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Yûki Kaneko (Naoka), Yui Ishikawa (Miyoko), Megumi Han (Miki) | Produción: Kyoto Animation

SINOPSE
a

Shôko  Nishimiya  é  unha  estudante
de primaria xorda que ao cambiarse
de colexio comeza a sufrir o bullying
dos  seus  novos  compañeiros.  Un
dos principais responsables é Ishida
Shôya, quen termina por forzar que
Nishimiya  mude  de  escola.  Anos
despois,  Ishida  busca  a  redención
polas súas malas accións. 

ENTREVISTA Á DIRECTORA 

Como se sentiu cando se decidiu
que dirixiría A Silent Voice?
Ao  saber  que  a  nosa  produtora  ía
animar  A Silent Voice sentín o dese-
xo de dirixila, así que cando me pe-
diron que a dirixise quedei extasiada.
Cando lin o manga vin que a súa re-
presentación das conexións entre as
persoas  era  moi  encantadora,  polo
que quería retratar  iso con coidado
na película. E xa que esta era a pri-
meira vez que o estudio facía un fil-
me desde  cero,  puiden sentir  unha
sensación de cominidade aínda mei-
rande co equipo.
Cando  traballas  en  material  orixinal
con encanto, é probable que moitas
persoas do equipo xa o lesen, polo
que  todos  pensamos  moi  ben  nos
nosos obxectivos. Iso non quere dicir
que pretendamos só imitar o manga
orixinal,  pero  realmente  queriamos
facer a mellor película posible. Pero a
expresión no manga e no anime fun-
ciona de diferentes xeitos, polo que
era importante comunicar ao equipo
que me rodeaba como facer que A
Silent Voice transmitise os seus en-
cantos orixinais a través de medios
diferentes.
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Houbo que reorganizar o material
orixinal para unha única película.
Se non o reorganizamos, non pode-
riamos presentar toda a enerxía e en-
canto que tiña o manga orixinal. Se-

ría  demasiado.  Pensei  en  como
capturar a súa alma ao tempo que a
adaptaba ao audiovisual.  Tendo en
conta  o  amor  e  o  respecto  que
sentín polo manga, se non decons-
truíse o material para refacelo nunha
única película, non podería dicir con
orgullo e honestidade que o adaptei
ben. 
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Como deu forma a Shôya?
A representación de Shôya parecía
unha gran responsabilidade, e levou
moito tempo atopar a miña resposta
persoal a ese problema. Estaba tan
inmersa  nesa  loita  que  non  podía
ver o mundo que me rodeaba. Son
o tipo de persoa que non pode co-
mezar  a  debuxar  ata  que ve  unha
saída,  así  que  mentres  traballaba
nos  guións  gráficos,  fun  a  lugares
onde  puiden  inspirarme.  Escoitaba
música,  fixen  todo  tipo  de cousas
para buscar unha pista de que fa-
cer.
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Xa  fixo  películas  antes;  foi  isto
unha  dificultade  que  tivo  que
soportar ou un novo reto?
Lévame tempo comezar a debuxar,
pero os puntos nos que quero cen-
trarme e os maiores retos da obra
téñoos claro dende o primeiro mo-
mento. Cando oín falar de  A Silent
Voice,  pensei  que  podía  ser  unha
obra  que integrase os  seus  temas
xunto coas imaxes e os sons para
crear  unha  experiencia  verdadeira-
mente sensorial. Pero aínda que tiña
que  ser  un  título  que  apelase  aos
teus  sentidos  así,  a  cuestión  era
como estruturalo como unha histo-
ria que tamén o faga funcionar co-
mo unha peza de entretemento.
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A  guionista  Reiko  Yoshida  men-
cionou que ve o filme como unha
historia de perdón no seu núcleo.
Como se decidíu por un tema tan
duro e complicado?

Pensei que esta sería unha posición
moi difícil de abordar positivamente.
Cando  non  podes  pensar  en  ti
mesmo positivamente, iso tamén te
impide comprender o que senten os
demais. Todos temos preocupacións
e moitas cousas polas que nos senti-
mos  culpables,  polo  que  podemos
perder  a coraxe de amarnos a  nós
mesmos. Como tamén teño esa par-
te melancólica, quería facer unha pe-
lícula  que me dixese “todo  vai  saír
ben”.
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Ao representar o interior dos per-
sonaxes,  como mantivo a distan-
cia co elenco?
Basicamente,  víaos como unha ob-
servadora.  Houbo  puntos  nos  que
substituín  as  miñas  propias  expe-
riencias e sentimentos, pero non in-
serín  a  miña  vida  real  na  película.
Cando  vexo  os  personaxes  por  si
mesmos,  quero  representar  o  que
están  pensando  e  como  actuarían.
Presto atención aos seus sentimen-
tos sen refutar as súas emocións.
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Como  avanzou  traballando  nos
guións gráficos?
Como  non  podía  debuxar  ata  ter
unha  visión  clara  que  representase
as cores, a iluminación e a posta en
escena xeral, progresei pouco a pou-
co a través dos guións gráficos de-
buxando escenas aquí e aló. É como
se me pechase ao redor do eixo da
obra.  Éme importante manter un bo
equilibrio entre subxectividade e ob-
xectividade mentres traballo.
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Que opinión lle quedou do filme?
A Silent Voice foi unha obra que me
fixo adoptar diversos enfoques para
representar  o  elemento  indispensa-
ble do son. Ao entrelazar os seus ri-
cos  temas  con imaxes  e  son notei
novos desafíos que me impulsaban
cara adiante. Pensei que sería bo fa-
cerlles fronte.

Próxima película do ciclo, 14 de xuño: American Splendor · Robert Pulcini & Shari Springer Berman


