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Despois  dun dos seus habituais  fur-
tos,  Osamu  e  o  seu  fillo  atopan  a
unha nena,  soa na rúa e  morta  de
frío. Ao principio, a muller de Osamu
non quere que quede con eles, pero
acaba apiadándose dela. A pesar de
sobrevivir  con dificultades  grazas  a
pequenos  roubos,  a familia  é feliz,
ata que un incidente imprevisto re-
vela un segredo que pon a proba os
lazos que os unen.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Na súa obra, o retrato familiar sem-
pre vai acompañado dun comenta-
rio social. 
Todas as miñas películas buscan es-
pertar emocións e reflexións no es-
pectador a partir da miña ollada ca-
ra a unha realidade próxima a min.
Neste caso, tentei mirar desde unha
perspectiva máis xeral, escrutando o
punto de encontro entre o individuo
e a sociedade, que adoita acontecer
no  marco  da  familia.  Interésame a
idea  de  como  é  posible  construír
unha unión paternofilial sen a nece-
sidade dun vínculo sanguíneo.

Nesta ocasión, o retrato familiar é
aínda máis coral. 
Cando  concibín  Ninguén  sabe  en
2003, os meus pais  estaban vivos e
eu non formara unha familia. Hoxe,
os meus pais faleceron e eu son pai.
Co tempo, a miña perspectiva sobre
a experiencia familiar foi mudando,
enriquecéndose.  De  ser  avó  algún
día, creo que poderei facer un dra-
ma familiar aínda máis completo.

Disque  Un asunto  de  familia está
baseada en feitos reais. 
Máis que nunha única historia, a pe-
lícula xurdiu da combinación de va-
rias noticias que fun descubrindo co
tempo nos medios. Está a historia da

fraude que cometeu unha familia ao
ocultaren a morte da matriarca por-
que a súa pensión era a súa única
fonte  de  ingresos.  Ou  a  historia
duns pais que ensinaron aos seus fi-
llos  a  realizar  pequenos  furtos  e
foron descubertos porque non ven-
deron unha cana de pescar que rou-
baran. O que querían era,  simple-
mente, ir pescar todos xuntos. Co-
meteron un delito, pero aquela his-
toria resultoume conmovedora. 

Quería desmitificar co filme a ima-
xe que temos de Xapón?
Non  busco  facer  denuncia  social,
pero o tema da pobreza en Xapón é
algo que o goberno oculta e a min
interesábame mostralo. Na miña so-
ciedade periga o sistema de benes-
tar: aumentan o índice de pobreza
e  as  diferenzas  sociais,  hai  moita
xente maior que vive soa e con moi
poucos ingresos, cada vez máis per-
soas dependen das axudas... Temas
como  as  pensións  dos  mortos  ou
nenos secuestrados non son asuntos
que se traten nos telexornais, onde
as reaccións son moi superficiais e
non hai case críticas ao goberno.

A sexualidade  ten  máis  presenza
que nas súas anteriores películas. 
Ademais  das  relacións  paternofi-
liais, interesábame explorar a vida
de parella dos pais  e para iso ne-
cesitaba  explorar  a  súa  sexualida-
de. No caso da moza que traballa
no peep  show,  interesábame estu-
dar  o  fenómeno,  bastante  popular
en  Xapón,  dos  homes  novos  que
buscan  romances  finxidos,  simula-
dos. É algo parecido ao que ocorre
co clan protagonista: non é unha fa-
milia real, pero os sentimentos que
xorden desa unión si o son.

As fronteiras entre o legal e o xus-
to; entre a traizón e a superviven-
cia; entre o amor e a necesidade
de compañía.  Por que quería re-
flectir sobre estes temas?
En  canto  ao  primeiro,  apetecíame
introducir  o detalle  de que  o legal

non necesariamente é xusto; isto ve-
se moi ben coa actitude dos policías.
Tampouco considero que esta familia
se  comporte  de  forma correcta.  O
que quería retratar era a desintegra-
ción desta familia. Parecíame pouco
interesante  usar  só  o  afecto  ou  o
agarimo para explicar a súa unión. É
o interese o que primou para que to-
dos  estean  xuntos,  aínda  que  logo
poida haber relacións  afectivas  en-
tre eles.

Que lle levou a traballar co direc-
tor de fotografía Ryuto Kondo e co
compositor Haruomi Hosono? 
Sempre quixera traballar con Kondo
porque está entre os mellores da in-
dustria  cinematográfica  xaponesa
actual. Ademais, ten unha perspec-
tiva moi parecida á dun realizador, é
quen de interpretar a historia e os
personaxes.  Pareceume o equilibrio
perfecto que me permitía dedicarme
máis á dirección de actores sen ter
que estar tan pendente da ilumina-
ción. Antes de empezar a rodar, pen-
sei que este filme era unha especie
de fábula e busquei formas para que
a realidade fose máis poética. Aínda
que a historia é realista, quería des-
cribir  a  poesía  dos  seres  humanos.
Decateime de que a fotografía e a
música  achegábanse moito  á  visión
que tiña da historia. Son un admira-
dor das partituras de Hosono desde
hai tempo e sempre buscara a opor-
tunidade de traballar con el. Nesta
película, a súa música soubo captar
o lado fantástico da historia. 

Esta será a súa derradeira película
con Kirin Kiki por mor da súa mor-
te. Como ve o seu cinema sen ela?
Traballei con ela por primeira vez en
Still Walking e nestes dez anos fixe-
mos seis filmes. A nosa relación nese
tempo transcendeu a que mantén un
director cunha actriz. Era unha pre-
senza fundamental á hora de filmar
dramas familiares. Agora mesmo non
sei  moi  ben  como afrontar  a  miña
próxima película sen ela.
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