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A VIAXE DE CHIHIRO

FICHA TÉCNICA

Sen to Chihiro no kamikakushi. Xapón, EUA, 2001. Cor, 124 min. Xénero:
Fantástico, animación |  Dirección e guión:  Hayao Miyazaki | Produción:
Toshio Suzuki (Studio Ghibli, Tokuma Shoten, Dentsu, Walt Disney Pictures) |
Fotografía: Atsushi Okui | Montaxe: Takeshi Seyama | Música: Joe Hisaishi |
Intérpretes:  Rumi  Hiiragi  (Chihiro  Ogino,  Sen),  Miyu  Irino  (Haku),  Mari
Natsuki (Yubaba, Zeniba), Takashi Naitô (Akio), Yasuko Sawaguchi (Yûko)
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SINOPSE
a

Chihiro é unha nena teimuda de 10
anos que viaxa cos seus pais cara á
súa nova casa. Trabúcanse de cami-
ño e chegan a un mundo fantástico
de deuses antigos e seres máxicos,
dominado  pola  diabólica  Yubaba,
que  transforma  aos  seus  pais  en
porcos.  Para  postergar  o  seu  te-
rrible destino e sobrevivir neste es-
traño  e  perigoso  mundo,  Chihiro
debe facerse  útil,  pero  tamén re-
nunciar á súa humanidade.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cal foi o maior reto que lle pre-
sentou A viaxe de Chihiro?
Cando terminei o guión deime con-
ta que ía ser unha película de tres
horas.  Obviamente o  Sr.  Suzuki  [o
produtor]  sinalou que non tiñamos
diñeiro abondo para levar a cabo un
proxecto  dese  tamaño,  especial-
mente se queriamos estrealo no ve-
rán de 2001. Teriamos que cortar o
guión ou aprazar a data do estrea a
2002. Parecíame que o filme reflec-
tía  o  meu  estado  de  ánimo  nese
preciso momento e talvez en 2002
as cousas mudasen e as miñas ideas
quedasen pasadas de moda. Así que
decidín modificar e recortar a his-
toria para poder estrear en 2001.

Por  primeira  vez  na  súa  carreira
colaborou cun estudo estranxeiro
a fin de cumprir coa data límite.
Que tal a experiencia?
Cando miramos os recursos dispoñi-
bles noutros estudos xaponeses vi-
mos que sería imposible cumprir co
calendario previsto. Por ese motivo
puxémonos en contacto con DR Di-
gital de Corea para que nos axudase
na  produción dalgúns segmentos e

coa colorización dixital. A pesar da
gran  reputación  de  DR  estabamos
un  pouco  nerviosos.  Con  todo,  os
coreanos  resultaron  ser  extrema-
damente competentes e traballaron
moi duro e moi rapidamente. Creo
que  non  dubidariamos  en  volver
traballar con eles nun proxecto si-
milar no futuro.

A historia desenvólvese nunha ca-
sa de baños. É unha imaxe da súa
infancia?
Completamente.  Ao principio  mos-
tramos como os  deuses  e  os  espí-
ritos van á casa de baños, ou yuya,
para  relaxarse.  Teño  recordos  moi
nítidos das yuyas da miña infancia.
Foi nunha destas casas onde vin por
primeira  vez  unha  pintura  occi-
dental.  Tamén me fixei  nunha pe-
quena porta na zona de baño prin-
cipal.  Durante  varias  noites  non
puiden deixar de pensar no que po-
dería  haber  detrás  desa  porta  e
desde hai moitos anos quería facer
unha  película  para  explorar  ese
misterio.  Fíxeno  máis  interesante
ao centrar a intriga nos deuses. Su-
poño que as divindades xaponesas,
do mesmo xeito  que os  homes de
negocios, necesitan fortalecerse en
auga quente antes de pórse a tra-
ballar.  Por  suposto,  aos  deuses  do
filme gustaríalles quedar máis tem-
po pero obríganlles a saír ao cabo
do fin de semana.

Onde se inspirou para escribir so-
bre os deuses con tanto detalle?
Desde hai miles de anos en Xapón
cremos que os kami (deuses)  e os
rei (espíritos) están por todas par-
tes. Cando se me ocorreu a idea pa-
ra  A viaxe de Chihiro tiven que vi-
sualizar os kami. A maioría son froi-
to da miña imaxinación. Outros se
inspiraron no folclore xaponés. Por
exemplo, a máscara de papel usada
nas  cerimonias  do  templo  Kasuga
Taisha inspirou unha divindade.

En case todas as súas películas hai
ou se intúe unha presenza relixio-
sa ou animista.
En Xapón a relixión é máis ben unha
cousa cultural en lugar de algo que
necesariamente atrae a seguidores.

A relixión, sexa o budismo ou o sin-
toismo, é omnipresente pero non o
domina todo. Os símbolos relixiosos
atópanse en todas partes e nas mi-
ñas películas úsoos do mesmo xeito:
están  en  grupos  pero  son  grupos
discretos.  Dan  testemuño  da  tra-
dición  e  da  realidade.  Os  agricul-
tores preferían os cultos naturalis-
tas e ese é outro aspecto da reli-
xión en Xapón. O vínculo coa natu-
reza  é  aínda  unha  característica
esencial da alma xaponesa.

O filme pode verse como unha es-
pecie de visita aos estudos Ghibli.
Contén moitas referencias visuais
ás  súas  películas  anteriores  e  é
posible identificar nalgúns deuses
a varias persoas da produtora.
Ten toda a razón. Eu considérome
Kamaji.  Yubaba  é  o  Sr.  Suzuki,  o
presidente de Ghibli. A casa de ba-
ños  funciona  igual  que  o  estudo.
Chihiro  podería  ser  unha  bolseira.
Cando chega ve a Yubaba gritando e
dando ordes. Namentres Kamaji de-
be traballar moi duro para cumprir
as  ordes  de  Yubaba,  tan  sobrepa-
sado de traballo que non ten  bra-
zos e pernas abondo para facer to-
do. Chihiro, ten que facerse útil se
non quere que Yubaba a faga desa-
parecer. É dicir, despedila.

O personaxe Okusare-Sama é unha
alegoría dos ríos contaminados?
Non me corresponde a min educar á
xente na ecoloxía. Con todo, si que
proxecto  a  miña  experiencia  per-
soal nas miñas películas. Eu axudo a
limpar o río que pasa preto da miña
casa, pero non tiña intención de ser
didáctico.

A viaxe de Chihiro é un dos maio-
res éxitos do cinema xaponés. Es-
tá orgulloso?
Non  sei  se  orgulloso  é  a  palabra
exacta. Con calquera película, sexa
un  éxito  ou  un  fracaso,  asimilo  o
resultado e os comentarios, que me
axudan  a  evolucionar.  Por  outra
banda,  sempre  estou  encantado
cando descubro que un filme reca-
dou máis  do que  custou producilo
porque significa que podemos facer
outro con menos presión financeira.
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