Venecia de 1954
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TESTEMUÑOS EN TORNO A MIZOGUCHI: YOSHIKATA YODA

Cando Mizoguchi traballa, nunca utiliza demasiadas palabras. Cando lle 
mostraba o meu primeiro bosquexo, disentía por completo. Seguindo os 
seus consellos, eu mudaba o meu bosquexo, converténdoo no seu contrario. 
Entón dicíame que o primeiro era mellor. Deste xeito, Mizoguchi facíame 
sacar fóra todo o que eu levaba no meu interior, de maneira que rematase 
por facelo o mellor posible.

Despois da guerra afirmaba a miúdo que os meus guións eran demasiado 
simples e planos. Dicíame que escribise de xeito máis forte, que puxese 
unha escena sobre a outra, coma un pintor pon unha cor sobre a outra. 
Certamente non era doado contentalo. Se eu dicía que o ochazuke [comida 
xaponesa] era bo, el contestaba que as cousas xaponesas non son boas. En-
tón eu propoñía o contrario, algo pesado, coma as anguías fritidas, e el di-
cía: «Escoite, quero algo máis fino: a sutil sensación que se experimenta ao 
tocar unha porcelana da dinastía Sung». Entón eu proporcionáballe algo 
delicado e Mizoguchi dicía: «Non deberías ser tan sutil e estéril. Viches 
algunha vez os vellos manuscritos dos sutra? Se non os viches nunca, vai 
axiña ao museo a velos».

Ao final, todos os seus produtores e colaboradores —Yoneda, Itoya, Tsuji 
e eu mesmo— tiñamos medo de que nos dixese estas cousas. Algúns afir-
man que Mizoguchi era malicioso e egoísta, mais deberíanse decatar de 
que despois de traballar con el estaban en condicións de dar o máximo 
rendemento. Mizoguchi sabía dirixir ben as persoas. Non insistía nunca 
nas súas propias opinións; mais, tanto na elaboración do guión coma na 
rodaxe, sabía sacar o máximo da capacidade dos seus colaboradores. Era 
un home moi experto.

Poderíase dicir que o seu método, tanto ao escribir o guión coma ao reali-
zalo, era dialéctico. Na sociedade moderna, quen fala loxicamente é consi-
derado racionalista, mais, na miña opinión, isto non é verdade. Tralas afir-
macións intuitivas de Mizoguchi e tralas súas estrañas expresións axitábase 
unha mente disposta a extraer o máximo da vida humana. Neste xeito seu 
de facer un filme penso que hai un método moi racional. 

yoshidata yoda (1981). Testimonios en torno a Mizoguchi. Contracampo. Revista de Cine, núm. 19, páx. 34. Tra-
dución ao galego: Cineclube Pontevedra.

SOUVENIRS DE YOSHIKATA YODA

O prólogo de Sansho Dayu [O intendente Sansho] é fiel á obra, mais o pe-
ríodo de Anju e Zushio como adultos —a maior parte do filme— saíu 
da miña pluma. Tal e como adoitaba facer, Mizoguchi dábame consellos: 
«Comeza por estudar a historia da escravitude. Ponte ao tanto da función 
social e económica da escravitude». O conto de Ogai Mori era extremada-
mente conciso, abstracto, sen desenvolver detalles anecdóticos ou descriti-
vos. O meu primeiro traballo como adaptador foi, daquela, parafrasear, de-
tallar, concretar o contido e máis particularmente darlle ao drama un cadro 
histórico. Por exemplo, na novela, a nai de Anju e de Zushio saía de viaxe 
cos fillos para buscar o marido que fora á prefectura de Tsukuski había 
moito tempo. Mais, por que fora alí o marido?, por que non volvera aínda? 
Non se daba ningunha explicación. Mizoguchi quería que este home fose 
exiliado polo seu desacordo coa política gobernamental: provocara a ira 
do xefe do Estado, que non admitía que un alto funcionario tivese as súas 
ideas sobre a igualdade social; ideas revolucionarias, porque quería defen-
der o campesiñado e as persoas escravas. Para el, esta ideoloxía confun-
díase coa súa fe relixiosa. Por isto, antes de irse de viaxe, légalles aos fillos 
unha estatua de Buda bastante estraña... Pensamos que esa estatua podería 
simbolizar a fe dos personaxes —para a súa desgraza Anju e Zushio son 
vendidos coma escravos e esta desgraza condúceos ao sentimento relixioso 
e á reflexión social sobre a liberación dos escravos—, e que sería tamén 
unha clave dramática —a nai, cega, recoñece a Zushio ao tocar esta estatua 
de ouro—. Intentamos elevar esta fábula popular ao nivel de drama social, 
estudando o prefeudalismo e o budismo da época —final da era Heian—. 
No filme, Zushio consegue liberar os escravos, mais a nai permanece cega 
—na novela, a nai recupera a visión grazas ao poder milagroso da estatua 
de Zushio—. No filme a escena e retorno de Zushio á súa nai abandonada 
eleva ao máximo a angustia dos corazóns e das cousas. Mizoguchi non tiña 
poder para superar esta escena. Durante moito tempo preguntouse se con-
servaría esta escena en que a nai recobra a vista baixo o efecto máxico da 
estatua. Suprimindo esta anécdota, fixemos de Sansho Dayu un filme triste 
e pesimista. Presentouse en Venecia e conseguiu o León de Prata.

yoshikata yoda (1997). Souvenirs de Kenji Mizoguchi. París: Cahiers du Cinéma. Tradución ao galego: Centro 
Galego de Artes da Imaxe.


