RELATOS DA VISITA AO MESTRE HIROSHI HIRATA
Entrevista do editor Kentaro Takekuma, publicada em 2005 no site Takekuma Memo

Ontem, enfim, fui visitar a casa do mestre Hiroshi Hirata. Era um desejo antigo e, quando
saí de lá, eu ainda estava eufórico, com o coração partido por ter que fazer um bate e volta
de um dia só.
O mestre Hirata, essa pessoa franca e acessível, o homem entre os homens, a verdadeira
encarnação do espírito do bushidô vivendo no mundo contemporâneo (e, sim, ele usa um
coque de samurai), foi muito amigável comigo, mesmo sendo a primeira vez que nos encontramos. Ele tornou este dia memorável, nunca fiquei tão grato por estar vivo como hoje. Se
existisse um ranking de mangakás mais desejados do mercado, o mestre tem tudo para estar
em primeiro lugar, garanto. Sou profundamente grato ao mestre, à sua senhora e ao editor
Mitsuhiro Asakawa, da Editora Seirin Kogeisha, que me proporcionou essa oportunidade e
me acompanhou na visita.

Há muitas coisas que eu gostaria de contar, mas já vou avisando que o local de trabalho
“habitual” do mestre não tinha nada de comum [como podem ver na primeira foto abaixo].
Estava bem além do que eu poderia imaginar, a milhares de anos-luz de qualquer local de
trabalho em que qualquer outro mangaká já ousou trabalhar. Nem sei descrever a sensação
de quando o vi. Era como se eu tivesse entrado num lugar achando que era uma casa de
banho público, mas que, na verdade, era um parque de diversões; ou como se tivesse ido
ao dentista e descoberto que o lugar era a base secreta dos vilões do Kamen Rider ou coisa
parecida. Foi nesse nível de incredibilidade.
Só achei uma pena não ter visto a “produção ao ar livre” do mestre (como na foto abaixo,
extraída da página oficial de Hiroshi Hirata); e olha que estava fazendo um tempo muito bom.

Mas, pessoalmente, considero que saí de lá com muito mais frutos do que isso, portanto,
tudo bem.
Um desses frutos foi a arte caligráfica autografada que pedi para o mestre escrever e ele me
concedeu. O mestre me perguntou:“Que palavra você quer que eu escreva?”. Pedi a palavra
“Moe” (termo que demonstra a afeição pelo objeto adorado, na linguagem otaku)! Não pensei
que ele fosse aceitar, de verdade. Agora, tenho um tesouro para guardar e deixar de herança.
A foto abaixo é dessa arte.

Combinei de me encontrar com o editor Mitsuhiro Asakawa, da editora Seirin Kogeisha, em
Odawara. Fizemos uma baldeação em Ito para pegar a linha expressa Izu Kyuukou, chegando
à estação Futo às 2h14 da tarde. Todo arredor da estação estava verdejante. Estávamos no
alto de um vale, que se estendia bem à nossa frente. De lá, dava para ver um pedacinho do
azul do Oceano Pacífico, recortado pela copa das árvores. A localização era ótima. A paisagem
parecia cenográfica. Depois de um tempo ali, só absorvendo a temperatura dos raios de sol
e esquecendo o mundo real, ouço um “Olá!” se aproximando.
Do lado de fora do prédio da estação, avistei o mestre Hiroshi Hirata que veio nos buscar de
carro. O próprio Hiroshi Hirata, vocês estão entendendo? Ele estava ótimo, com a aparência
viril de um bushi, uma bandana na cabeça e o coque samurai no cabelo. Saquei logo a minha
câmera para tirar uma foto dele, bem em frente à placa da estação. Como era uma câmera
digital, resolvi mostrar a ele como ficou a foto. O mestre bateu os olhos e logo veio um comentário afiado.
– Acho que tem muito espaço vazio nesse enquadramento, hein?
Respondi mais do que depressa: “não se preocupe, mestre, depois eu corto as bordas” (como
ficou na foto abaixo). E levo outro puxão de orelha do mestre:
– Mas isso é desperdício de pixels!
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Ele tinha razão… O mestre conhece o valor de cada pixelzinho numa imagem digital e não
admite que sejam desperdiçados. Me senti levando uma palmada. Tratei de tomar jeito e tirar
as outras fotos com melhor enquadramento.
A casa do mestre fica a poucos minutos de carro da estação, ainda mais acima nas montanhas,
e eu já achava que, ali, estávamos num terreno bem elevado. Diria que fica a quase duzentos metros acima do nível do mar. É um lugar cercado por florestas, como uma chácara. Um
pé para dentro e já deu para notar… Que terreno enorme! Com cerca de 2.600m2, o lugar é
repleto de árvores e flores exuberantes, sobre um tapetão verde de gramado, no qual o sol
refletia e até ardia nos olhos.

Eu estava encantado, olhando tudo, quando o mestre apontou para o chão de cimento do
estacionamento e disse:
– Fui eu que concretei este chão… Mas não consegui deixar nivelado do jeito que
eu queria, sabe? Vive formando poça d’água. Não dá para competir com os profissionais, né? Hah, hah, hah.

E ele fala disso rindo! De cara, tivemos uma amostra do porquê a Mansão Hirata é chamada
por essa alcunha. Começamos conhecendo um lado totalmente incomum! Sim, desde o chão
de cimento do estacionamento até a tampa do cano de drenagem [foto acima] e toda a obra
de hidráulica do jardim foram feitos por ele, com as próprias mãos! Um autêntico “faça você
mesmo”, não é verdade? Seria o famoso do it yourself, que está na moda? Mas não. Nada
disso tem a ver com modinha. A filosofia de sustentabilidade do mestre Hirata transcende
qualquer moda passageira! E isso é só o começo!
– Então, quer conhecer onde eu trabalho?
QUEROOOOO \(ovo)/!!!!! Foi para isso que eu vim!!!!
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Fomos até um grande galpão de madeira, construído num canto do jardim. É onde ele disse que
estava trabalhando. Então, é daqui que nasce aquela majestosa e alucinante arte dramática
dos jidaigekis de Hirata? Mas… ué…? Percebi que tinha alguma coisa errada.
O que são essas máquinas que parecem prensas? E essas ferramentas ao lado, que parecem
soldas? O que é isso tudo?
– É com ela que eu dobro esta chapa de metal. Assim, está vendo? É para fabricar
ferragens, que vou usar na porta do galpão. Ainda pretendo fazer uns trilhos de correr
também. Com as máquinas de usinagem que tenho, posso fabricar tudo isso. Acabei
de passar antiferrugem nestas aqui. Mais um pouco e a peça inteira estará pronta.

Acreditem se puderem, no presente momento, o mestre está totalmente absorto na obra de
expansão do seu galpão-oficina. Ele ergueu as paredes e está instalando as portas no anexo
que acabou de juntar ao galpão (o famoso puxadinho). Também está fabricando as ferragens
que vão nelas, tudo feito à mão, do zero!
– Venha ver aqui dentro.
– T-Tem mais coisa ainda?
Ao abrir a porta do galpão principal, a visão foi de cair o queixo... A primeira coisa que notei
foi um enorme torno mecânico, uma máquina com algo que me pareceu uma broca e coisas
assim, muitos outros mecanismos que nem faço ideia do que são…
– M-Mestre!
– Pois não?
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– Tem certeza de que este é o seu local de trabalho?
– Tenho.
– Mas não consigo imaginá-lo desenhando gekigás aqui dentro...
– Hah, hah, hah. É porque aqui é onde eu trabalho com o meu hobby. O trabalho de
gekigá faço lá em casa mesmo.
– E que hobby seria esse?
– Estou fabricando o meu próprio projetor de filmes. Comprei várias peças sucateadas
no leilão da Yahoo. Aproveitei o que dava para reutilizar e o que falta estou recortando o metal para poder fabricar! Para as peças circulares, eu uso este torno aqui.
Para as lineares, essa outra máquina. Com essas duas ferramentas, posso fabricar
quase tudo. Posso até cortar parafusos do jeito que eu quero!

– Mestre...
– O quê?
– Está dizendo que esta é uma oficina para realizar o seu passatempo?
– Isso mesmo. Não tem como isso aqui ser meu ganha-pão, né? A verdade é que eu
detesto desenhar gekigás, mas sou obrigado, para ter o que comer.
– Mas com todo esse aparato profissional, o senhor não pensa em inventar alguma coisa e
patentear, por exemplo?
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– Pelo contrário, eu até cedi o direito à patente para uma dessas fabricantes aí.
– É? Qual?
– Esta aqui, olha. Fui eu que inventei esta peça, desta máquina. Na época, queria
reformar meu torno, mas isso custaria centenas de milhares de ienes, que eu não
tinha. Então, negociei com uma fabricante de Tóquio para que fizesse a revisão da
minha máquina, em troca da minha invenção. O funcionário de lá veio correndo e
consegui que fizessem tudo de graça.

– Ainda acho que o senhor poderia ter ganho muito dinheiro com isso...
– O problema é que registrar uma patente custa caro. E demora anos até aprovarem
o pedido. Eu não tenho paciência para isso. O que me importava era ver o meu torno
consertado e pronto!

← ↑ Extraído de Hirata Hiroshi no Otousan Monogatari
[“A História de um Pai, de Hiroshi Hirata”, em tradução livre],
lançado em 2005 pela editora Seirin Kogeisha.

Assim, depois de um tour completo pela oficina, finalmente, nos dirigimos para a residência
do mestre…
Estávamos nos locomovendo do galpão-oficina para a residência do mestre, propriamente
dita. No caminho, notamos o quanto seu jardim era exuberante e resolvemos parar pra conhecer melhor.
– Por falar nisso, vi na sua homepage que, em dias de tempo bom, o senhor desenha ao ar
livre, no quintal, né?
– Isso. Eu tirei aquela foto da homepage bem aqui. Mas não tenho um lugar certo.
Desenho aqui e ali, tanto faz. O que não dá é para ficar muito tempo trancado lá
dentro, mofando. Até um gekigaká precisa fazer fotossíntese, debaixo do sol, pra

6

não acabar com a circulação prejudicada. Seres humanos e animais só vivem graças
à luz do sol. Por isso, por mais ocupado que eu esteja, faço questão de pôr a cara
para fora. Lá dentro, eu acabo não trabalhando, preocupado em responder e-mails
e distraído com os leilões da Yahoo!

– Entendo. Eu também me distraio fácil. É um problema.
– E isso aqui? Parece uma horta caseira…
– Esse aí é território da minha esposa. No começo eu até ajudava, mas fui ficando
cada vez mais ocupado… E, agora, está totalmente nas mãos dela. Aqui tem batata
doce, mais pra lá, cebolinha...
– Pelo tamanho da plantação, deve dar o suficiente para alimentar uma família, não?

– E tudo livre de agrotóxicos. Poder se alimentar das verduras de cada época do ano
é a melhor coisa para os seres humanos. A propósito, dá uma olhada ali.
– Oh, é uma árvore caída. E tem outras pra lá também.
Na direção que os olhos do mestre me guiavam havia uma árvore alta, partida ao meio.
Olhando bem, havia outras ao redor, com marcas dolorosas de destruição. Todas causadas
por um tufão que atingiu a região de Izu no ano passado. Eu imagino que a manutenção de
um jardim desse tamanho não seja fácil, mas o mestre ri e diz que deixa, basicamente, a
natureza cuidar de tudo.
– Ah, se eu fosse uns vinte anos mais novo… reformaria minha caminhonete 4x4
para servir como trator e daria um jeito nesta bagunça toda. Colocaria umas cordas
em volta dos troncos, entende? Mas não dá para vencer a idade, né? Hah, hah, hah.
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Quando acontece algo assim, a primeira coisa que passa pela cabeça de um cidadão comum
é: “preciso contratar alguém para resolver isso”. Mas, quando se trata do mestre Hirata,
esse pensamento não passa nem por perto. E ele ainda diz que tirou “algo de bom” do tufão.
– Graças ao tufão ter derrubado a ameixeira, agora é só eu esticar o braço para
colher as frutas. Mesmo com metade caída no chão, ela continua dando ameixas…
Como a natureza é providencial, não?

– Pra mim, que sou da cidade, essa vida é de dar inveja, mestre. Este lugar é como o paraíso.
– Seria… se não fossem os prazos de entrega de trabalho. Quantas vezes eu experimentei o Inferno na Terra por causa disso… Não sei por que fui inventar de
desenhar gekigás...
– Se não houvesse prazo de entrega, o senhor se sentiria mais feliz produzindo gekigás?
– Claro que não. Eu só comecei a trabalhar com isso porque precisava sustentar a
família, e os gekigás pareciam dar dinheiro. A verdade é que eu detesto desenhar.
– E ainda assim tem que desenhar… Só pode ser carma.

← Extraído de Hirata Hiroshi no Otousan
Monogatari. O carma voltando, vez após outra,
só porque escolheu o caminho do sofrimento
chamado gekigá. O grito da alma do mestre
Hirata, soltando faíscas!

– Ouvi dizer que o mestre é mesmo um especialista em leilões da Yahoo. Costuma ir a Akihabara também?
– Para “Akiba”? Eu ia de vez em quando, quando ainda morava em Suginami, mas
faz tempo que não vou. Desde que me mudei para Izu, há 18 anos. Hoje em dia,
compro tudo pelo leilão da Yahoo.
– Então, o senhor ficaria surpreso se voltasse lá agora. É um bairro completamente diferente.
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– Eu sei. Hoje em dia, está cheio daquelas lojas de varejo, de eletrodomésticos, né?
– Não, não é mais nesse nível, mestre. Não são só lojas de computadores. Agora, tem uma
proliferação de mangás com traços que mais parecem de mangá para criancinhas, só que
desenhados por homens, de DVDs de animês e de jogos eróticos para videogame. As pessoas
lá são conhecidas como otakus e estão tomando as ruas do bairro inteiro.
– Não creio que Akiba esteja assim. Antigamente, tinha um monte de lojas que vendiam sucata de peças eletrônicas. Era uma verdadeira pilha de tesouros.
– Claro que ainda existem lojas de sucata e de peças. Mas aquelas lojas parrudas, que atraíam
a curiosidade masculina, que tanto nos fascinavam, foram para escanteio. Hoje, até a rua
principal está tomada por lojas especializadas em action figures, que mais parecem bonecas
eróticas, desses animês insossos que estão passando na TV.
– O quê?! Mas que horror. Eu odeio essas coisas! São esses mangás insossos que
fazem os jovens de hoje em dia serem estúpidos.
– Concordo plenamente.
– E essa coisa que todo mundo anda falando agora…? Essa gente que diz: “Ai, eu
preciso de consolo, de coisas que curem a minha alma”. Ser curado do quê?! Que
sofrimento essa gente passou para precisar ser curada?! Haja paciência!
– Tem toda razão. Essa gente, que já tem idade para trabalhar e ainda é sustentada pelos pais
e que fica o dia inteiro assistindo a esses animês bobos na TV, não tem nada que ser consolada.
– Viver não é tão fácil assim, não. A vida é dura. Eu tenho para mim que, enquanto
existir gente no mundo querendo ser mimada, vou continuar criando histórias cada
vez mais intensas e implacáveis, com as quais ninguém vai se sentir confortável!

– É isso aí, mestre! É hora de acordar essa geração de gente frouxa, esbofeteando-a com as
próprias tripas arrancadas do ventre, como numa das capas de Satsuma Gishiden ["Crônicas de Honra dos Guerreiros de Satsuma", em tradução livre, reeditado pela Editora Leed
em 2001]! É para isso que vieram os gekigás de Hiroshi Hirata! Sinto que os motores estão
aquecendo, mestre! Os milhares de fãs de Hiroshi Hirata espalhados por todo o país devem
estar emocionados com essas suas palavras!
– Eu não preciso de tantos fãs assim; dois ou três e já fico contente! O que quero
dizer é que não são só os jovens. Os adultos também andam frouxos demais. É por
isso que o Japão está ficando para trás em relação a China e vivem acontecendo
acidentes, como o do descarrilamento do trem da Japan Railway. É todo mundo,
desde os adultos até as crianças… São todos uns relaxados!
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E foi com o motor rugindo que, enfim, pudemos colocar os pés na residência do mestre Hirata...
Logo de cara, fiquei surpreso com a espessura da porta do seu ateliê. Quando fechada, não
dá mais para ouvir nada do barulho de fora. Entrando no recinto, toda a parede à esquerda é
preenchida com vários teclados e sintetizadores. Esse deve ser um dos famosos sintetizadores
que ele tocava, entretido, num dos capítulos de Hirata Hiroshi no Otousan Monogatari, não?

– Aqui era para ser uma sala de música, então ela é completamente à prova de
som, para eu poder tocar teclado à vontade. Não só a porta, mas toda a sala tem
paredes duplas.
– Isso que é levar a sério.
– Eu planejava construir um ateliê aqui do lado, separado da casa, para desenhar.
Mas depois que perdi a audição não pude mais tocar teclado. Por isso, a sala virou
meu lugar de trabalho.
– Perdeu a audição?
Eu tinha reparado que o mestre ocasionalmente colocava a mão em forma de concha perto do
ouvido e pedia para repetir as perguntas que eu fazia… Inúmeras vezes, na verdade. Então,
ele tem mesmo problema de audição.

– Faz alguns anos. Fui ao Havaí a convite de um editor, que me levou até um campo
de tiro. Foi lá que experimentei atirar com uma pistola.
– Lá tem esses lugares legalizados, né?

10

– Sim, e eu atirei um monte, até dizer chega. Só que depois, quando tirei o protetor
auricular, não ouvia mais nada. Fiquei preocupado. Acho que o protetor não foi o
suficiente. Depois de um tempo, minha audição melhorou um pouco, mas só para
baixa frequência. Para alta, ainda não consigo ouvir direito. O som fica meio abafado.
– Isso deve ser muito ruim.
– Ah, não faz a menor diferença, se é para trabalhar desenhando gekigás. Mas, dos
teclados, tive que me afastar. Eu tinha duas músicas que estava compondo e não
terminei. Sabe que eu ainda penso nelas…?
No entanto, tempos depois dessa entrevista, o mestre postou em sua homepage que tinha
acabado de comprar um teclado novo. Não sei se o nosso papo o motivou, mas parece que
ele resolveu concluir as músicas inacabadas. Mas como vai funcionar isso, com sua audição
prejudicada? Foi então que me lembrei do que conversamos naquele dia…

– Deve ser complicado não ouvir direito. Por que o senhor não usa um aparelho auditivo?
– Bom, eu até fui a uma loja para comprar um desses aparelhos, mas são muito
caros! O mais baratinho custa uns 70 mil ienes cada lado. Os modelos de luxo, que
dão condições para se apreciar direito uma música, custam pelo menos 450 mil, o
par. Fiquei tão indignado que dei uma bronca no dono da loja. Que absurdo! Como
essa coisinha pode ser tão cara assim? É mais cara do que um computador! Se é
assim, eu mesmo faço.
– Fazer… um aparelho auditivo?
– É fácil. E eu vi que, nesses aparelhos convencionais, a bateria tem que ser trocada
todo dia. Isso é um desperdício de pilha. Essa gente só quer lucrar em cima dos outros!
Em Akiba, eu posso comprar um circuito integrado digital em forma de microchip.
Uma bateria de 9 volts, que custa por volta de uns 150 ienes... É só carregar isso no
bolso, conectar a um microfone e um amplificador e pronto. É fácil. Para ouvir, é só
colocar os fones de ouvido. A minha deficiência é só em alta frequência, por isso,
basta que eu mantenha a baixa e amplie para a alta. Para melhorar a qualidade,
posso incorporar um enhancer e dar muito mais nitidez ao som. Viu só? Dá pra fazer!
Portanto, se o mestre está retomando o teclado, pode ser que esteja fabricando um aparelho
auditivo também. Para ele isso não seria nenhum problema. Lendo Otousan Monogatari [arte
acima], descobrimos que o mestre começou a tocar teclados e sintetizadores sem sequer
distinguir escala maior de escala menor, mas aprendeu o básico da música com sua filha, que
estudava para ser musicista e, agora, consegue até compor. Esse é o estilo Hirata de ser: o
que ele decide fazer, ele vai fundo e faz. E essa determinação dá para ser sentida na mesa
de trabalho do mestre, onde ele desenha seus gekigás.
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– Eu vi esta mesa de trabalho na sua homepage, com legenda dos detalhes e tudo.
– É? Não me lembro disso.
– O senhor mesmo colocou as legendas! E aquela foto do senhor desenhando ao ar livre? Foi
só para fazer graça com os leitores, né?
– Por que eu faria graça com isso? Para começo de conversa, eu detesto mentiras.
Todas as coisas que escrevi naquele site são verdadeiras.
– C-Claro. Perdão, mestre. Ah, estou vendo alguns esboços aqui. Quando é o prazo de entrega
dessas páginas?

– Hmm, acho que o editor vem buscar no dia 6.
– Bom... Hoje é dia 4, então… é para depois de amanhã. Quanto falta para terminar?
– Mais umas 24 páginas.
– O quêêêêê?! Então o senhor não tem tempo para estar sendo entrevistado!
– Ah, eu dou um jeito. Essa coisa de ser criador dá trabalho, né?
– Fala como se não fosse com o senhor!
Um clima meio tenso tomou conta da nossa equipe de entrevista quando descobrimos isso,
mas o mestre continuou ali, plácido e sorridente. Senti até que ele estava feliz com a nossa
presença, pois poderia nos usar como desculpa para não ter que trabalhar...
Tempos depois, pela homepage dele, acompanhei o progresso das obras de expansão daquele
outro local de trabalho. As paredes e os trilhos da porta já estavam prontos, por exemplo…
Por aí, deu para entender por que os editores responsáveis pelo seu material sempre suam
frio com as entregas.
Do lado da sua mesa de trabalho, há um Macintosh com conexão para internet. É nele que o
mestre escreve e-mails, navega e se diverte nos leilões virtuais. Com ele ligado, conversamos
um pouco sobre esse universo da rede mundial.
– A propósito, esta é a minha página na Internet. Chama-se Takekuma Memo.
– (Depois de ler a página aberta na tela por um tempo...) Hã… Você escreveu aqui que
está tendo dificuldade para usar o iPod, hein? (risos)
– Ah, mas é porque eu era ignorante no assunto. Depois que aprendi a usar, ficou tudo bem.
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– Todas essas coisas que começam com “i” são brinquedos de moleque. Essas máquinas não me agradam. Nem o iMac, nem iBook, nem nada.
– Há quanto tempo o senhor usa Macintosh?
– Desde 1996 ou 1997. Foi a primeira vez que usei. Até então, eu mexia com o MSX
ou o PC-98 da NEC, mas eles eram uma piada. Foi aí que mudei para o Macintosh
e pensei “hmm, esse é dos bons”. O trabalho que eu efetivamente fiz nele foi Shin
Kubidai Hikiukenin. Testei de tudo, mas, hoje, voltei a desenhar só no papel.

– Quando o senhor desenhava no Mac, usava a mesa digitalizadora desde o rascunho ou era
primeiro no papel?
– Por que alguém usaria papel para desenhar no computador?
– Teve alguma dificuldade em se acostumar com a mesa digitalizadora?
– Nenhuma. Eu vejo na tela o que estou desenhando e a mesa reproduz até a pressão
que dou na caneta. Não senti nenhuma dificuldade.
← Extraído de Shin Kubidai Hikiukenin (1999), capítulo 3 “Orgulho”. Até então, o mestre usava papel e bico de pena combinados
com computador. Mas, a partir desse capítulo, passou a desenhar
tudo no computador, usando um Mac G3. É até difícil de acreditar
que todos esses traços saíram de uma mesa digitalizadora.

– Então, por que o senhor voltou a desenhar à mão?
– No computador sempre demora mais para
desenhar do que na mão. Por exemplo, quando
eu precisava desenhar algo que seria ampliado
depois, tinha que separar as partes e desenhar
os detalhes em camadas. Só que quando eu
ampliava essas camadas dava desencontro
entre elas e surgiam serrilhados na imagem.
A solução seria desenhar grande e reduzir depois, mas desse jeito só dava para visualizar
na tela uma parte do todo, e isso não é bom,
porque um desenhista precisa ter noção do
todo enquanto trabalha. De uma forma ou de
outra, eu era obrigado a desenhar por partes
e juntar tudo depois, o que sempre estragava
a proporção da arte. Sem contar que, quando
eu começava a desenhar com a imagem muito
ampliada, sempre acabava detalhando demais.
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Esse era outro motivo que me fazia demorar. Como não achei uma solução satisfatória, acabei abandonando e voltando para o desenho à mão.
– Entendo.
– Era um tal de dar zoom e ter que corrigir, tirar zoom e ter que corrigir de novo.
Não dava para trabalhar assim. E, querendo ou não, desenhar à mão deixa os traços
muito mais vivos. Na mesa digitalizadora, é só tirar a pressão da caneta para o traço
embolar. O que eu quero é que as linhas saiam angulosas, afinando na extremidade.
E isso a mesa digitalizadora ainda não deixa fazer. Se resolvessem esse problema,
eu até voltaria a usar o Mac. Apesar de ter tantos softwares para desenho, como o
Illustrator, o Photoshop etc, parece que ninguém pensou nos gekigás. Um tempo
atrás, cheguei a consultar várias fabricantes para ver se criavam algo voltado para
o estilo gekigá, mas ninguém se mostrou interessado.
← Extraído de O Preço da Desonra: Kubidai Hikiukenin (1973).
Obra do mestre Hirata quando tinha cerca de 36 anos de idade.
Comparando com o Shin Kubidai, produzido totalmente com recursos digitais, esse antigo tem traços mais rápidos e fortes. O
desenho do novo parece mais estruturado e até estático. Mesmo
levando em consideração as mudanças de estilo, que sempre vêm
com a evolução do artista, traços “pungentes” como esses, que
aparecem no antigo Kubidai, são mais difíceis de serem reproduzidos com recursos digitais.
↓ Macintosh que Hirata usava para desenhar.

– Lançaram o Comic Studio, recentemente.
– Aquele não serve. Não me dá o traço que quero.
– Parece que é um software que está ficando popular entre os mangakás mais jovens.
– Serve para eles porque, provavelmente, o estilo desses mangakás mais jovens já
é orientado pelos recursos que a ferramenta digital oferece. Coisa que não acontece
com o meu traço. É por isso que aquele Shin Kubidai que desenhei no Macintosh, de
cabo a rabo, foi um verdadeiro trabalho experimental.
– Lembro que é de um detalhismo inacreditável. Tinha até o rosto do adversário refletido na
lâmina da espada.
– Está falando das páginas coloridas, né? Aquilo é um lado bom da ferramenta digital.
Na hora da colorização é quando a digitalização mostra todas as suas vantagens.
– Eu tenho um amigo chamado Kamui Fujiwara, ele é mangaká e também adotou o Mac, já
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faz uns dez anos. O que me surpreendeu quando visitei seu ateliê foi o fato de que apenas o
Kamui desenhava em papel com bico de pena. O restante da equipe toda só trabalhava com
computador.
– O que o Kamui desenha são “componentes”. Por exemplo, ele desenha uns cinco tipos diferentes de revoada de pombos e deixa o arquivo de imagem com seus assistentes. Então,
quando ele precisa de uma cena, vamos supor, com 100 pombos voando num parque, é só
pedir para os assistentes a estruturarem sozinhos, com os desenhos já feitos. Com edificações, a mesma coisa. Ele cria as vistas ortogonais de cada prédio, de modo que os assistentes
possam reproduzi-las do jeito que quiserem, de qualquer ângulo.
– É claro que dá para fazer várias coisas, é só ter tempo para isso. Mas o meu problema, no caso, era que as ferramentas digitais deixavam o meu desenho sem graça.
Tentei de várias formas, mas não teve jeito.
– A única assistente que o senhor tem é a sua esposa, pelo que soube.
– Atualmente, sim. Eu chamo isso de “estúdio de um casal só”. Na época em que eu
usava Mac, dei um para ela também, para que me ajudasse na aplicação de retículas.
O que hoje ela ainda faz, mas agora em colagem no papel.
Nesse momento, seguimos do ateliê para a enorme sala de estar do mestre que, eu chuto,
deve ter mais de 30m2. No meio da sala, havia uma grande mesa no estilo horigotatsu1.
Pelo tamanho, ela acomodaria tranquilamente umas doze pessoas. E a mesa já estava sem
o futon, pois estamos na primavera. Mas o que me chamou mesmo a atenção, ao entrar na
sala, foi me deparar com a sua esposa sentada numa mesinha no canto, vestida de samue2 e
realmente colando retículas no desenho do mestre! Sua aura me fez lembrar a da dedicação
de esposas como a do médico Seishu Hanaoka3. Eu, pelo menos, nunca vi uma assistente tão
elegante como ela. Pena que não pude tirar uma foto dela trabalhando, pois, quando saquei
a câmera, ela se levantou e se retirou para a cozinha.
Continuamos o bate-papo sobre técnicas de produção dos gekigás já sentados confortavelmente na horigotatsu.

(1) Horigotatsu é uma mesa baixa, instalada sobre piso rebaixado, onde as pernas podem ser acomodadas ao se sentar
no chão. No inverno, a mesa recebe um futon por cima, para aquecer os pés.
(2) Samue é a roupa de trabalho que os monges budistas usavam para realizar seus afazeres diários.
(3) Seishu Hanaoka (1760–1835), primeiro médico do mundo a ser bem-sucedido numa cirurgia com anestesia geral. A
esposa dele, Kae, foi voluntária na pesquisa e desenvolvimento da técnica de anestesia, servindo ela mesma de cobaia.
Isso a deixou debilitada, mas tornou possível a realização de cirurgias sem dor.

15

– Mestre, o senhor também é daqueles que começou usando G-pen (bico de pena G)?
– Não, sempre usei a kabura-pen (pena caligráfica). Desde a época dos kashishon
(mangás de aluguel), nunca mudei.
– O senhor nunca chegou a cortar a ponta de uma maru-pen (pena-mosquito) para desenhar?
Eu acho que li isso em algum lugar, que o senhor usava essa técnica para fazer aqueles traços
mais grossos.
– Quem disse isso? Eu até tenho umas maru-pens na gaveta, mas nunca as uso.
Consigo fazer linhas finas com a própria kabura-pen. E também faço linhas grossas,
com largura de até 5mm, se quiser.
E-Espere um pouco. Linhas com 5mm de largura, com uma kabura-pen…? Isso é surpreendente. Veja bem, é meio centímetro de espessura! Fiz uma demonstração do quanto isso é
surpreendente, veja na segunda foto abaixo.

← Kabura-pens favoritas. Tem sempre umas três
de prontidão. O descanso de pena é fabricação do
mestre, claro.

– Depois de velho, 5mm ficou difícil. Ultimamente, tenho chegado a uns 3mm, no
máximo. Os bicos de pena que uso dessa forma começam a ficar afiados como uma
lâmina, então, viro eles do avesso e uso as costas para traçar linhas mais finas. Elas
ficam fininhas, fininhas. Ou seja, para mim, basta uma kabura-pen e só.
– Traçar linhas com as costas do bico de pena é o que chamo de técnica de um profissional.
– Também dá para variar girando a caneta. Desse jeito, consigo desenhar qualquer
linha com a kabura-pen.
← Pincel de aquarela e tintas poster color (versão mais barata do
guache), que o mestre usa para
colorir. Tudo adquirível em papelarias comuns. É o tipo de material
que crianças usariam na escola.
Bem que dizem que o verdadeiro
profissional não escolhe ferramenta para mostrar resultado. O mestre parece gostar de tintas com
acabamento opaco, mas nada de
coisas chiques como “Gouache” ou
“Liquitex”. Quando comentei, ele
até retrucou “o que é gouache?”.
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– É difícil desenhar com pincel?
– O pincel estraga muito rápido. O instrumento mais eficiente, para mim, foi a
kabura-pen de alumínio, que eu usava na época do Satsuma Gishiden. Não esses
revestidos, mas aqueles bicos que eram totalmente de alumínio. Já não são mais
fabricados, mas eram o máximo. Eram flexíveis, mas desgastavam muito pouco.

↑ Extraído de Satsuma Gishiden (1978). Uma amostra da arte de Hirata, na época em que estava produzindo
intensamente com a kabura-pen de alumínio. Olhando bem, parece que houve uso de pincel em algumas partes.

– Na época do Satsuma, eu conseguia fazer até 30 páginas com um único bico de
pena. É porque a ponta dos bicos de alumínio se desgastava por igual. Eu não precisava ficar substituindo toda hora. Depois que pararam de fabricar, ficou mais difícil
para eu desenhar. Os de hoje em dia são feitos de ferro revestido de alumínio, por
isso são rígidos, desgastam rápido e ficam arranhando o papel. Sem aquele bico de
pena, eu tenho demorado muito mais para dar acabamento nos desenhos.
A kabura-pen é a caneta bico de pena mais ortodoxa de todas, conhecida por ser a favorita de
Osamu Tezuka. É um instrumento que facilita desenhar traços uniformes, por isso, eu achava
que as linhas com mais variação precisavam ser desenhadas com bicos mais versáteis, como
a G-pen. E, de fato, muitos dos autores de gekigá, como o Takao Saito, deram preferência à
G-pen, exatamente para se contraporem ao traçado homogêneo de Tezuka. Como essa era a
teoria que circulava pelo nosso meio profissional, o fato de o mestre Hirata usar a kabura-pen
para tudo foi uma grande surpresa para mim. Afinal, quem acreditaria que Osamu Tezuka e
Hiroshi Hirata usam o mesmo tipo de bico de pena para suas artes, tão diferentes uma da outra?
– Eu não gosto da G-pen porque o bico dela foi feito para se escrever letras do alfabeto romano. As linhas verticais saem grossas e, as horizontais, finas, e só. É essa
diferença que eu não gosto. Enquanto a kabura-pen tem um bico que permite fazer
linhas uniformes, tanto na vertical quanto na horizontal. A maru-pen, eu só uso
quando não consigo a espessura que quero com a kabura.
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↓ Extraído de Hirata Hiroshi no Otousan Monogatari.
Momentos antes de iniciar o esboço, o mestre concentra seu
“ki” na ponta do lápis e o lança, com tudo, sobre o papel! Às
vezes, ele chega até a quebrá-lo. Ocasionalmente, ele entorta
até a haste do bico de pena. Será que a força de sua caneta
é comparável a um soco de Bob Sapp?

↓ Olhem essas linhas grossas! O contorno
parece ter sido desenhado com pincel,
mas não, foi com uma kabura-pen.
Extraído de Nihon Souzetsu-shi (Buried
History of the true Samurais), capítulo
sobre o “Incidente de Sakai” (1980).

– Eu sempre tenho umas três kabura-pens, que uso até não poder mais. O bico das
que uso muito começa a enferrujar e a tinta nanquim vai incrustando, deixando a
linha do desenho cada vez mais irregular. Contudo, usando as costas do bico, ainda consigo traçar linhas bem finas. Com cada bico desses dá pra fazer de 30 a 50
páginas. É só ir afiando com uma pedra de amolar. No fim, o bico acaba se despedaçando. Aí, já era.
– Usar até despedaçar a ponta do bico de pena...
Isso que é desenhar. Ouvi que o senhor já chegou
a quebrar a própria haste do bico de pena.
← Teria sido algo assim? Extraído de Tachimochi Umanosuke (1977).

– Ah, já quebrei, sim. As hastes de resina
plástica são as piores, quebram rapidinho.
Prefiro as que são de madeira, com o centro
metálico, bem firme. Quando usei a de plástico,
vivia quebrando e espirrando nanquim pra
todo lado. Mas gente velha fica com a musculatura do braço mais rígida, por isso, a linha
não sai do jeito que quero. Nessas horas, eu
saio e vou para a oficina mexer com metal, só
para “exercitar” os músculos. Assim, consigo
voltar e usar a pena com mais flexibilidade.
– É como a história da cientista polonesa Marie
Curie (1867-1934), que, quando ficava cansada
da pesquisa sobre radioatividade, saía para resolver fórmulas de matemática avançada, só para
“espairecer”. Agora, não sei se posso perguntar,
mas o senhor disse que costuma parar de produzir gekigás por dois, três anos seguidos, e depois
volta. Nessas horas, não é difícil recuperar o jeito,
ao retomar o trabalho?
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– Isso não acontece comigo.
Esposa do mestre:
– Ah, é meio estranho no começo, sim. A meu ver, o traçado fica meio desajeitado. Só depois
de um tempo que tudo volta ao normal.
– Posso ficar de papo para o ar por uns três anos, depois é só desenhar umas dez
páginas que pego o jeito de novo.
– Lembro da vez que o autor Ryoichi Ikegami ficou um ano afastado do trabalho por motivos
médicos. Ele disse que demorou quase um ano até retomar o ritmo completamente.
– E eu, que passo metade do mês vagabundeando? Desenho mangás só na outra
metade. (risos)

– Mestre, para concluir, gostaria de pedir para o senhor caligrafar uma palavrinha para mim.
– Claro, que palavra você quer?
– “Moe”.
– “Moe” de "Moeru", de coisa queimada?
– Não, “moe”, da gíria otaku.
– Por que essa palavra?
– É que ela tem se popularizado entre essa geração apática dos jovens de hoje em dia. Gostaria que o senhor cravasse essa palavra no papel, com a força de seu pincel, para que eles
parem de adorar esses animês insossos e se sintam devidamente repreendidos pelo senhor
e se endireitem de vez.
– Está bem.
E eis que ganhei a caligrafia autografada do mestre Hirata, mostrada no começo deste relato!
Deixo ainda uma foto do mestre carregando sua netinha, com cara de otaku que está totalmente “moe-moe” pela sua ídolo.
E aqui termino os relatos da minha visita! A verdade é que ainda tenho quase duas horas de
entrevista gravada e mais uma reportagem extra programada para breve que, juntas, farão
parte do posfácio do livro Hangyaku no Kamon (Rebel Against the Forbiden Crest), que será
publicado pela Editora Seirin Kogeisha no final de julho de 2005. Portanto, resolvi encerrar
por aqui esse conteúdo no site Takekuma Memo, para deixar o restante para o livro.
[Entrevista originalmente publicada na página http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2005/05/post_566c.html ]
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ENTREVISTA COM HIROSHI HIRATA
Por Kentaro Takekuma, para o posfácio do livro Hangyaku no Kamon (Editora Seirin Kogeisha, 2005)

“Realmente, eu não gosto de gekigá.
Mas, justamente por não gostar, faço questão de criar algo bom;
bom até dizer chega.”
● O PAI RIGOROSO
– Até que enfim terminei de ilustrar o primeiro capítulo da série Shinchou Kouki
["Crônicas de Nobunaga", em tradução livre, Editora Leed, 2007]. Deu um trabalhão
danado, viu…?!
– O senhor também está com a série Kuroda Sanjyuurokukei ["As 36 Estratégias de Kuroda",
em tradução livre, Editora Leed, 2003—2011] em andamento. Quer dizer que está trabalhando
em duas séries simultaneamente?
– É que o Shinchou Kouki é uma publicação trimestral, só o Kuroda é mensal. E a
cada três meses eles me deixam descansar um. Três meses trabalhando e um mês
descansando. Preciso muito dessa pausa para poder continuar. Mas temos que continuar para não ficarmos pobres de novo, certo?
– Mas como o senhor pode ser pobre, se vive numa mansão desse tamanho, uma propriedade
imensa, em Izu?
– Depois que construí esta casa fiquei sem um tostão. Eu fiquei sem trabalhar por
uns três anos, antes e depois da compra da propriedade. Quando passo três anos
trabalhando direto, fico muito cansado e perco a capacidade de ter ideias. E, sem
ideias, não tenho como desenhar mangás. Sem mangás, fico pobre. Sem ter como
sustentar a casa, não consigo pagar sequer a conta de telefone. É só aí que eu volto
a trabalhar. Tem gente que diz que esta minha maneira de viver é um luxo. Mas
veja o meu lado: eu não comecei a desenhar gekigás por gosto. Quem é que escolhe
trabalhar com algo que consome tanto assim da gente?
– No seu caso, mestre, acho que tem adotado métodos muito mais cansativos do que os dos
outros autores.
– Às vezes isso me atormenta. Por que eu fui me meter a trabalhar justo com gekigás,
em que sou obrigado a criar histórias que façam as pessoas refletirem sobre a vida?
– Autores comuns costumam proporcionar entretenimento para os leitores. Algo que só os
divirta durante a leitura.
– Isso é uma coisa que eu não sei fazer. Se for para fazer isso, prefiro ser pedreiro
e trabalhar em alguma construção, ganhando diária. Aliás, era o que eu fazia antes
de trabalhar com gekigás. Meu pai era encanador, trabalhava com bombas d’água,
e eu o ajudava desde os 12 anos. Por isso, aos 16 ou 17 anos, eu já gerenciava os
funcionários dele. Nessa época, morávamos em Itabashi. Meu pai era empregado
numa empresa de assistência hidráulica, mas aí começaram os ataques aéreos, por
causa da guerra. Minha família teve que se mudar para a cidade de Tenri, em Nara,
e abrimos um negócio de serviços hidráulicos.
– A escolha da cidade de Tenri como refúgio dos ataques aéreos teve a ver com a religião
dos seus pais?
– Deve ter tido, sim. A minha tia, irmã mais velha do meu pai, já tinha uma casa alugada em Tenri e foi nela que nos refugiamos. Quando meu pai morreu, eu tinha uns
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17 anos. Continuei cuidando dos negócios dele, gerenciando o trabalho de homens
bem mais velhos do que eu, de uns 30 a 40 anos.
– Ouvi dizer que o seu pai era uma pessoa bem rigorosa.
– “Rigorosa” é apelido. Ele era biruta.
– Hah, hah, hah, hah…
– Por isso, quando o meu pai estava zangado, eu costumava ir dormir escondido no
sótão ou debaixo da casa… para não correr o risco de ele vir pra cima de mim com
uma foice na mão, como já havia feito uma vez.
– Parece coisa do Jason, do filme Sexta-feira 13!
– Era verão. Eu já estava pronto para dormir, ajeitando a tela mosquiteiro sobre o
futon, quando o meu pai apareceu possesso, segurando uma foice.
– O que o senhor fez para deixá-lo tão zangado assim?
– Não faço a menor ideia.
– Hah, hah, hah, hah…
– Eu imagino que deve ter sido alguma coisa errada que fiz durante o dia, no trabalho. Ele deve ter engolido a raiva na hora e ela voltou depois. Para mim, pareceu
que ele tinha enlouquecido. Mas o meu pai também tinha momentos de lucidez e,
nessas horas, ele era o melhor pai do mundo. Gentil, emotivo; dizia frases de grande
nobreza. Os sermões eram ótimos, mas ele mesmo não gostava de trabalhar; bebia
demais… No verão, por exemplo, ele vivia de fundoshi [tradicional roupa de baixo
masculina], entornando um garrafão inteiro de saquê. Era um homem fora dos padrões, mas graças às situações inusitadas que passei com ele, não me assusto com
qualquer coisa. Pode acontecer a loucura que for na minha vida, que sempre vou
achar o meu pai mais louco do que tudo.
● ABRINDO A BARRIGA SEM ANESTESIA
– Depois que o seu pai faleceu, o senhor teve que sustentar uma família de seis pessoas,
tendo apenas 17 anos de idade…
– Foi duro, viu? Primeiramente, eu herdei o negócio do meu pai e continuei os serviços como encanador. Colocava canos e bombas e ia de lá para cá numa bicicleta,
atendendo aos clientes. Isso até os 19 anos, quando tive uma apendicite aguda.
Estava trabalhando e, de repente, minha barriga começou a doer. Fui para casa e me
deitei, mas a dor só piorava. No meio da noite senti uma dor forte, como se uma lança
incandescente perfurasse minhas costas. Pedi que minha mãe e meu irmão caçula me
levassem ao hospital. Lá, diagnosticaram que eu estava com uma apendicite aguda
muito grave. Como não tinha pessoal suficiente para me atender naquele hospital,
eles chamaram mais três médicos de outro lugar para fazerem a cirurgia. Foi nessa
hora que me disseram “se aplicarmos anestesia com você nesse estado, é provável
que morra. Teremos que operá-lo sem anestesia, tudo bem?”, ou algo parecido com
isso. A minha resposta foi “façam como for preciso, mas arranquem esta coisa de
mim”. O bisturi abriu a minha barriga numa lisura só. Foi até gostosa a sensação.
– Hah, hah, hah.
– A dor da apendicite era pior do que a dor do corte. Senti até um alívio quando
abriram a minha barriga. Foi como se a dor fugisse pela abertura. Senti a mão do
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médico dentro de mim, remexendo minhas vísceras. Essa experiência me ajudou
muito na hora de desenhar gekigás, a imaginar como seria a sensação de ter o intestino saindo de dentro da barriga, em cenas de samurais cometendo o seppuku. A
pior parte foram os pontos. Eles puxaram a pele da minha barriga aberta de ambos
os lados, juntaram e costuraram sem dó nem piedade. Foi aí que percebi que o corpo humano é só um saco, com tudo apertado lá dentro. O ser humano só mantém
esse formato de gente porque estamos socados dentro de uma fina camada de pele.
– Foi por causa disso que não continuou com os serviços hidráulicos?
– Não, o que aconteceu foi que, enquanto estava internado, um dos fornecedores que
tinha negócios comigo ouviu falar que eu tinha morrido e resolveu ir até a loja para
coletar seu pagamento mensal. Ele aproveitou para pegar as minhas ferramentas de
trabalho como indenização por todo o estoque de materiais que tinha me adiantado.
– Que história horrível.
– Acredita que ele levou até a minha moto 250 cilindradas, que eu tinha acabado de
comprar a prazo para usar no trabalho?
– Isso já é roubo. (risos)
– Quando me contaram isso no hospital, pensei: “Ah, eu mato esse cara, nem que
tenha de morrer depois. Se aproveitando da situação só porque não estou lá! Ele vai
me pagar! Quando eu sair daqui, a primeira coisa que vou fazer é cravar uma faca
nele”. Mas, ao me ver assim, minha mãe disse: “Filho, você só está vivo porque eu
pedi para Deus”. “Que Deus, mãe?”, perguntei. “Eu também não sei direito, mas o seu
tio veio aqui e, juntos, pedimos para Deus”. Esse tio era irmão mais velho do meu pai
e um dos líderes de uma das igrejas da Tenrikyo. O que minha mãe quis dizer é que
eu tinha sobrevivido graças a uma intervenção divina, por isso, precisava viver por
um objetivo maior. Em vez de matar o fornecedor, eu devia servir na escola de Deus.
E foi assim que acabei num curso de preparação da Tenrikyo, por três meses. Sem
isso, talvez eu estivesse preso por assassinato. Não importa se a Tenrikyo é certa ou
errada, o fato é que as palavras da minha mãe me fizeram repensar. Portanto, não
seria de todo errado dizer que foi “graças a Deus”. Cursei o preparatório deles por
esse tempo, mas ainda precisava trabalhar para sustentar a família. Diferentemente
dos outros iniciantes, eu ia para o curso e, à tarde, saía para trabalhar. Fevereiro e
agosto eram meses de pouquíssimo serviço, por isso, eu pegava trabalhos temporários em obras, qualquer coisa que estivesse disponível. Construía escritórios para
outras empresas, por exemplo.
● VIRANDO GEKIGAKÁ DA NOITE PARA O DIA
– Ouvindo a sua trajetória, não existe nenhum fator que indique que o senhor se tornaria
um gekigaká no futuro.
– Se meu pai visse isso, ele diria que mangá é coisa de gente frouxa. Para ele, era
impensável chamar de trabalho um homem sentado numa mesa desenhando. Trabalho de homem era fora de casa, suando a camisa. Ele não gostava nem quando eu,
ainda criança, ficava em casa, montando rádios. Na época, eu tinha uns oito anos e
gostava de montar aqueles rádios de galena, lendo revistas do tipo “Primeiros passos
na montagem de rádios”. Foi daí que veio o meu interesse por engenharia elétrica.
– Quer dizer que o senhor não desenhava nem quando era criança?
– Não desenhava nada. De vez em quando, fazia uns rabiscos para a lição de casa.
O professor até me elogiava, mas é só do que me lembro.
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– Então, tinha talento mesmo.
– Na época, eu gostava de um ilustrador chamado Kiyoshi Kimata. Ele fazia as ilustrações internas dos romances que o meu pai costumava ler. Por isso que eu o conhecia.
– O senhor reproduzia esses desenhos para treinar?
– Praticar imitando o desenho dos outros? Só fiz isso depois que comecei a trabalhar
com gekigás.
– E qual foi o gancho para começar a trabalhar com gekigás?
– Logo depois da cirurgia de apendicite, eu não tinha condições de continuar trabalhando com serviços hidráulicos. Eu já tinha me formado no curso da Tenrikyo, então,
consegui emprego numa empresa de infraestrutura, em Osaka. Um belo dia, estava
fazendo uma baldeação na estação de sempre, a caminho do trabalho, e topei com
Masahiro Miyaji. Ele é um ano mais velho do que eu e estudamos na mesma escola.
Participávamos da mesma atividade extracurricular, fazendo o jornal da escola no
mimeógrafo. O Miyaji desenhava tirinhas para publicar nesse jornal e eu também
me aventurava, de vez em quando, imitando o estilo dele. Ele dizia: “Hirata, você é
bom nisso”. Já fazia muito tempo que não o via, eu já estava com uns 21 anos. Desci
do trem e dei de cara com uma pessoa vestindo camiseta polo xadrez, vermelha e
preta, e uma boina escura na cabeça. Era o Miyaji. Aí começamos a conversar:
– Miyaji, é você?
– Hirata, o que faz aqui?
– Estou trabalhando numa empresa em Osaka. E você, Miyaji, vestido assim?
Parece até um pintor famoso. Está trabalhando com o quê?
– Virei mangaká.
– O quê? Está ganhando a vida desenhando mangás? Interessante. Quanto eles
pagam por esse serviço?
– De 150 a 200 ienes a página. Eu sou novato, ainda recebo 150, mas o Takao
Saito, por exemplo, chega a ganhar 800 por página.
– Uau, tudo isso? Vejamos, eu recebo 16.500 ienes de salário, trabalhando o
mês todo. Se eu desenhasse umas 100 páginas de mangá já daria isso? E se eu
desenhasse mil… Opa, eu quero! Eu quero! Quero desenhar mangá também!
– Peguei emprestado o material de trabalho do Miyaji e fiquei desenhando das 19h
até as 7h do dia seguinte. Acabei produzindo um mangá inteiro, de 16 páginas.
– Aquele que veio a ser o primeiro mangá narrativo que o senhor desenhou, certo?
– O primeiro de todos.
– Sem material de referência nem nada?
– Referência do quê, se em casa não tínhamos uma revista de mangá sequer?
– E fez um mangá de época, ainda por cima.
– Sim, desde o começo, sempre fiz jidaigekis.
– E do que se tratava a história?
– Nem me lembro mais. (risos)
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● NÃO GOSTO DE GEKIGÁS
– O senhor acabou de dizer que, quando fica cansado, não pensa duas vezes em parar de
trabalhar. Não quero ser indelicado, mas isso deve ter sido duro para a sua esposa e filhos…
– Minha família sempre viveu no aperto. Eu sou onze anos mais velho do que a minha esposa, mas…
(Esposa): Mas fui eu que fiquei com os cabelos brancos, de tanto aperto. Hi, hi, hi, hi.
– É culpa minha, porque fiquei um bom tempo nesse meu ritmo, de trabalhar dois
anos e descansar três.
– Não sei se posso dizer isso, mas, na vida, tem gente que fica com a pobreza estampada
na cara quando passa por necessidade. Mas, no caso de vocês, não parecem nada pobres.
– É porque eu e minha mulher somos um casal de alma rica! Na época em que criei
Hirata Hiroshi no Otousan Monogatari, eu já estava encurralado com as contas de
casa, pronto para sair e trabalhar como pedreiro mesmo. Estava conformado em ter
que fazer um “bico” para nos sustentar, quando parei e pensei: “Espere um pouco,
se é para fazer bico, tem um bico que só eu posso fazer. Vou desenhar um mangá!”.
Por isso, eu chamo o Otousan Monogatari de “bico”.
– O senhor vive dizendo que não gosta de fazer gekigás.
– É porque eles dão muito trabalho. Não gosto de nada que seja cansativo. Mexer
com torno mecânico e concretar o chão é muito mais divertido. Pena que isso não
coloca comida na mesa. O meu problema é ter me metido a desenhar gekigás sem
ter talento para isso. Não tenho facilidade e fico me desgastando para conseguir.
Por isso sofro tanto para produzir. As pessoas dizem o contrário, mas eu não acho
que tenho talento para isso, não.
– Normalmente, quando alguém está fazendo o que não quer, tenta acabar rapidinho, fazendo
de qualquer jeito. Mas, no seu caso, eu o vejo se esforçando muito mais do que os outros,
nessa tarefa que diz não gostar. Geralmente, é o contrário.
(Esposa): É o que sempre digo para ele.
– É contraditório, eu sei disso. Realmente, eu não gosto de gekigá. Mas, justamente
por não gostar, faço questão de criar algo bom; bom até dizer chega.
(Esposa): Não tem jeito, é da natureza dele.
– Acredito que o senhor tenha espírito de artista. Um artista que faz e diz que não gosta do
que faz. Acho que é isso que te torna interessante.
– Pode até ser interessante para os outros, mas não para mim. Se eu pudesse me
sustentar sem ter que desenhar mangás, eu não desenharia.
– Mas eu sei que nos períodos em que o senhor fica de férias, as encomendas de trabalho
não param de chegar.
– Elas até vêm, mas não tem jeito. O que não sai, não sai. Eu não consigo desenhar
nessas épocas, porque não tenho vontade nenhuma de desenhar. Se tenho algum
dinheiro guardado nessa hora, então, aí que não desenho nada mesmo. Afinal, eu
só trabalho para poder colocar comida na mesa, logo, se temos o que comer, não
desenho. Óbvio, não?
– Em outras palavras, o senhor só trabalha quando está sem dinheiro.
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– Para quem está querendo começar na área de mangás isso pode soar um luxo,
mas, no fundo, o que eu não gosto mesmo é de sofrer. Prefiro estar sempre de boa.
Trabalhei três anos, certo? Arranjei dinheiro para me sustentar por um período. Então,
pronto, chega de gekigás por um tempo! É o que eu penso. (risos) Aí, geralmente,
vou fazer o que realmente quero. Se eu começo a trabalhar com alguma obra ou
reforma, me entretenho tanto que nem dou mais bola para os gekigás, mesmo tendo
encomenda. Vou adiando um mês, dois meses, meio ano, um ano, até que percebo
que estou pobre de novo. A minha vida é uma eterna repetição disso.
– Eu acho interessante aquela história de quando o senhor parou de desenhar gekigás e começou a fabricar componentes eletrônicos em casa, envolvendo toda a família…
– Foi na época em que estava produzindo Satsuma Gishiden. Um dia, virei para a
minha esposa e disse: “Vamos trabalhar no setor de eletroeletrônicos”, e trouxe um
serviço terceirizado para casa. Acabei levando a pior, mas, pelo menos, ganhamos
uma história engraçada para contar.
– Ouvi que o senhor colocou toda a família para trabalhar, mas só faturava 30 mil ienes por mês.
Até a sua filha, ainda criança, trabalhava com uma solda na mão… O que estavam fabricando?
– Eram componentes eletrônicos em placas de circuito.
– E os vendia para lojistas?
– Era só a montagem, como terceirizado. E o que me levou a isso, acredite se quiser, foram os gekigás. Até escrevi sobre isso, num texto extra para a Editora Leed.
– Eu li esse texto e o achei muito generoso, mestre. (risos) Mas por causa disso Satsuma
Gishiden está em hiato. O senhor pretende concluir a série algum dia?
– Claro que sim. Um dia. E ainda tenho muito mais histórias a deixar para a posteridade.
● COMO O HOMEM DEVE LEVAR A VIDA
– Quando o senhor cria uma história, por onde começa? Sei que há quem comece pela temática, outros, pelo esboço. E ainda tem aqueles que se inspiram naquilo que querem desenhar,
por exemplo.
– No meu caso, raramente começo pelo desenho. Em Kuroda Sanjyuurokukei, por
exemplo, a primeira coisa que escolhi foi a pessoa objeto que queria abordar. Em
seguida, fui buscar referências históricas sobre o personagem que selecionei. Nessa
primeira leitura, tentei entender o caráter dele e imaginar quais motivos o levaram
às atitudes que tomou. Fui procurando saber “por que ele fez isso?”, “por que fez
aquilo?”, e assim por diante. Quando não encontrava registros históricos sobre o
que o motivou, eu os tirava da minha imaginação. Afinal, que graça teria se eu escrevesse uma história inteira que já foi contada por alguém?
– Quer dizer que o senhor não conta histórias que todo mundo já conhece.
– Claro, afinal, eu não estou produzindo um livro de fatos históricos. O que crio são
gekigás, novelas de época. O que quero é mostrar personalidades históricas que
refletem o ideal que eu, Hiroshi Hirata, tenho para mim. Isso já deixa de ser um
fato histórico, concorda?
– Sim, vira uma criação.
– Portanto, o personagem pode ter existido na realidade, mas a história que conto
sobre ele é minha. Não escrevo mentiras, porque não existe essa coisa de verdade
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absoluta na história. Se um vassalo fala sobre o seu senhor, é claro que só vai falar
coisas boas. Ao contrário da oposição, que só vai falar coisas ruins. Por isso, eu
sempre abordo a história de vários pontos de vista, para poder fazer o meu próprio
julgamento. É assim que descubro alguns pontos cegos da História, que ainda não
foram contados para o mundo.
– E é dessas histórias que não foram contadas que surgem as suas obras, é isso?
– Por isso digo que não é fácil criar uma história. Eu preciso mergulhar fundo nela,
para poder extrair algo de lá.
– Resumindo, o seu interesse começa com alguma personalidade histórica, de quem extrai
informações pessoais. De fato, nesse caso, não há por que se preocupar com o desenho.
– É porque, nas minhas obras, eu busco mostrar “como o homem deve levar a vida”.
O que escrevo é sobre os meus próprios ideais refletidos nesses personagens históricos. Por isso, todo capítulo é um contato imediato com o desconhecido. E esse
é o motivo de eu sofrer tanto produzindo gekigás.
– A maioria das suas histórias é sobre bushis de classe inferior, sendo oprimidos pelo sistema
e indo atrás de vingança devido ao orgulho.
– Sabe por que eu conto essas histórias dos bushis de classe inferior lutando contra o sistema? Porque toda história começa com uma mudança de consciência do
indivíduo. É sempre alguém que dá o primeiro passo. É um indivíduo que repensa
sua condição, se levanta e enfrenta o sistema. É daí que tudo começa. Mas, por ser
somente um indivíduo, é lógico que ele será massacrado pelo sistema. Por isso, eu
digo que, antes de serem sobre alguém partindo contra o sistema ou sobre uma
revolução, minhas histórias são sobre indivíduos. Se o mundo está ruim agora, que
cada um lute por si, pensando com a própria cabeça.
– É verdade. As suas histórias nunca se tornam novelas sobre movimentos revolucionários.
O senhor fala sobre indivíduos, e deve ser por isso que os leitores se identificam.
– É normal do ser humano querer fugir das coisas difíceis. “Que mudança de consciência que nada, quero mais é preservar minha vida”. Eu também posso fazer histórias
sobre pessoas assim. Mas é que os meus personagens costumam morrer antes de
arranjarem camaradas que pensem da mesma forma. Tudo no começo é assim. O
importante é cada um ter certeza das suas convicções.
– Então, um dos temas principais das obras de Hirata são os “indivíduos anônimos que se opõem
ao sistema”. Talvez seja por isso que não apareçam tantos nomes famosos na sua narrativa.
Com exceção de Shoin Yoshida (1830–1859), citado em Hangyaku no Kamon, por exemplo.
– Mesmo quando falo dele, conto uma história diferente da que todo mundo conhece,
pois o retratei da forma como “eu acho que ele deveria ser, lá no fundo”.
– Desse ponto de vista, pode-se dizer que essa nova série do Shinchou Kouki é um caso raro.
– Foi o pessoal da redação que veio com a ideia para essa série, me perguntando
se eu não queria contar a história de Nobunaga. E eu achei interessante. Todos os
xoguns da Era Sengoku são muito interessantes, mas Nobunaga foi um dos mais
inovadores; e gosto de coisas inovadoras. Ele foi um revolucionário e sempre viveu
de forma muito honesta consigo mesmo. Me identifiquei com isso.
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● A PARTE MAIS PROBLEMÁTICA É A HISTÓRIA
– Então, a parte mais problemática do trabalho é a criação da história?
– Acho que sim. Tendo a história pronta, a gente se vira com o desenho. Porque desenhar tem mais a ver com a capacidade técnica do desenhista. Se ele tem a técnica
necessária, consegue desenhar o que for preciso, mesmo com tempo escasso. Com
tempo sobrando, qualquer um pode desenhar à perfeição; a verdadeira demonstração de talento de um desenhista é o quanto ele consegue produzir dentro daquele
prazo limitado.
– Entendo. É aquela história de fazer o melhor dentro das limitações. O senhor já tinha esse
profissionalismo desde o começo?
– É claro. No momento em que decidimos trabalhar com algo que vai nos dar sustento e recebemos o primeiro pagamento, somos obrigados a agir como profissionais.
Você pode ser bom em alguma coisa, mas se aquilo não te rende dinheiro, não passa
de hobby de amador.
– No caso dos mangás, ainda tem a importância da encenação, da fluência dos quadros e da
estruturação das páginas, além da própria história. Uma das características das suas obras é
sempre ter um forte apelo logo no começo. Por exemplo, a cena do casamento da princesa
do “cecê fedido”, na abertura de Shimatsu-zuma ["A Esposa Executora" em tradução livre].
Aquela situação surgiu assim, naturalmente, na sua cabeça?
– Foi natural, sim. A ideia nasceu enquanto eu concebia a história. Uma vez que eu
entro na narrativa, todas as imagens começam a pipocar na minha cabeça. Por isso,
dependendo da história, a parte visual pode ser importante, sim.
– De qualquer maneira, a história é primordial.
– A verdade é que, por mais que você desenhe bem, se a história for ruim o trabalho
vira lixo. O apelo é importante logo de cara. Mas eu não tenho ideia de como vai ser
esse apelo enquanto crio. Não dá tempo de pensar nisso. Tem vezes que eu começo a
escrever a primeira página completamente às escuras, sem a menor noção de como
vai ser o final. Vou desenhando tudo aquilo que vem à minha cabeça.
Depois de algumas páginas desenhadas, costumo me dar conta de que estou com
a produção atrasada. Eu minto para o editor dizendo que já tenho cinco páginas
prontas, enquanto, na verdade, só tenho duas. Se eu falo isso para ele de manhã,
precisaria ter pelo menos umas sete prontas até à noite. Fico naquela: "E agora?
O que é que eu faço?". E é nessa brincadeira de gato e rato que vou produzindo.
Nessa repetição diária, as ideias vão crescendo, como se fossem uma planta. Pensar
nelas dia e noite funciona como adubo, alimentando-as até que, no dia seguinte,
brotam. É dessa forma que o meu material avança, a passos de formiga. Vou buscando as respostas enquanto os prazos vão me encurralando dia após dia, até que, de
repente, vem o estalo. Nessas horas, a primeira coisa que faço é contar para a minha
esposa. Pergunto: “O que acha dessa ideia”? Ela costuma só ouvir e concordar, mas
conforme vou contando para ela, as palavras vão brotando da minha boca. Então,
ela me responde: “Ah, gostei disso”, “Gostou mesmo?”, “Mas e se fizesse um pouco
mais assim?”, “Poxa, querida, você tem talento, tem razão, a história melhora indo
nessa direção”, “Melhora, sim, querido”, “Então, é isso que vai ser”. E é assim que
funciona. Por isso que eu digo que minhas obras são um trabalho de casal.
– O verdadeiro “estúdio de um casal só”.
– Nessas horas, a sensação é de “Ufa, agora que tenho a história bem definida, posso
começar os esboços”. E aqui surge outra questão, que é a de acomodar a história
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dentro de um número de páginas predefinidas. Então, de novo, converso com minha
esposa: “Nessa quantidade de páginas, não vai caber nem metade da história, o que
eu faço agora, querida”? E, assim, enquanto converso com ela, vão surgindo novas
ideias. É um processo diário.
– Porque a única coisa predefinida numa publicação é o número de páginas. E isso dificilmente
dá para mudar.
– O editor sempre me perguntava: “Qual vai ser a história, desta vez”? E eu só respondia: “Nem eu sei”. (risos) Tem épocas em que o tempo vai passando e nenhuma
ideia aparece. Essas situações são um inferno, me sinto um fracassado. Penso: “Olha
aí como eu não tenho talento algum!”.
– É horrível receber telefonemas de cobrança nessas horas, não?
– Quando eu era novato no ramo, sim. Mas, com o passar do tempo, fui ficando
abusado. Tinha até dó do editor. (risos)
– Não acontecia de o senhor e o editor construírem a história juntos, num bate-bola?
– Antigamente, até acontecia. Na época em que eu fazia histórias para a revista
Shonen Gaho (publicada de 1948 a 1971, por editora homônima), o editor vinha
me cobrar, dizendo: “E agora, passou do prazo, como é que vai ser”? E eu dizia:
“Então pensa numa história aí pra mim”. Eu mostrava pra ele o personagem, a ação
que ele ia tomar e o fazia pensar no que viria depois. Tinha vezes em que o editor
queria chorar, dizendo: “Chega, não consigo mais tirar nenhuma ideia da minha
cabeça”. (risos).
Mas, no fim das contas, aquele “estalo” só vem quando a história nasce de mim, e
se não, não sai. O que ajuda é ir narrando a trama para alguém, durante o processo.
Porque, de vez em quando, palavras inesperadas surgem da minha boca. Por exemplo,
me imagine dizendo a você que o personagem tal fala isso e o adversário responde
aquilo e, então, me vem um estalo e digo: “O que acha se acontecesse assim, assim
e assado?”, e você me responde: “Opa, gostei disso!”, “Então, vai ser isso mesmo”!
É assim que acontece. Conversar com os outros faz com que alguma coisa nasça
dentro de mim. E ter a anuência imediata dos outros me incentiva a continuar.
● NÃO SE DEIXE CEGAR PELA RELIGIÃO
– O senhor já foi seguidor da Tenrikyo. Mais precisamente dos ensinamentos de Miki Nakayama,
a fundadora da religião. Sua experiência com essa igreja influenciou na sua obra?
– Não, os ensinamentos de Miki Nakayama e os meus gekigás estão em setores
diferentes da minha vida. Eu respeito e admiro Miki Nakayama até hoje. Considero-a uma pessoa maravilhosa. Mas o problema é a igreja de hoje, que não segue os
verdadeiros ensinamentos dela.
– O senhor percebeu isso enquanto produzia a biografia dela, que foi encomendada pela
própria igreja, certo? Um autor comum tentaria seguir as diretrizes do cliente.
– Eu não sigo nada! Pesquisei e confirmei que a Miki Nakayama não disse uma
palavra sequer sobre formar uma igreja. Os líderes da Tenrikyo podem dizer que
a fundadora é a Miki Nakayama, mas ela mesma não tinha a menor intenção de se
tornar fundadora de nada. O principal ensinamento dela é que cada um tem um
templo dentro de si. Ou seja, Deus está dentro de cada um de nós, e não tem essa de
uma igreja representar a presença Dele. A verdade é que a Tenrikyo não foi fundada
por ela, mas por seu filho. É a partir daí que as coisas ficaram estranhas. Quando
se cria uma organização, o objetivo passa a ser manter essa organização. Então,
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ela começa a recrutar seguidores. E isso não acontece só com a Tenrikyo, todas as
religiões funcionam assim. Para recrutar pessoas, eles precisam criar autoridades e,
então, surgem as hierarquias. Os cidadãos de bem, que não sabem de nada, viram
belas cobaias manipuladas por cúpulas de poderosos. E eu estive lá para ver isso
acontecer. Vi tudo, de dentro e de fora.
– Escrever sobre a vida de Miki Nakayama deve ter sido uma grande virada nas suas crenças.
– Também não é pra tanto. Eu fazia parte da Tenrikyo desde que nasci, mas sempre
tive dúvidas quanto a religião. Um dia, a pessoa mais importante da igreja, chamada
de Shinbashira (pilar principal), veio visitar a nossa sede, acompanhada de seus
subordinados. Peguei um deles, um dos diretores mais velhinhos de todos, e joguei
todas essas minhas dúvidas em cima dele. A resposta dele foi: “Você ainda é jovem,
não sabe das coisas”. Será que não era ele que não sabia das coisas? Se soubesse,
de verdade, o que custaria explicar pra uma criança? Foi o que eu falei pra ele.
– Ouvir uma coisa dessas de uma criança acaba com a autoridade de qualquer um. (risos)
– Poderia dar problema não só para mim, mas para os meus pais também. Por isso,
deixei de falar essas coisas, mas a dúvida prevaleceu. Eu e minha esposa também
estivemos cegos dentro da Tenrikyo por muito tempo. E o que posso dizer dessa
minha experiência é que pessoas comuns precisam tomar cuidado para não ficarem
cegas dentro de uma religião. Geralmente, pessoas buscam a religião por estarem
com problemas de saúde ou de relacionamento. Elas se tornam vulneráveis, iguais a
ovelhas. E é muito fácil de se controlar ovelhas. O grande problema é a dependência
que as pessoas têm da religião. A solução é procurarem fazer amigos com quem
possam compartilhar seus problemas, em vez de procurar igrejas. Mil vezes um bom
amigo na Terra do que apelar para a religião.
– Mas, para uma pessoa comum, é mais fácil depender de uma religião do que se responsabilizar pelas próprias escolhas de vida.
– Eu sei que as pessoas se sentem melhor quando estão obedecendo a um poder
maior, mas é justamente isso que as estraga. Por mais bem-intencionada que seja
uma organização, as pessoas de bem representam apenas as pontas. Muita gente
reunida sempre se torna ferramenta da ambição dos que estão no poder. Do meu
ponto de vista, todas as organizações religiosas são nocivas. É importante que todos
tenham consciência própria, para não dependerem de ninguém.
– Eu acredito que essas pessoas que chegam a fundar religiões e organizações cativam os
outros por seu carisma e sabedoria, iguais à Miki Nakayama.
– Eu entendo que as pessoas queiram se juntar para transmitir as palavras desses
idealizadores, mas toda vez que surge uma organização, os ensinamentos começam a ser deturpados. Afinal, transmitir ensinamento não coloca comida na mesa
de ninguém, então as pessoas que o transmitem acabam cobrando contribuições
das que o recebem, e é daí que surgem as discrepâncias. Antigamente, dizia-se que
“matar um monge trazia desgraça por sete gerações”. Por isso, até os samurais
hesitavam em matar os servidores dos templos. Mas quem criou essa diretriz foram
os próprios templos.
A verdade é que as igrejas movem o mundo do jeito que lhes convêm. Muitas das
guerras que ainda acontecem no planeta são motivadas por religiões. Veja a situação
de Alá. Seus seguidores matam em nome dele. A formação das igrejas só trouxe
tragédia para a humanidade. E isso serve para o budismo e o cristianismo também,
assim como para a Tenrikyo!
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● NADA DE ROMANCE E PAIXÃO
– O senhor disse que ainda tem muito a produzir.
– Há vários assuntos que tomei como missão escrever. Quero terminar a biografia
de Miki Nakayama e falar sobre o meu pai também. O título poderia ser “O velho
biruta, lendas de um pai anormal”. (risos)
– O editor Asakawa, da Editora Seirin Kogeisha, disse que adoraria publicar uma autobiografia
sua. Que só os episódios da sua juventude já renderiam um ótimo livro.
– É, né? Juventude me lembra o quanto eu era desesperado por sexo naquela época.
As mulheres passavam por mim e eu só pensava naquilo.
– No início de sua carreira, o senhor não escrevia histórias com personagens femininas.
– Isso é porque, na Tenrikyo, essa coisa de romance e paixão entre homem e mulher
é considerada luxúria, e eles recomendam aos seguidores não se deixarem tomar
por sentimentos lascivos. Até a minha mãe dizia: “Tenha medo da luxúria, filho”.
Ela era missionária e recebeu a tarefa de ouvir os problemas dos outros seguidores.
O problema mais frequente tinha a ver com isso. Assim, mantínhamos distância,
principalmente desse assunto.
– É por causa dela que evitava histórias de romance?
– Era uma opinião pessoal também. Sexo e luxúria são coisas que até os animais
fazem. O homem não pode se limitar a isso. Se temos o intelecto, devemos valorizar.
E, nesse sentido, tem um pouco de influência da minha mãe, sim.
– Mas, no fundo… o senhor queria sexo, certo? (risos)
– Vivia louco por isso. Para mim, todas as mulheres eram bem-vindas, sem restrições. Minha vontade era tanta, que eu não podia olhar para um furo no teto, uma
fenda num tronco de árvore, um buraco no chão, que logo isso já mexia com a minha
imaginação.
– Hah, hah, hah, hah.
– Eu olhava as garotas andando na rua e… babava, pensando: “Ah, como seria ficar
com ela?”. Eu era jovem, tinha um fogo que durava o dia inteiro.
– O dia inteiro? (risos)
– Nos piores dias, eu tinha que “dar um jeitinho” de manhã, de tarde e de noite,
antes e depois das refeições.
– Não diria que são histórias com romance, mas houve presença feminina em títulos como
Shimatsu-zuma, compilado em Soregashi Kojiki ni Arazu ["Orgulhoso de ser samurai, mesmo
eu sendo indigente", em tradução livre] e Kairiki no Haha ["A fenomenal força de uma mãe",
em tradução livre], escrito mais recentemente, não?
– Mas elas também não são mulheres no sentido “macho/fêmea”. Em Kairiki no
Haha, por exemplo, está mais para a figura materna. Duvido que, um dia, eu chegue a escrever uma história de romance e paixão, porque muita gente já escreveu
histórias sobre isso. Por que eu me meteria a escrever mais uma?
– Ah, pelo contrário. Eu adoraria ler uma história de amor escrita por Hiroshi Hirata.
– Mesmo que eu escreva, não vai sair muito diferente do que fiz em Shimatsu-zuma.
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– Aliás, eu nunca tinha visto uma abordagem tão pitoresca num mangá falando da relação
entre homem e mulher. Normalmente, as pessoas não pensariam numa história sobre uma
princesa que sofre com odor no sovaco, muito menos em desenhar um mangá a respeito.
(risos) Para poder se deitar com ela, o protagonista até arranca o próprio nariz, né?
– É tudo por amor. Lembre-se que os sentimentos do protagonista são a representação
dos meus sentimentos.
– Do ponto de vista da mulher, deve ser uma demonstração de amor e tanto. Imagine um
homem que acabou de arrancar o próprio nariz só para estar com você, dizendo “A partir
deste momento, viverei só por ti”?! Só por causa dessa obra, o senhor merece o título de
mangaká mais desejado do mercado!
● FAÇA OS OUTROS CONTENTES
– Soube que o senhor não lê muitos mangás de outros autores.
– Muitos? Não leio nada.
– Talvez seja por isso que esteja produzindo mangás por tanto tempo, sem ser afetado pelas
tendências do mercado.
– Não adianta nada ver o mangá dos outros, porque nunca vou desenhar igual a eles.
E nem tenho interesse. Eu só tenho interesse em mim mesmo.
– Mas, de vez em quando, o senhor aceitava ilustrar o roteiro de outra pessoa, não?
– Antigamente, você diz? Sim, mas não foi porque eu quis. Foi a editora que me
pediu e tive de fazer. Mas, antes de aceitar, eu sempre pergunto se posso mexer na
história, aproximando-a do meu estilo. Eu só aceito sob essa condição.
– O senhor tem vários títulos de histórias do Norio Nanjo [1908–2004, escritor japonês].
– É que eu lia muita coisa dele quando era jovem e era fã de seu trabalho, mas só
aceitei porque me deram a liberdade de mexer no roteiro como eu quisesse, para
adaptar ao gekigá.
– Suruga-jo Gozen-jiai ["Torneio no Castelo de Suruga", em tradução livre] que o senhor
produziu, baseado no livro de Norio Nanjo, foi republicado recentemente. Não sei se o senhor
chegou a ler, mas tem um mangá chamado Shigurui (Editora Akita Shoten, 2003–2010), de
Takayuki Yamaguchi, também com roteiro de Norio Nanjo, abordando o mesmo tema, que tem
feito bastante sucesso entre os jovens. E muitos que conhecem o tema devido a ele também
acabam buscando Suruga-jo Gozen-jiai de Hiroshi Hirata. Isso tem trazido uma nova leva de
fãs para as suas obras.
– Isso é gratificante.
– Há muitos jovens que estão se tornando seus fãs. Isso é bom porque, nos últimos tempos,
havia uma tendência do gekigá ser visto como antiquado pela nova geração. Mas acho que
já chega dessa preferência juvenil por mangás fúteis, né? É nessas horas que precisamos do
impacto dos gekigás de Hiroshi Hirata, para chacoalhar e acordar essa geração.
– O ser humano não consegue viver em plenitude sendo fútil. Quem vive sempre se
depara com momentos marcantes, nos quais vai precisar de energia para superar os
problemas. Todos precisamos manter dentro de nós algo que nos energize, que eleve
o nosso moral. Desenhar mangás fúteis nos torna pessoas fúteis. É bom confrontar
o Inferno de vez em quando. E o Inferno vem para todos algum dia, de repente. E é
superando cada um desses dias que vamos nos tornando pessoas autênticas.
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– Faz mais de vinte anos que estou no ramo de editoração e posso dizer que os momentos de
crise sempre chegam. Nessas horas, tento me lembrar das minhas origens, das coisas que
eu realmente quero realizar, e só assim consigo superar o momento. No meu caso, as coisas
não dão certo quando minha prioridade é ganhar dinheiro. Dinheiro é bom, mas só isso deixa
o trabalho sem graça.
– Não, não faça as coisas só para ganhar dinheiro. O bom é fazer para ver os outros
contentes. Fazendo com que os outros fiquem contentes, o caminho se abre naturalmente para nós também ficarmos contentes. Essa é minha experiência.
– Para que fazer algo que nós mesmos achamos sem graça, né?
– Fazer o que não gostamos nos faz desistir no meio do caminho.
– Seguindo esse raciocínio… quer dizer que o senhor gosta muito de desenhar gekigás. (risos)
– Hoje, eu tento pensar dessa forma. Aos 68 anos, me convenci de que essa é a minha vida, o caminho que devo seguir. Aprendi até a sentir gratidão por isso. (risos)
[Edição de duas entrevistas realizadas na residência de Hiroshi Hirata em 04/05 e 20/05/2005, pelo editor Kentaro Takekuma]
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