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Hikikomori
De Jordi Faura.
La Villarroel, 23 de desembre.

El 2004, el pavelló del
Japó a la biennal
d’arquitectra de Ve-

nècia va dedicar el seu
programa a la cultura
otaku, terme per definir els
fanàtics del manga i
l’anime. Una exposició que
parlava de la ciutat (el
basar tecnològic d’Akiha-
bara de Tòquio) i de l’espai
privat d’aquesta difosa
tribu urbana d’eterns ado-
lescents. Fotos i reproduc-
cions exactes en maqueta
de les habitacions de po-
tencials hikkimori, aquells
que fan un pas més i deci-
deixen trencar qualsevol
contacte amb el món real i
tancar-se als seus caus vir-
tuals.

Quatre anys més tard,
Jordi Faura considera que
seria interessant convertir
aquests eremites contem-

poranis en material dra-
màtic. Encara que intro-
dueix un previsible –i gai-
rebé obligat– vincle final
que trasllada aquesta dis-
funció social i generacio-
nal d’Orient a Occident, el
text és un desconcertant
misteri sobre el seu possi-
ble interès entre l’audièn-
cia barcelonina, excepte si
ets un otaku declarat i
sents una gran curiositat
sobre les nombroses par-
ticularitats de la societat
nipona contemporània.
Hikkimori sembla de ve-
gades un dossier antropo-
lògic sobre els senyals
d’identitat del Japó del
segle XXI. Un documental
dramatitzat, interessant
per la informació que ofe-
reix i no per la resolució
escènica que aporta.

Tancada en una atracti-
va caixa metal·litzada,
l’obra descuida personat-
ges i intèrprets. És el que
passa quan es construeix
un personatge amb l’ofici
consolidat (Mingo Ràfols,
Àngels Poch, Jordi Martí-
nez), mentre que la nova
generació ha de lluitar en
solitari amb els seus de-
fectes –sense correccions
perceptibles– i dels dos di-
rectors, el mateix Faura i
Abel Coll.
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ElComentari David Castillo

Arriben bones notícies sobre
la gestació d’un magazín
cultural a Televisió de Cata-

lunya i la veritat és que cal infor-
mar sobre la cultura viva del país.
Voldria que ho fessin amb la ma-
teixa estètica de molts dels seus
programes i des de la mentalitat
oberta i desinhibida que ha carac-
teritzat la nostra televisió pública.
Durant llargs períodes, la televisió
catalana ha viscut tancada a la
cultura, obviant que sense la cul-

Amb el segell de Mònica Terribas

tura Catalunya pràcticament no
existiria. No és estrany que una le-
gionària veterana com Mònica
Terribas –havia participat en els
programes de Joaquim Maria
Puyal i Mikimoto, en l’enyorat
Avisa’ns quan arribi el 2000 i, so-
bretot, va incorporar cada dia la
secció cultural a La nit al dia– no
hagi oblidat que la cultura té un
paper fonamental en una societat
civilitzada i que pot ser amena si
es tracta de la manera adequada.

Resulten tristos els programes
gremialistes de quota, els de discos
sol·licitats, amb una audiència mi-
sèrrima, tot i que cal no menyspre-
ar les minories. TV3 va fer servir
amb èxit els poemes visuals de
Joan Brossa, va presentar el micro-
programa d’Emili Teixidor de llibres
abans del telenotícies i ha sabut in-
cloure la cultura com una eina a
l’abast de tothom, sense falsos eli-
tismes ni intel·lectualismes sobrers.
Per aquest motiu, la notícia que la

televisió pública ens oferirà la cul-
tura des d’una visió oberta i multi-
disciplinària, no sectària , em fa
pensar que, com a televident, les
meves oportunitats no es reduei-
xen a la cosa soporífera. Em va
agradar el magazín cultural, mo-
dern i dinàmic, conduït per Flàvia
Company a BTV. Se’l van carregar!
Esperem que el segell Terribas can-
viï la tendència a veure la cultura
com un fenomen marginal i aliè a la
nostra identitat com a poble. Sort.

Unàngeldementida
Cancel·lada la publicació d’un llibre sobre una romàntica història
d’amor en un camp de concentració, que ha resultat ser falsa
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Semblava una història in-
creïble, per bonica i sorpre-
nent, però ha resultat ser
falsa. La història d’amor
entre Herman i Roma Ro-
senblat havia commogut
els Estats Units: un adoles-
cent jueu empresonat al
camp de concentració de
Schlieben, a Alemanya, el
1945 va fer amistat a tra-
vés de la tanca del camp
amb un nena de nou anys,
Roma, que li tirava pomes
per ajudar-lo. Després de
sobreviure als horrors de la
guerra, el 1957, establert a
Nova York, Herman va acu-
dir a una cita a cegues amb
una noia que va reconèixer
de seguida com la nena de
les pomes. Al cap de poc la
parella es va casar.

Ara, els protagonistes de
la història, ja jubilats, havi-
en decidit fer pública la
seva romàntica història en
una web sobre el dia de
sant Valentí que els va por-
tar al celebèrrim programa
de televisió d’Oprah Win-
frey. “És la història d’amor
més maca que s’ha vist a la
televisió en vint anys”, va
exclamar la influent pre-
sentadora. L’autora de lli-
bres infantils Laurie Fried-
man havia convertit la his-
tòria en un conte, Angel
girl, publicat aquest any.

Autobiografia falsa
I ara, evidentment, tocava
el torn del llibre de memòri-
es que Herman Rosenblat
ja tenia escrit sota el títol
Angel at the fence: the true
story of a love that survived
(L’àngel de la tanca: la ve-
ritable història d’un amor

que ha sobreviscut) i que
havia de sortir el pròxim 1
de febrer. Però l’editorial
Berkley Books ha cancel·lat
la publicació del llibre i ha
obligat l’autor a tornar els
diners avançats després de
saber-se que la història és
falsa. Ha estat l’historiador
Kenneth Waltzer qui ha de-
nunciat que cap supervi-
vent del camp de Schlieben
recorda una història sem-
blant i que, a més, la situa-
ció del camp feia impossi-
ble qualsevol contacte amb
el món exterior a través de
la tanca.

Les tanques i filferros dels camps impedien el contacte exterior ■ FABRIZIO BENSCH / REUTERS

“Només volia fer
feliç a la gent. La
meva motivació
ha estat millorar
el món”, ha dit
Rosenblat

Davant d’això, Herman
Rosenblat s’ha vist obligat
a confessar. L’home és ve-
ritablement un supervi-
vent de l’Holocaust però va
conèixer la seva dona en
una cita a cegues el 1957 i
no en el camp. “Només
volia fer feliç a la gent. La
meva motivació ha estat
contribuir a millorar el
món”, s’ha justificat Ro-
senblat.

El que sí que sembla que
continuarà endavant és la
pel·lícula que s’estava pre-
parant. Harris Salomon, de
la productora Atlantic
Overseas Pictures, ha
anunciat que el film es farà,
deixant clar, però, que la
història és fictícia. ■


