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La filmografia d'Hirokazu Koreeda, entre l'intimisme i la 
consciència social com també entre la subtilesa emocional i 
la temptació del sentimentalisme, va desplegant-se com un 
retrat de famílies i així, doncs, de les relacions entre pares/
mares i fills/filles o, a vegades, en absència dels primers, 
entre germans/germanes. D'una diversitat de famílies, de 
manera que n'hi ha de més o menys acomodades i de més 
o menys desestructurades mentre que, en el cas de Broker, 
n'hi ha una que, amb una moralitat ambigua, es configura 
sense vincles sanguinis. Totes les famílies de Koreeda tenen 
els seus conflictes, els seus secrets i, encara que el cineasta 
japonès a vegades opti per un registre pròxim a la comèdia, 
una infelicitat que fa que, com va escriure Tolstoi en el seu 
cèlebre encapçalament d'Anna Karenina, siguin diferents 
cadascuna a la seva manera. També, essent paral·lelament 
el seu altre gran tema, hi pesen l'abandó, les absències, les 
pèrdues que s'arrapen a la memòria dels vius. A Maboroshi 
no hikari (1995), el seu primer llargmetratge de ficció, la 
vídua d'un home que va suïcidar-se, tot i que procura refer 
la seva vida amb un nou marit, continua marcada per un fet 
dramàtic que no pot comprendre. A Distància (2001), uns 
joves homenatgen les víctimes d'un atemptat al metro de 
Tòquio, amb desenes de morts, comès per familiars seus 
membres de la secta apocalíptica "L'arca de la veritat".
A Ningú no ho sap (2004), quatre germans viuen amagats 
i pràcticament abandonats en un pis mentre la mare (no hi 
ha cap figura paterna) els visita de tant en tant i s'absenta 
llargament amb el pretext que ha de treballar en un altre lloc. A 
Still Walking, (2008), una família es retroba per commemorar la 
mort d'un germà, esdevinguda quinze anys abans, constatant 
que, passat el temps, els afectes es mantenen tant com els 
ressentiments. A Miracle (2011), dos nens, germans que viuen 
separats i distants després del divorci dels seus pares, planegen 
la manera de retrobar-se. Pel que fa a De tal pare, tal fill (2012), 
un dels seus films de més èxit amb un títol irònic, és una comèdia 
que parteix del fet que, a causa d'un error en un hospital, dues 
famílies (una de benestant i ordenada i una altra de popular i 
caòtica que es fa molt més simpàtica) s'assabenten que han criat 
respectivament un fill biològic de l'altra. A La nostra germana 
petita (2016), una de les seves pel·lícules més poètiques i 
serenament emotives, tres germanes descobreixen després de 
la mort del seu pare (el qual va abandonar-les temps enrere) 
que tenen una germanastra petita i, absents també les mares 
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respectives, se'n fan càrrec: juntes, però cadascuna a la seva 
diferent manera, assumeixen el llegat, la pèrdua i les ferides. A 
Un assumpte de família (2018), amb la qual va guanyar la Palma 
d'Or a Canes, Koreeda s'ocupa d'una família que, vivint en la 
precarietat i amb un terrible secret, acull una nena maltractada 
pels seus pares. Rodada a França amb Catherine Deneuve i 
Juliette Binoche, La veritat (2019) també és una pel·lícula sobre 
una família: mostra el retrobament conflictiu entre una actriu, 
egoista i mentidera compulsiva, i la seva filla que, mantenint viu 
el retret que no va cuidar-la, ha fet una carrera de guionista als 
EUA, on s'ha casat amb un mal actor (Ethan Hawke).
I així arribem a Broker, que el director japonès ha rodat a Corea 
del Sud amb un dels actors asiàtics més coneguts, Song Kang-
ho, protagonista de Paràsits i altres films de Bong Joon-ho. A 
partir del fet que una criatura és abandonada per la seva jove 
mare en "una caixa de nadons", cosa que existeix realment, 
es formarà una estranya i fràgil família. Dos homes, seguint la 
seva pràctica habitual, es disposen a vendre la criatura, però la 
seva mare se'n penedeix d'haver-la abandonat i, en tot cas, vol 
acompanyar els "traficants de nadons", amb la policia seguint 
els seus moviments per enxampar-los, a la recerca dels millors 
pares pel seu fill amb l'esperança de poder-hi mantenir un vincle 
encara que no se'n pugui ocupar. És així que Broker s'estructura 
com una road-movie en què el viatge no és només físic, sinó 
també emocional: entre els que el fan es crearan uns vincles 
afectius inesperats. La mirada sempre humanista de Koreeda, 
movent-se el film entre la comèdia i el drama o entre l'aparent 
lleugeresa i la malenconia, evita el judici moralista sobre els 
personatges: ni en el cas de la mare, que no se sent capaç de 
fer-se'n càrrec del fill, ni en el dels "traficants de criatures" que, 
de fet, són uns desgraciats que intenten sobreviure a través de 
la picaresca. En tot cas, ho és de moralment crítica vers una 
societat hipòcrita i cruel que exclou, que margina, que fa que 
algunes mares hagin d'abandonar els seus fills i que d'altres 
puguin comprar-los.
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