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SINOPSE
a

Ano 2019. Neo-Tokyo é unha cidade 
construída sobre as ruínas da antiga 
capital  xaponesa,  destruída  tras  a 
Terceira Guerra Mundial. Xapón é un 
país  ao bordo do colapso que sofre 
continuas crises políticas. En secre-
to, un equipo de científicos renovou 
por orde do exército un experimento 
para atopar a individuos que poidan 
controlar  a  arma  definitiva:  unha 
forza  denominada  “a  enerxía  abso-
luta”.  Pero  os  habitantes  de  Neo-
Tokyo  teñen  outras  cousas  das  que 
preocuparse. Un deles é Kaneda, un 
mozo líder dunha banda de motoris-
tas. Durante unha pelexa, o seu me-
llor  amigo  Tetsuo  sofre  un  estraño 
accidente  e  termina  ingresado  nu-
nhas  instalacións  militares.  Alí  os 
científicos  descubrirán que é o  po-
suidor da enerxía absoluta. Pero Tet-
suo,  que  non  se  resigna  a  conver-
terse nun coello de indias, moi pron-
to  se  converterá  na  ameaza  máis 
grande que o mundo coñeceu.

REPORTAXE DE ELDIARIO.ES 

Akira cambiouno todo. Chegou antes 
que Naruto, antes que Dragon Ball e 
mesmo antes que Ghost in the Shell. 
A obra de culto de Katsuhiro Ôtomo, 
estreada o 16 de xullo de 1988, mar-
cou un antes e un despois cando pa-
labras  como  manga  ou  anime  eran 
aínda descoñecidas para o gran pú-
blico de Occidente. 
A estética cyberpunk, a calidade da 
animación ou o seu transfundo filo-
sófico son algúns dos moitos elemen-
tos que se poden sinalar dunha pe-
lícula sen precedente, que non aten-
de a ningunha das regras antes escri-
tas  no  xénero.  Nesta  historia  non 
existen claros heroes nin viláns, se-
nón  complexos  personaxes  movidos 
pola supervivencia no medio dun es-
tado  policial.  Non  hai  ninguén  a 
quen  admirar,  nin  sequera  a  Kane-
da, protagonista e líder da banda de 
moteiros Capsule. Ben sucumbindo á

violencia  ou  aos  poderes  do  go-
berno, ao final todos son diferentes 
caras da mesma moeda. 
Como o seu propio autor explica en 
entrevistas publicadas a posteriori, 
todo comezou en 1982, cando a re-
vista Young Magazine propúxolle fa-
cer unha banda deseñada de ciencia 
ficción de forma seriada. Foi entón 
cando puxo a ollada sobre  Tetsujin 
28, un manga xaponés sobre robots 
xigantes e armas militares secretas 
que remataría inspirando a súa obra 
mestra, Akira. 
Aínda que  estaba  lonxe de ser  un 
paseo  agradable,  transitar  polas 
rúas  da  decadente  Neo-Tokyo  in-
teresou máis aló de Oriente. Parte 
da culpa tena un orzamento desor-
bitado, por entón impensable para 
un filme de animación: mil millóns 
de iens (uns oito millóns de euros). 
O  seu  orzamento  só  era  superado 
por  Ran (1985), de Kurosawa.  Ade-
mais, creouse o Comité Akira, com-
posto por empresas como Kodansha, 
Bandai,  Hakuhodo,  Toho  ou  Laser-
disc; foi a propia dimensión do pro-
xecto a que obrigou a sacalo.

Aínda que o manga de Akira naceu a 
principios  dos  80,  Xapón  aínda  se 
atopaba en proceso de cicatrización 
de  vellas  feridas.  Os  bombardeos 
atómicos de Hiroshima e Nagasaki, 
as revoltas estudantís  de Zengaku-
ren  (unha  organización  radical  de 
esquerdas  que  loitaba  contra  o 
ideario estadounidense) ou a Guerra 
Fría  foron  ingredientes  axeitados 
para  crear  un  cóctel  explosivo  do 
que a cultura tamén bebería.

Pero non só de referencias políticas 
bebe  Akira.  Ademais  do  devandito 
Tetsujin 28, o creador xaponés tam-
pouco  deixou  escapar  os  detalles 
cara a  Neuromante,  Blade Runner, 
Star Wars  ou Easy Rider, por men-
cionar algúns dunha longa lista. 

Nada de 3D, todo estaba pintado a 
man. Segundo The Washington Post, 
o filme  está composto  por 160.000

debuxos cunha paleta de 327 cores. 
Literalmente,  non  había  nin  un  só 
elemento sen moverse.

A gran cantidade de ilustracións, con 
todo, non impediu que cada detalle 
estivese coidado ao milímetro. Des-
de un cartel luminoso en Neo-Tokyo 
até a capa vermella de Tetsuo. Isto 
provocou que algunhas das súas es-
cenas  acabasen  converténdose  en 
símbolos  para  o  recordo.  Se  Star 
Wars ten o Falcón Milenario e  Cow-
boy Bebop o Swordfish II, Akira con-
ta con outro vehículo mítico: a moto 
de Kaneda.

Dragon Ball deixa claro quen é o vi-
lán,  xa  fose  un alieníxena  con  ca-
pacidade  para  destruír  planetas 
(Freezer)  ou  un  androide  quen  de 
absorber a enerxía dos seus inimigos 
(Célula). En  Akira, pola contra, non 
resulta  tan evidente. O  futuro  que 
debuxa Ôtomo é un cheo de inxus-
tiza, no que os personaxes son pisa-
dos e deféndense pisando ao próxi-
mo porque é o único que conciben. 
O que vemos é unha guerra interna 
con  moitos  conflitos  á  vez  na  que 
cada parte ten un pouco de razón. 
Individuos  diferentes  unidos  por 
unha  causa  común.  Esa  é  a  lóxica 
impregnada en cada unha das patas 
que compón Akira, desde o guión até 
a súa banda sonora. 

Akira está en todo o que ves. Pouco 
importa se se realiza ou non a rumo-
reada e cobizada adaptación a ima-
xe  real.  Akira é  Stranger  Things, 
Chronicle,  Orixe ou  Star  Wars  VIII. 
De  feito,  o  director  desta  última, 
Rian  Johnson,  confesou  en  Reddit 
que o seu rango de influencias “vai 
desde Terminator até Akira”. Ôtomo 
é  un  deses  creadores  capaces  de 
marcar un antes e un despois: é un 
abismo no que caes ou tentas voar 
por riba del, pero non hai posibilida-
de de ignoralo. E, como reflexo diso, 
todo  o  que  consegue  xerar  mesmo 
30 anos despois da súa aparición na 
gran pantalla.
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