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SINOPSE

Sentaro ten unha pequena pastelaría
en Tokio na que serve dorayakis (pas-
teliños recheos dunha salsa chamada
“an”).  Cando  unha  simpática  anciá
se  ofrece  a  axudalo,  el  accede  de
mala gana, pero ela demóstralle que
ten un don especial  para facer an.
Grazas á súa receita secreta, o pe-
queno negocio  comeza a  prosperar.
Co paso do tempo, Sentaro e a anciá
abrirán  os  seus  corazóns  para  con-
fiarse as súas vellas feridas.

NOTAS DA DIRECTORA

As  cerdeiras  en  flor  lémbrannos  a
morte.  Non  coñezo  ningunha  outra
árbore  cuxa  floración  sexa  tan  es-
pectacular, pero o curioso é que os
seus pétalos se desprenden moi re-
pentinamente. Talvez por esa razón
a floración das cerdeiras resúltanos
tan fascinante. É posible que o pro-
ceso sexa un reflexo de nosa vida. 

Sentaro, Tokue e Wakana coñécense
cando as cerdeiras están no momen-
to álxido de floración. As traxecto-
rias vitais do tres personaxes son moi
diferentes. Pero as súas almas entre-
crúzanse  e  acaban  coñecéndose  en
circunstancias moi peculiares.

A nosa  sociedade  non  sempre  está
disposta a deixar que os nosos soños
se convertan en realidade. Ás veces
acaba coas nosas esperanzas.

Despois de saber que Tokue ten le-
pra, a historia lévanos a buscar cal é
a esencia que nos fai  humanos.  Na
miña calidade de directora,  teño a
honra e o pracer de poder explorar
vidas diferentes a través do cinema,
como é o caso desta película.

Ao revelar o complexo funcionamen-
to desta sociedade, espero compren-
der mellor a esencia da existencia.

Vemos o encontro de dúas almas que
se unen para facer fronte ás dificul-
tades  da  vida.  Cantas  veces  temos
que caer para alcanzar o paraíso?

Ás veces, un silencio impenetrable
apodérase  de  nós.  Pero  a  alegría
que proporciona o compromiso e a
conexión  co  mundo  permítenos
apreciar mellor os seus cambios e a
súa  evolución.  Con  esta  película
quero pór de manifesto a felicidade
que sentimos neses  momentos  tan
especiais.

Ao longo da nosa vida, hai momen-
tos nos que nos invade a pena e a
desesperación  e  estamos  a  piques
de rendernos. A pesar diso (ou qui-
zais  debido  a  iso)  aferrámonos  ás
nosas  esperanzas  e  seguimos  con-
fiando nun futuro mellor.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Esta é a primeira vez que adapta
unha novela. Que vinculo atopou
nesa historia?
Durian  Sukegawa  actúa  nun  filme
meu, Hanezu. Fomos xuntos presen-
talo a Cannes e falamos da historia
de An. Ao rematar de escribila, en-
viouma  e  preguntoume  se  quería
adaptala. Lin o libro e fascinoume
como describía a presenza do que é
invisible na vida, pero é certo que
atopei  problemas  novos.  A novela
está escrita con palabras e o cine
necesita ser interpretado con ima-
xes. Había algúns aspectos do libro
que  non  podía  transmitir  literal-
mente, como moitas cartas que non
se  ven  no  filme.  O  que  si  quixen
conservar son algúns elementos in-
visibles, como cando ela escoita as
xudías ou deixa que a acariñe o sol.

Nas súas obras a natureza é moi
importante,  pero  aquí  a  acción
discorre  sobre  todo  na  cidade  e
está  representada  só  por  unha
cerdeira. Non botou de menos ese
elemento natural?
Un pouco, pero o certo é que nesta
película a natureza non se diferen-
cia demasiado da de filmes anterio-
res. A natureza vixía sixilosamente
aos humanos. As cerdeiras non pro-
nuncian unha soa palabra, pero nos
comprenden  e  nos  aceptan  como
somos.  Florecen  cada  primavera,
pase o que pase; iso é marabilloso. 

Como escolleu aos protagonistas?

Como escolleu aos protagonistas?
Para Tokue,  falei  co  escritor  e  de-
cidimos  pedirlle  á  gran  actriz  Kiki
Kirin que interpretase o papel. Leu a
novela e aceptou a nosa oferta in-
mediatamente.  Para  Sentaro,  levo
moito tempo querendo rodar con Na-
gase,  e  encantoulle a  miña oferta.
Foi máis complicado elixir a Wakana.
Ao final escollemos á verdadeira ne-
ta de Kiki Kirin.

Ser nai cambiou as súas películas?
Si. Existe un antes e un despois do
nacemento do meu fillo. Agora máis
que nunca tento expresar a confian-
za cara ao mundo. Se criticamos to-
do, os que nos seguen non poderán
ver que temos confianza no mundo e
non poderán ter esperanza. Eu quero
dicir desde as películas que o mundo
é fermoso e que teñamos esperanza.
Desde logo, o filme ten unha mirada
de muller e de nai.

Por que esa obsesión polo legado?
Supoño que ten que ver coas miñas
vivencias.  Eu  case  non coñecín  aos
meus pais.  Crioume a miña avoa e
sempre foi unha gran fonte de expe-
riencias e de coñecemento que me
parece pertinente rescatar e pór en
valor.  Fronte  a  iso,  a  xeración  dos
meus  pais  estivo  obsesionada  polo
individualismo, o éxito nos negocios
e o diñeiro fácil. Por iso gústame dar
voz aos sen voz, como a anciá.

Cre que esta é a súa película máis
accesible para o gran público?
Desde logo. Ao adaptar unha novela
quedei sometida a uns códigos narra-
tivos que se axustan á sensibilidade
dun público amplo. O cine para min
é  un  medio  de  expresión  artística.
Pero,  non nos enganemos!,  rodar é
algo moi custoso. Se non conseguise
atraer  espectadores  dificilmente
atoparía financiamento.

O  curioso  é  que  logrou  ser  máis
popular sen renunciar á súa identi-
dade autoral.
Estou de acordo. Non creo que rodar
este filme supuxese ningunha claudi-
cación  pola  miña  banda,  como  me
reprocharon algúns. Máis ben quixen
servirme  doutro  tipo  de  vehículo
para continuar experimentando.
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