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SINOPSE
a

Haru,  de  17  anos,  emprende  unha
longa viaxe a través de Xapón para
buscar  respostas  nunha cidade on-
de,  en  2011,  o  devastador  tsunami
levou ao seu irmán e os seus pais.
Esta viaxe leva á moza,  aínda ator-
mentada pola perda, desde Hiroshi-
ma a Tokio, Fukushima e tsuchi, on-Ō
de unha vez estivo o seu fogar. No
camiño  atopa  outras  persoas  e  as
historias das súas perdas.

CRÍTICA EL CONFIDENCIAL

En  2010,  o  paisaxista  Itaru  Sasaki
non conseguía superar  a do ante a
morte prematura do seu curmán. Pa-
ra sentir que dalgunha forma seguía
conectado con el, restaurou unha ve-
lla cabina telefónica e instalouna no
xardín da súa casa, en tsuchiŌ . Así ti-
ña a sensación de que en calquera
momento podía falar co seu parente
finado, coma se o aparello obsoleto
mantivese  unha  conexión  co  alén.
Poucos meses despois, en marzo de
2011,  o  terremoto  máis  terrible  da
historia de Xapón, seguido dun tsu-
nami,  arrasou  a  costa  oriental  do
país causando ducias de miles de ví-
timas. Só en tsuchiŌ , pereceron cen-
tos de persoas. Sasaki decidiu entón
pór o seu “teléfono do vento” a dis-
posición de todo o mundo, de modo
que calquera  persoa puidese ache-
garse a esta cabina pintada de bran-
co e resgardada baixo as pólas du-
nha cerdeira para falar cos seus se-
res queridos ausentes. Desde entón,
centos de persoas  peregrinaron até
este recuncho do nordés de Xapón
para  soportar  mellor  a  súa  perda.
Algúns usan este teléfono sen cone-
xión para dicir o seu último adeus a
aqueles de quen non puideron des-
pedirse. Ou deixan mensaxes no ca-
derno disposto para tal fin. Outros 

poñen ao día aos falecidos das úl-
timas  novidades  na  familia...  Nes-
tes tempos de pandemia, o teléfono
do vento afianzou a súa función de
dispositivo de catarse emocional.
a

Nobuhiro Suwa descubriu a historia
desta  cabina  a  través  dun  docu-
mental televisivo. No panorama xa-
ponés contemporáneo, Suwa repre-
senta o director con maior influen-
cia da tradición do cinema de autor
europeo. No seu filme anterior, a de-
liciosa  O  león  dorme  de  noite
(2017), recorría a Jean-Pierre Léaud,
o actor fetiche de François Truffaut,
para urdir unha película poboada de
pantasmas pero tamén de goce es-
tival  que  conectaba  o  legado  da
Nouvelle  Vague co impulso cinéfilo
das novas xeracións. Con O teléfo-
no do vento regresa a Xapón para
levar a cabo unha película que reco-
lle  a  insondable  congoxa colectiva
que pesa sobre a poboación nipoa
desde as catástrofes de 2011. 
aa

Haru é a moza protagonista do fil-
me, unha adolescente que perdeu a
toda a súa familia nos terremotos de
hai  unha década e agora vive coa
súa tía. A rapariga carrexa aínda o
peso do trauma até o punto de que
parece  máis  arrastrarse  que  non
moverse pola súa vida cotiá. A súa
obsesión é  volver  á súa vila  natal.
Cando a súa tía colapsa e ten que
ser ingresada, Haru decide empren-
der  pola  súa  conta  unha  viaxe  ás
orixes da súa dor. Así arrinca unha
road movie que Suwa converte nun
percorrido sanador por un país, Xa-
pón, que convive con diferentes es-
tratos de traumas históricos. O telé-
fono  do  vento,  como  a  anécdota
que a inspira, parte dun proceso de
aflición individual para acabar con-
seguindo a través da rapariga a do
colectiva de todo un país. De feito,
a película ten moita máis forza can-

do se conxuga en plural que cando
se centra só en Haru. A obra de Su-
wa  caracterízase  por  distanciarse
dos dramas convencionais e por in-
corporar recursos como o da impro-
visación cos intérpretes. Como é ha-
bitual no seu cinema, aquí a ficción
tamén respira libre de certas atadu-
ras  para  achegarse  por  momentos
ao documental.
a

No seu camiño, Haru atopa unha se-
rie de persoas que a acollen momen-
taneamente.  Lonxe  de  reducilos  a
meros adxuvantes da protagonista, o
director detense a escoitar todas as
súas historias. Para iso, repite en ca-
da caso un mesmo tipo de planifica-
ción que encadra a Haru de costas á
cámara no medio do grupo, resaltan-
do que nese momento ela exerce de
oínte. E así contemplamos esa anciá
con  demencia  que  mantén  frescos
os seus recordos de infancia de Hi-
roshima.  Ou a  experiencia dun dos
traballadores  de  Fukushima  e  dou-
tras familias que seguen vivindo ne-
sa  contorna agora  case despoboa-
da. E asistimos á situación dun kur-
do que se  arriscou a  salvar  a  vida
doutras persoas en pleno cataclismo
e con todo agora está detido por non
ter papeis.  O teléfono do vento está
atravesada polo sentimento de perda
e orfandade.  Pero sitúase nas antí-
podas doutros filmes xaponeses que
tamén plasmaron a situación de de-
samparo de menores nun país sacu-
dido pola traxedia colectiva, como A
tumba dos vagalumes (1988) de Isao
Takahata. Suwa converte a estrutura
típica dunha road movie na metáfora
perfecta  dunha  cadea  de  solidarie-
dades.  O teléfono  do  vento retrata
un pobo marcado pola do que non
se pecha na súa dor individual senón
que,  desde  a  conciencia  de  pena
compartida, atopa mecanismos para
acompañar ao resto na súa dor.
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