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TEATRE

Un joc
poc enverinat

dirigit per
Mario Gas

Els actors Daniel Freire i Miguel
Ángel Solá. ROS RIBAS

De la transgressió al discurs oficial
Convidats

Shintaro Kago
És el rei del manga extrem, l’ero-
guro. Kago porta al límit el lector
amb un humor sagnant que atemp-
ta contra el bon gust i dinamita els
tabús culturals més sagrats.

Li Kunwu
Referent del manhua, el manga xi-
nès, va debutar en el còmic de pro-
paganda –és membre del Partit Co-
munista– i presentarà la biogràfi-
ca Los pies vendados.

‘El veneno del teatro’
TEATRE ROMEA
2 de juliol

SANTI FONDEVILA

El verí del teatre és l’obra
més coneguda i més re-
presentada arreu del
món del dramaturg va-
lencià Rodolf Sirera.

Tot i tenir més de vint anys, el text
ja ha esdevingut un clàssic contem-
porani que conserva totes les seves
virtuts teatrals, des de la discussió
metateatral fins a l’interès de l’en-
ginyosa trama. El director, doncs,
ha d’escollir com vestir interior-
ment els protagonistes d’una his-
tòria que confronta un conegut ac-
tor amb un aristòcrata interessat
en el teatre fins al punt de tenir
idees pròpies sobre el que significa
la interpretació i que vol demanar-
li alguna cosa al còmic. És a dir, una
representació. Però les coses no
són tan senzilles.

La posada en escena que arriba
ara al Teatre Romea de la mà de
Mario Gas, en castellà i titulada El
veneno del teatro, i amb dos bons in-
tèrprets argentins, és respectuosa
amb l’original però al meu enten-
dre no afina el perfil dels personat-
ges. Crec que és un error presentar
la figura de l’actor (interpretat per
Daniel Freire) com un gran divo
amb un vestuari d’estrella en la me-
sura que el detonant de la trobada
resulta així menys creïble que si es
tractés d’un actor famós però sense
tanta pompa. A l’aristòcrata (Mi-
guel Ángel Solá), per la seva banda,
li falta cinisme per convèncer més
que per obligar.

La funció està bé i resultarà molt
agraïda a qui no conegui les sorpre-
ses que amaga el text, però l’error de
plantejament citat influeix en el joc
de dominador i dominat, que es fa
massa evident de seguida. Ficció o
veritat, però joc, sobretot.e

Crítica

Esports
El manga
esportiu
serà el
principal
eix temàtic
d’aquest any

Rècord
Amb 112.000
visitants,
el Saló del
Manga ja
supera el Saló
del Còmic

CÒMIC

El Saló del Manga fa l’estirada

El Saló del Manga està en expansió.
La 19a edició duplicarà el seu espai
a Fira Montjuïc i vol superar el rè-
cord de 112.000 visitants. Shintaro
Kago i l’exposició Manga en joc se-
ran dos dels seus atractius.

cosplay –disfresses de personatges
de manga, sèries televisives i video-
jocs– i de cançons de sèries d’anime;
una zona de gastronomia japonesa
on impartiran tallers cuiners amb
estrelles Michelin com Carme Rus-
calleda i Hideki Matsushida; un nou
espai per als menuts –“L’any passat
ens vam adonar que els fans de Bo-
la de drac ja tenen fills i els porten al
Saló”, diu Santamaria–; un espai de
videojocs, i una recreació d’un festi-
val japonès de carrer, els tradicio-
nals matsuri.

XAVI SERRA

BARCELONA. El Saló del Manga, que
se celebrarà del 31 d’octubre al 3 de
novembre, està en aquella edat en
què la roba se li fa petita als quatre
dies d’haver-la estrenat. Si l’any
passat es mudava de La Farga de
l’Hospitalet a Fira Montjuïc bus-
cant més espai i comoditat, el rè-
cord de 112.000 visitants obtingut
en l’edició passada ha obligat els or-
ganitzadors a plantejar-se un nou
augment de superfície.

Enguany el Saló del Manga englo-
barà els palaus 1 i 2 de Fira Montju-
ïc i la plaça Univers, i, així, passarà de
17.000 a 35.000 metres quadrats i
duplicarà l’espai del Saló del Còmic.
No és l’única variable en què la fira
especialitzada en manga supera el
seu germà gran: el nombre de visi-
tants de l’últim Saló del Manga va
superar el del Saló del Còmic del
2013, que es va quedar en 108.000.

Un nou japonisme
Carles Santamaria, el director dels
dos certàmens, explica l’aparent
contradicció –que la fira més espe-
cialitzada sigui més popular– sub-
ratllant que el Saló del Manga ha es-
devingut “una gran festa que va més
enllà del manga” i que importa tant
el còmic japonès com la gastrono-
mia, la música, la llengua i, en gene-
ral, la cultura japonesa. “Si a prin-
cipis del segle XX es vivia a Barce-
lona una fascinació pel Japó cone-
guda com a japonisme, es pot dir
que ara s’està vivint un nou japonis-
me”, afirma Santamaria. Les xifres
ho demostren: el Saló del Manga ja
és el tercer esdeveniment més im-
portant del món al voltant del man-
ga, només superat pel saló de París
(150.000 visitants) i el de Hong
Kong (300.000 visitants).

El saló donarà cabuda a les activi-
tats habituals, com els concursos de

La sèrie Oliver i Benji, inspirada en el manga Capità Tsubasa, formarà part de
l’exposició Manga en joc, dedicada al còmic japonès de temàtica esportiva. FICOMIC

La fira passarà de 17.000 a 35.000 metres quadrats en la pròxima edició

El gran eix temàtic de la pròxi-
ma edició serà, però, la presència
dels esports en el còmic japonès.
L’exposició Manga en joc, comis-
sariada per Marc Bernabé, explo-
rarà el subgènere spokon, el man-
ga japonès de temàtica esportiva.
Des de la pionera Kyojin no hoshi
(L’estrella dels gegants), anime de
més de 200 episodis basat en un
manga de beisbol, fins a l’emble-
màtica Oliver i Benji, el popular
anime que adapta el manga Capi-
tà Tsubasa. La mostra farà un re-
corregut per tot l’espectre espor-
tiu: la boxa (El campió), el volei-
bol (La colla de la Julia), la lluita
lliure (Musculman), el tennis
(Raqueta d’or) i el bàsquet (Das-
hu Kappei). També està confir-
mada una exposició dedicada als
autors espanyols que han fet seus
els codis estètics i narratius del
manga: Els nostres mangakas in-
clou noms com Nacho Fernán-
dez (Dragon fall).

L’altre gran atractiu del Saló
del Manga és un dels dos convi-
dats que ja ha confirmat l’orga-
nització: Shintaro Kago, el rei ac-
tual de l’ero-guro, el manga per a
adults. Juntament amb el xinès
Li Kunwu, són les dues primeres
firmes d’un planter de noms que
s’anirà tancant al llarg dels prò-
xims mesos.e


