
rar directament: “Com au-
tor del còmic original, em
vaig limitar a demanar a la
productora que fossin
com més fidels millor a
l’esperit de l’original.”

Més enllà de la temàtica
esportiva, l’autor conside-
ra que “el tema principal
de Captain Tsubasa és el
fet fer tenir un somni i es-
forçar-se per aconseguir-
los, és això el que vull
transmetre, sobretot. A
més, també hi parlo de
l’amistat, de la rivalitat...
Vull fer servir l’esport per
mostrar detalls de la vida

humana.” I, en l’aspecte
instrínsecament espor-
tiu, la intenció de Taka-
hashi és “analitzar les ju-
gades com si hi hagués cà-
meres minúscules que les
mostressin des de dife-
rents angles. La veritat és
que després de tants
anys, ja ho he fet tot, em
resulta molt difícil trobar
perspectives noves”. De
tota manera, l’historietis-
ta no lamenta que l’èxit
de Captain Tsubasa hagi
eclipsat la resta de la seva
obra: “Hi ha autors que no
han tingut cap èxit com

aquest, de manera que no
em puc queixar.”

Avui, Carme Ruscalleda
Des de l’any passat s’ha
consolidat i ha anat incre-
mentant la presència de
la gastronomia japonesa
en l’espai del Saló. Si l’any
passat hi va assistir Fer-
ran Adrià, a visita estre-
lla d’avui és la de Carme
Ruscalleda, que explica-
rà en primera persona
com el seu restaurant
Sant Pau, de Sant Pol de
Mar, es trasllada al cen-
tre de Tòquio. ■

El Saló ja va
tancar la taquilla
a mig matí a
causa de la
gran afluència
de visitants

El dibuixant Yoichi Takahashi posa amb un exemplar
d’aquest diari on es parla de la seva obra. En la resta de
fotos, alguns dels nombrosos assistents al Saló del Manga,
en la jornada d’ahir ■ ALBERT SALAMÉ / ANDREU PUIG
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La darrera reforma labo-
ral deixava en una situa-
ció molt fràgil la professió
escènica. El nou conveni
signat entre empresaris i
sindicat d’actors (i avalat
per l’assemblea) permet
mantenir les mateixes
compensacions salarials
que l’actual per als papers
de menys volada, tot i
que sí que han afectat
sensiblement en els pre-
us mínims per a protago-
nistes i principals.

El director de l’Associa-
ció d’Actors i Directors
Professionals de Catalu-
nya (AADPC), Joan Maria
Gual, entén que l’acord ha
permès tancar el conflicte,
tot i que no pot estar satis-
fet d’un conveni que em-
pitjora l’anterior, molt
pressionat per una refor-
ma laboral molt favora-
ble a l’empresari, segons
Gual. El conveni ha per-
mès que la davallada dels
mínims de sous “no siguin
lineals”. Aquest conveni

només afecta els actors i
actrius de teatre, que són
entre 4.000 i 5.000 perso-
nes, segons càlculs de
l’AADPC. Com en tots els
convenis, els preus que
apunten són una referèn-
cia mínima que, habitual-
ment, és superada per
contractar els actors de
papers més rellevants de
l’escena. Els ballarins han
volgut afegir-se històrica-
ment al conveni dels ac-
tors, tot i que el frenen els
gestors de les companyies
de dansa, que disposen
d’un equilibri econòmic
molt més fràgil. 

Marc desfavorable
El límit per renovar el con-
veni laboral dels actors de
teatre era el 31 d’octubre i,
finalment, es va aprovar
en assemblea el dilluns 28.
Joan Maria Gual, admetia
que s’havia aconseguit re-
duir la indefensió dels tre-
balladors de l’escena vist
“el marc desfavorable”que
permetia la darrera refor-
ma laboral estatal.

De totes maneres, tam-
bé matisava que els em-
presaris no volien abusar
en la reducció dels costos
laborals, com els ho ha-
gués permès la reforma. ■

L’acord de mínims
millora les opcions
que plantejava la
reforma laboral

Renovat ‘in
extremis’ el
conveni d’actors

Jordi Bordes
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