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YOUR NAME

FICHA TÉCNICA

Kimi non na wa. Xapón, 2016. Cor, 106 min. Xénero: Romance fantástico |
Dirección, guión, arte e montaxe: Makoto Shinkai | Produción: Kôichirô Itô,
Katsuhiro  Takei  (Comix  Wave  Films)  |  Música: Radwimps  |  Intérpretes:
Ryûnosuke  Kamiki  (Taki),  Mone  Kamishiraishi  (Mitsuha),  Masami  Nagasawa
(Miki), Masaki Terasoma (Toshiki), Sayaka Ohara (Futaha)

PREMIOS
a

Festival de Sitges 2016
Mellor Filme de Animación

SINOPSE
a

Pasou un mes desde que un cometa
que visita a Terra cada mil anos se
avistase  desde  Xapón.  Mitsuha  é
unha  estudante  que  se  lamenta  da
súa vida no campo xunto á súa irmá
pequena, a súa avoa e o seu pai, un
político ao que nunca ve. Detesta os
pintorescos costumes da súa familia
e soña co marabilloso estilo de vida
dos  habitantes  de  Tokio.  Pola  súa
banda, Taki é un estudante que vive
en  Tokio,  ten  un  traballo  a  tempo
parcial  nun  restaurante  italiano  e
necesita  afastarse  da  súa  familia.
Unha noite,  Mitsuha soña que é un
mozo  de  Tokio  e  Taki  soña  que  é
unha moza que vive no campo. Cal é
o segredo que se oculta tras os soños
de dúas persoas que a pesar de que
non  se  coñecen  de  nada  parecen
buscarse desesperadamente?

ENTREVISTA AO DIRECTOR

De onde sacou a idea para esta his-
toria de intercambio corporal entre
un mozo e unha moza?
O tema do intercambio corporal en-
tre un mozo e unha moza é bastante
común nas historias de ficción xapo-
nesas (filmes, mangas); en realidade
hai xa mil anos que houbo a primeira
historia deste tipo,  Torikaebaya Mo-
nogatari. Pero ese aspecto é só unha
parte da película, comeza así, pero
non termina así. O que eu quería era
sorprender á xente, porque a xente
pensa, “ah, trátase dun intercambio
de corpos”, e a película non é só iso.

É máis difícil captar os matices do
paso  da  nenez  á  idade  adulta  na
animación que na acción real?
Non creo que unha sexa máis difícil
cá outra. Son dúas cousas diferentes.
Pero  nas  películas  de  acción  real,
aínda que sexan a creación do direc-
tor,  medio  filme  vese  influenciado
polos  actores,  mentres  que na ani-
mación todo é meu. Creamos perso-
naxes especificamente para a pelícu-
la, polo que os personaxes non inter-
pretan  a outros personaxes.  Este é

un dos mellores formatos para man-
ter o control contando historias.

A película tivo un enorme éxito en
Xapón,  sendo  o  filme  de  maior
recadación  da  historia.  Por  que
cre que atraeu a tanto publico?
Para  ser  honesto,  creo  que  tiven
moita sorte. Hai moitas películas de
animación  feitas  en  Xapón  e  son
realmente  boas,  pero  supoño  que
debe haber unha especie de deman-
da oculta entre o público de histo-
rias de mozo que coñece á moza, e
creo que a miña película saíu xusto
no momento axeitado.

Os fans mesmo estiveron visitando
os lugares reais nos que se baseou
a película para os seus escenarios.
Como de importante foi traballar a
partir de localizacións reais?
Se non se trata dun lugar que co-
ñezo de primeira man, non podo re-
tratalo con realismo. A cidade nas
montañas de Mitsuha é un lugar fic-
ticio, pero está baseado en Koumi,
a  cidade da prefectura de Nagano
na que crecín, e por iso puiden dar-
lles ese ambiente ás súas paisaxes.
Tokio  é  o  escenario  do meu día  a
día, aquí é onde vivo e é fermoso.
Quero amosalo de forma diferente a
como o ven os trinta millóns de per-
soas  que  viven  na  conurbación  e
que sofren moitos aspectos negati-
vos: trens cheos, lugares ateigados.
É  bo  atopar  xoias  ocultas.  Quero
que a xente saiba que Tokio é fer-
moso, iso faríame sentir orgulloso.
Hai  estranxeiros que chegan a  Xa-
pón e dinme: “Encántanos o teu fil-
me e por iso viñemos”. Iso é xenial.

Unha  constante  na  súa  obra  é
amosar a un tempo a soidade das
relacións  interpersoais  e  a  gran
amplitude do universo.
Desde  a  miña  mocidade,  as  rela-
cións entre os individuos foron sem-
pre un tema importante para min.
Por que namoramos, por que a per-
soa da que namoramos non namora
de nós? Esas ideas tan obvias eran
na  miña  mocidade  un  enigma  tan
grande coma o espazo. Mesmo ago-
ra  que  son  adulto,  casado  e  con
fillos,  sinto  a mesma perplexidade
que cando era novo. 

Creo que nas miñas próximas obras
seguirei a explorar a distancia entre
os individuos. Cando era máis novo
tamén  adoitaba  pensar  na  razón
pola que viñera ao mundo, e que mi-
sión tiña eu que outros non podían
levar a cabo. Non pensaba que a mi-
ña  vida  estivese  baleira,  e  quería
sentir unha conexión cara a un gran
destino a pesar de que os meus días
no  mundo  fosen  só  un  instante  no
fluxo  do  tempo.  Non  creo  en  nin-
gunha  relixión  en  concreto,  pero
talvez  sinta  algo  próximo  á  fe  en
Deus. Creo que tamén por iso sinto a
necesidade de escribir historias que
enlazan a pequena escala dos senti-
mentos persoais coa gran escala das
estrelas e o universo.

A película  tamén presenta  a  idea
da  ameaza  dun  desastre  natural.
Inspirouse nalgo en concreto?
Sen o gran terremoto de 2011 esta
historia  sería  completamente  dife-
rente.  Ese  incidente  lembrounos  o
vulnerable  que  é  Xapón.  Hai  unha
liña que o manifesta (“nunca se sabe
cando desaparecerá Tokio”), e creo
que a xente é consciente diso. Non é
que  estean  a  pensar  niso  todo  o
tempo, pero creo que saben o vul-
nerable que é a Terra, así que quería
crear algún tipo de milagre. Non se
trata só de tristeza.

Influenciouno algún outro filme?
Interstellar de  Christopher  Nolan.
Vino  mentres  facía  esta  película  e
atopei varias similitudes. E hai outro
filme coreano, chamado The Beauty
Inside, que trata sobre un personaxe
que esperta cada mañá sendo unha
persoa diferente. Pensei que iso era
unha  confirmación  de  que  o  que
estou a facer é de agora, é actual.
Sentínme alentado por outros direc-
tores  porque  vou  na  dirección  co-
rrecta.

Chamárono o herdeiro de Miyazaki.
Como responde ante iso?
Síntome moi honrado, pero é dema-
siado! Miyazaki está moi por riba de
min.  Si,  rompín  o  récord  de  reca-
dación, pero fíxeno só unha vez; Mi-
yazaki  fixérao moitas  veces.  Quero
esforzarme  máis  por  achegarme  á
posición que el ocupa.

Mércores 31: Unha muller fantástica · Sebastián Lelio | Luns 5: Cristal escuro · J Henson & F Oz


