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XAPÓN ANTES E DESPOIS DE 3/11

Saín de Xapón en 1986. Supuña que sería unha estadía duns cantos anos no estranxeiro. Mais unha cousa 
conducía a outra e, antes de eu me decatar, levo máis de metade da miña vida fóra do meu país. Eu entón tiña 
26 anos. Agora teño 54, e aínda estou moi lonxe do fogar. Xa non son exactamente a mesma persoa que fun.
Durante eses anos, Xapón tamén mudou moito: O Emperador morreu e era sucedido polo seu fillo; a 
economía de burbulla estoupaba e era seguida polos denominados 10 anos perdidos, non moi diferente do 
estancamento económico do Estado español nos anos recentes; a inestabilidade política con 7 primeiros 
ministros en 7 anos... Entón Xapón é alcanzado polo 3/11, o gran terremoto e tsunami de 11 marzo de 2011 e 
o subseguinte desastre nuclear en Fukushima. 
Cando hoxe visito Xapón, síntome tanto na casa coma fóra dela. Ás veces síntome coma se eu estivese nun 
país estraño. Outras veces é ao revés. Son un estranxeiro que mira e escoita as conversas das que gusta un 
xaponés. É unha mestura de sentimento de amor e de odio. O de ser unha persoa de dentro ao tempo que 
estraño (un inadaptado). Calquera exiliado, ou quen pasara moito tempo preso, pode compartir este 
sentimento de illamento, máis ou menos sutil.
Coas fotografías tomadas en Xapón, e de Xapón, parezo que estou a examinar a miña relación coa miña 
patria. Son fotos dun ano ou dous antes e despois do 3/11. O incidente naturalmente causou cambios 
irreversíbeis no país, tanto social coma psicoloxicamente. Non obstante non poderá dicir que imaxes foron 
tomadas antes e cales despois do suceso. A cerna da cuestión está oculta detrás da superficie. Axudo o 
“detector” da miña cámara, intentando “descubrir” que é o que está debaixo. Mais estas imaxes en cambio 
revelan a miña propia forma de ver Xapón, e como cambiou a miña visión ao longo dos anos... Lenta, mais 
irreversíbel. Nese senso, estes son todos os meus auto-retratos.
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3.11 前後の日本 

 
 一九八六年に日本を出た。当初は数年間の渡航の予定だったのが、いろいろなことが積み重なって、気がつけば人生の半分以上を日

本の外で過ごすことになってしまった。当時二十六歳だった私はいま五十四歳で、祖国からなお遠く離れている。そのふたりを隔てる

違いは小さくない。 
 その間日本もまたさまざまな変化に見舞われた。天皇が死んで、年号が変わった。バブルが弾けて、近年のスペイン同様、「失われ

た十年」と呼ばれる経済的停滞を余儀なくされた。政権も不安定で、首相は七年間に七人も交代……そこへ 3.11 がやってきた。二〇一

一年三月十一日の巨大な地震と津波、そして福島の原発危機である。 
 最近では、日本へ帰っても居心地がいいのか悪いのか分からない。見知らぬ国に来たような気がすることもあれば、その反対に、日

本人の姿をして日本語を喋ってはいるものの、自分を外国人だと思うこともある。愛憎半ばし、内と外とが絡まりあった感覚。亡命者

とか、長期拘留されていた囚人なら、誰しも多かれ少なかれ思い当たる微妙な疎外感かもしれない。 
私にとって、 日本で、日本の写真を撮ることは、自分と母国との関係を検証する作業であるらしい。ここに展示されている写真はいず

れも 3.11 前後の数年間に撮影されたものだ。あの出来事は日本の社会や人々の精神に不可逆的な変化を齎したはずだが、これらの映像

を見ても、どれがそれ以前でどれがそれ以後のものか、見分けることは難しい。事物の本質は表層の下に隠されている。私はカメラの

「ファインダー」を覗き込んでそれを「見つけよう」とするが、そうして見えてくるのは、日本を見ている私自身のまなざしであり、

歳月を経てそこに生じつつある変化だ。緩慢だが、不可逆的な変化。その意味で、これらの写真は私の自画像である。 

四元康祐 
 



















To
do

s o
s d

er
ei

to
s r

es
er

va
do

s a
o 

au
to

r. 
· D

L:
 O

U
 1

80
-2

01
4


