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Umimachi  Diary. Xapón,  Francia,  2015.  Cor,  128  min.  Xénero:  Drama  |
Dirección, guión e montaxe: Hirokazu Koreeda |  Produción: T Ishihara, K
Matsuzaki, H Taguchi (GAGA, TV Man Union, Toho Company) |  Fotografía:
Mikiya Takimoto | Música: Yôko Kanno | Intérpretes: Haruka Ayase (Sachi),
Masami  Nagasawa  (Yosino),  Kaho  (Chika),  Suzu  Hirose  (Suzu),  Ryô  Kase
(Yoshimi), Ryôhei Suzuki (Dr. Kayusuki), Kentarô Sakaguchi (Tomoaki)
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SINOPSE

Sachi, Yoshino e Chika son tres irmás
que  viven na  cidade  de  Kamakura,
na casa da súa avoa. Un día reciben
a noticia da morte do seu pai, que as
abandonou  cando  eran  pequenas.
Viaxan ao campo para asistir ao fu-
neral e alí coñecen a Suzu, a súa tí-
mida  medio-irmá  de  13  anos.  Non
tardan en collerlle cariño e convída-
na a ir vivir con elas á cidade.  

NOTAS DO DIRECTOR

Por que ningunha das irmás maiores
se mete nunca coa irmá pequena na
novela gráfica orixinal?

Fíxenme esta  pregunta mentres  es-
cribía o guión d'A nosa irmá peque-
na. Curiosamente, non ocorría o que
eu esperaba na primeira metade da
historia;  a moza Suzu non fuxía de
casa  despois  de  que  as  súas  irmás
maiores se metesen con ela.

A autora do manga non escolleu tra-
mas predicibles. Por exemplo, cando
a dona do restaurante, a Sra. Nino-
miya, descobre que lle queda pouco
tempo de vida e non loita contra a
enfermidade, ou cando Sachi, a irmá
maior, non lle pide ao seu noivo que
non marche ao estranxeiro.

Entón,  os  personaxes  aceptaron  o
seu destino e resígnanse? Pero non é
así. Talvez o título do cómic, O dia-
rio de Umimachi, nos axude a enten-
delo mellor.

Os  catro  personaxes  principais  son
catro irmás. Ademais, a historia vira
ao redor de Suzu, a máis nova de to-
das, que tenta afianzar a súa perso-
nalidade,  e de Sachi,  a  maior,  que
debe  aceptar  aos  seus  pais.  Pero
tamén creo que se centra na cidade
e no tempo que pasa cada día. A pe-
sar das ondas e das mareas, a costa
e as praias seguen sendo as mesmas,
e  á  cidade  pásalle  o  mesmo.  Tam-
pouco cambia na súa esencia a pesar
de  que  cheguen  novos  habitantes,
como Suzu, ou outros se vaian, como

a Sra. Ninomiya ou o mozo de Sa-
chi.

Pregúntome  se  o  protagonista  da
película non é, en realidade, o tem-
po que absorbe o pasado e o futuro.

Con este pensamento, deime conta
de que centrarme nas difíciles re-
lacións  dos  personaxes  non  era  o
enfoque correcto para a película.

Non só me interesa moito a beleza
de Kamakura e das catro irmás, se-
nón tamén a actitude de aceptación
da cidade en si, capaz de absorber
e abrazar todo o que pasa. É a be-
leza que nace cando comprendemos
-sen melancolía e abrindo os nosos
corazóns-  que  só  somos  grans  de
area que forman parte dun todo, e
que a cidade, o tempo da cidade,
seguirá  adiante  aínda  que  nós  xa
non esteamos.  

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como  moitas  das  súas  películas
previas, A nosa irmá pequena fala
da ausencia da figura paterna. Por
que esa fixación co asunto? 
A xente adoita facer conexións en-
tre  a  miña vida persoal  e  a  miña
obra, e debo confesar que me inco-
moda un pouco. O meu pai foi cap-
turado polos rusos durante a guerra
e pasou varios anos nun campo de
traballo en Siberia antes de volver a
Xapón. Ao seu regreso, o seu traba-
llo obrigábao a desaparecer durante
semanas.  Afíxenme  a  non  saber
cando estaría na casa. Tiven que fa-
cerme maior moi rápido; talvez por
iso  adoito  retratar  a  nenos  obri-
gados a madurar prematuramente.

O filme podería ser un melodrama
desgarrador,  pero  escolle  manter
os acontecementos máis dramáti-
cos fóra de campo. Por que? 
Porque iso sería moi fácil. Non é o
meu estilo. O interesante é conse-
guir transmitir emocións sen que se
note. Todos os personaxes son atra-
vesados polos recordos das persoas
desaparecidas. Todas as comidas es-
tán  cargadas  de  memoria.  Talvez
non é inmediatamente perceptible,
pero aínda así espero que o espec-
tador chegue a conmoverse.

Até  que  punto  quixo  ser  fiel  ao
manga orixinal?
Ao principio pensei que me limitaría
a variar a orde das escenas, pero fun
cambiando de parecer e decidín es-
cribir un guión con escenas que non
estaban incluídas no cómic. Ocorréu-
seme que o mellor era limitar os de-
corados e os personaxes,  e engadir
episodios. Todo foi moito máis claro
despois de atopar a Suzu.

Non adoita acabar os guións até es-
coller a todos os actores.
Si, e así foi neste caso, mesmo tendo
o manga de base. A medida que pa-
saban os días de rodaxe, empecei a
non ver a diferenza. Xa non sabía se
unha escena estaba no cómic ou se a
engadín eu. Creo que iso mostra que
souben facerme co material.

A beleza  da  fotografía  é  notable.
Que  lle  fixo  volver  colaborar  con
Mikiya Takimoto?
Pensei  que  os  personaxes  estaban
máis preto das películas de Yasujiro
Ozu que de Mikio Naruse. As catro ir-
más teñen un aspecto moi digno. Pa-
receume mellor rodalas como parte
da paisaxe, non cun estilo documen-
tal. É a idea que tiña cando falei con
Takimoto. Tivemos sumo coidado en-
cadrando as escenas,  determinando
a  composición  dalgúns  elementos
crave das escenas. Todo está rodado
desde esta idea.

É a primeira vez que traballa coa
compositora Yoko Kanno.
Masami Nagasawa suxeriume a Yoko
Kanno  un  día  no  estudo  cando  me
preguntei en voz alta pola música. A
primeira idea foi que as catro irmás
estivesen representadas por un cuar-
teto de corda, cun instrumento para
cada unha, e fialo todo ao final. An-
tes de falar con ela, unimos metraxe
xa rodada con músicas súas e o re-
sultado era fabuloso. Entón decidín
pedirlle que traballase na partitura.

Moléstalle ser comparado con Ozu? 
En todo caso, a súa influencia nunca
fora  tan  explícita  como  aquí.  Non
me molesta, é só que nunca a sentín
de forma consciente. Sería arrogante
tratar de imitalo, pois é inimitable.

 A programación regular do Cineclube regresará despois do Festival de Cine


