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Rashômon. Xapón,  1950.  B/N,  88  min.  Intriga  |  Dirección: Akira  Kurosawa  |  Guión: Akira  Kurosawa,  Shinobu
Hashimoto  |  Fotografía: Kazuo  Miyagawa  |  Música: Fumio  Hayasaka  |  Intérpretes: Toshirô  Mifune  (Tajômaru),
Machiko Kyô (Masako), Masayuki Mori (Takehiro), Takashi Shimura (leñador) | Produción: Daiei Studios

PREMIOS
a

Festival de Venecia 1951
León de Ouro
Premios Oscar 1951
Mellor Película Estranxeira

SINOPSE
a

Xapón, século XII. En Kioto, baixo as
portas do derruido templo de Rasho-
mon, gorécense da torrencial choiva
un leñador,  un  sacerdote  budista  e
un peregrino. O tres discuten sobre o
xuízo a un bandido, acusado de dar
morte  a  un  señor  feudal  e  violar  á
súa  esposa.  Os  detalles  do  crime
son narrados desde o punto de vista
do bandido, da muller, do señor feu-
dal  (coa  axuda  dun  médium)  e  do
leñador, única testemuña dos feitos.

NOTAS DA PELÍCULA

Rashomon tivo  moitos  problemas
para ver a luz. O director amosou o
guión a varios estudos que se nega-
ron a financiar un proxecto “tan es-
traño”: non entendían o que contaba
e parecíalles que non ía ter éxito. Fi-
nalmente Daiei Filme accedeu a pro-
ducir a película con modestos recur-
sos económicos, sendo un exemplo
de economía cinematográfica.
a

Na  planificación  inicial  ía  rodarse
completamente en exteriores pero ti-
veron bastantes problemas para ato-
par  unha  porta  maxestosa  abondo.
Buscaron por todo Xapón pero nin-
gunha se asemellaba á porta real de
Rashô, orixinalmente situada en Kio-
to pero destruída hai tempo. Ante es-
ta circunstancia, e por mor da cróni-
ca meticulosidade de Kurosawa que
ás veces raiaba o enfermizo, tiveron
que construír un decorado, realista e
grandioso, para esa parte.
a

A película baséase en dúas historias

de Ryunosuke Akutagawa:  A porta
de Rashô,  da que toma a localiza-
ción, a atmosfera e a discusión mo-
ral; e No bosque, da que toma a his-
toria  da  muller  violada,  o  marido
asasinado e a estrutura en que se
narra conxugando versións.
a

Durante a rodaxe de Rashomon, os
actores e o persoal  técnico viviron
xuntos, un sistema que a Kurosawa
lle parecía beneficioso, pois para el
era  como  se  puidese  dirixir  cada
minuto do día e da noite.
a

Kurosawa  díxolle  a  Toshirô  Mifune
que  modelase  os  movementos  do
personaxe imitando os animais sal-
vaxes.  O cineasta  tiña  a  idea  dun
león movéndose,  influenciado  polo
traballo dos documentais de nature-
za de Martin e Osa Johnson.
a

Un dos maiores problemas da roda-
xe tivo lugar no bosque: as lesmas
caían  continuamente  das  árbores
até as cabezas dos actores. O elen-
co e os técnicos tiveron que untarse
constantemente  a  cabeza  con  sal
para afastalas.
a

O director de fotografía, Kazuo Mi-
yagawa, achegou varias ideas para
lograr  un  enfoque  cinematográfico
experimental e influente, como a re-
petición  dunha  serie  de  primeiros
planos  individuais  do  trío  protago-
nista para enfatizar a relación trian-
gular entre eles, o uso de tomas en
contraste  ou  o  feito  de  ser  a  pri-
meira  película  na  que  a  cámara
apunta directamente ao sol. 
a

Kurosawa quería usar a luz natural,
pero era débil de máis; solucionaron
o problema empregando un espello
para reflectila. O resultado fai que a
luz solar pareza viaxar a través das
pólas e chegar aos actores. 
a

A chuvia nas escenas da porta tivo
que tinguirse con tinta negra porque

as lentes da cámara non podían cap-
tar  a  auga  bombeada  polas  man-
gueiras:  a tinta vese claramente no
rostro do leñador antes de cesar. 
a

A petición do director, a música da
película composta por Fumio Haya-
saka  é  unha  adaptación  xaponesa
do  Bolero de  Ravel,  que ten como
efecto reforzar o carácter cíclico, pe-
ro  cambiante,  da  narración.  Ade-
mais,  a  banda sonora  non é  cons-
tante: aparece e desaparece durante
os sucesivos capítulos.
a

A película realizouse durante a ocu-
pación  estadounidense  de  Xapón,
durante a cal a produción de pelícu-
las estivo moi controlada. Kurosawa
tivo problemas, pois a censura prohi-
bía  a evocación de samurais e loita
con espadas, pero finalmente foi au-
torizada pola relaxación censora an-
te a guerra de Corea.
a

Na película Kurosawa fai referencia a
dous temas que marcaron profunda-
mente a Xapón: os bombardeos ató-
micos de Hiroshima e Nagasaki (can-
do o bandido, no seu xuízo, ergue os
ollos cara ao ceo e o seguinte plano
amosa  unha  xigantesca  nube)  e  o
xuízo de Tokio, do que o emperador
sería apartado (no filme, a sentenza
do xuízo do bandido non se pronun-
cia).  O  público  xaponés  da  época
percibiría estas referencias.
a

A  película  foi  versionada  en  varias
ocasións. En Estados Unidos adap-
touse en 1964 como un western: Ca-
tro  confesións,  con  Paul  Newman.
Pola súa estrutura narrativa, o deno-
minado “efecto Rashomon” influen-
ciou a outros cineastas que recoñe-
ceron o potencial deste tipo de his-
torias  como Quentin  Tarantino  (Re-
servoir Dogs), Bryan Singer (Sospei-
tosos  habituais),  Tom  Tykwer  (Lola
corre) ou Zhang Yimou (Hero).
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