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La sèrie Bola de Drac, es-
trenada el 1989 per TV3,
i les seves tres seqüeles
han convertit Son Goku,
Vegeta, Krilin, Bulma i
companyia en ídols ani-
mats de diferents genera-
cions d’espectadors, so-
bretot els que tenen entre
25 i 30 anys. Fins i tot hi ha
una cançó d’Els Amics de
les Arts, Per mars i mun-
tanyes, que homenatja
l’univers creat per Akira
Toriyama. Mai fins ara, pe-
rò, l’havíem pogut veure a
les pantalles de cinema del
país, tot i que al país d’ori-
gen, el Japó, s’hi han estre-
nat prop d’una vintena de
llargmetratges.

Això canvia a partir
d’avui amb l’estrena de
Dragon Ball Z: la batalla
dels déus, que només s’ha
doblat al català i es distri-
buïra amb 25 còpies a Ca-
talunya i una a Mallorca.
Es tracta d’una estrena
platform, és a dir, només
s’exhibeix durant tres
dies, entre avui i diumen-
ge, i, en funció de la respos-
ta del públic, s’ampliaran
les dates d’exhibició i arri-
barà a altres indrets.

Dirigit per Masahiro
Hosoda, el seu argument
gira al voltant del desvet-
llament de Bills, el déu de
la destrucció, que repta
Son Goku a un combat.
Marc Zanni i Joan Sanz
són les veus catalanes de
Son Goku i Vegeta, respec-
tivament, tant a la pel·lícu-
la com a les sèries a partir
de Bola de Drac Z, Tots
dos opinen que els segui-
dors de la sèrie no se sen-
tiran decebuts amb el
film. “Representa l’essèn-
cia mateixa de Bola de
Drac, la lluita del mal con-
tra el bé –explica Marc
Zanni a El Punt Avui–.
Agradarà a la gent que la
segueix des de fa 20 anys,

però també té un guió
molt apropiat per a les no-
ves generacions.”

Joan Sanz destaca que
la pel·lícula s’ha doblat
“d’una forma més artesa-
nal, mentre que per a la te-
levisió es treballa amb més
rapidesa”, i té un argu-
ment “prou representatiu
de la sèrie, amb bones es-
cenes de lluita, moments
còmics..., que vol aprofitar
els personatges que més
agraden als fans”.

Veus amb fans
Joan Sanz i Marc Zanni
han interpretat Vegeta i
Son Goku en centenars de
capítols, i han capitalitzat
part de l’interès dels fans
de Bola de Drac a Catalu-
nya: tots dos tenen més de
4.000 seguidors a Face-
book. També han publicat
un llibre, La sèrie de la te-
va vida (Norma), que re-
cull preguntes que els fan
sovint sobre les sèries i les
seves respostes.

Quan van doblar les sè-
ries, manejaven molta
menys informació que ara
amb internet. “He conegut
moltes més coses per les
xarxes socials que a l’època
que vam fer el doblatge”,
confessa Joan Sanz. Tro-

bar-se amb fans que ho sa-
bien tot al Saló del Manga i
en altres indrets els va obli-
gar a posar-se les piles.

Els secrets de l’èxit
Els preguntem si, amb tot
el que saben ara, poden ex-
plicar l’èxit fenomenal de
Bola de Drac. Segons Marc
Zanni, “l’anime [animació
japonesa] sempre ha tin-
gut força a Catalunya, hi
ha distribuïdores que hi
han apostat, i també TV3,
no només amb Bola de
Drac, també amb Shin
Chan i altres sèries, men-

tre que altres canals no
han fet aquesta aposta”.

Per Joan Sanz, combi-
na tots els elements de les
grans narratives i uns
bons personatges: “Sovint
hi ha històries amb perso-
natges potents i trames
pobres o al revés, però Bo-
la de Drac és una obra amb
personatges d’entitat i
una trama inspirada en les
divinitats japoneses molt
ben trobada.” Del manga
d’Akira Toriyama, explica
Joan Sanz, se n’han venut
500 milions d’exemplars
arreu del món. ■
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La pel·lícula ‘Dragon Ball Z: la batalla
dels déus’ porta per primer cop els
personatges de la sèrie als cinemes

Marc Zanni, la veu de Son Goku, ahir. A baix, Joan Sanz
posant veu a Vegeta fa dos anys ■ JUANMA RAMOS / ANDREU PUIG

Els dobladors
de Vegeta i Son
Goku tenen
més de 4.000
seguidors al
Facebook

Ja fa unes setmanes–des
de l’1 d’abril– que és en
vigor, però ahir se’n va
fer la presentació: el De-
partament de Cultura de
la Generalitat i Canal +
han arribat a un acord de

col·laboració per a la sub-
titulació en català d’estre-
nes de ficció d’aquesta
plataforma, tant de sèries
com de pel·lícules.

L’acord afecta més de
cent pel·lícules i onze sè-
ries de televisió que
s’emetran fins al 31 de de-
sembre en els diferents
canals de Canal +, i també
a través de la plataforma
de vídeo sota demanda
Yomvi. Les sèries incloses
en l’acord són Masters of

sex, Joc de trons, True
Blood, The Leftovers,
Mad Men, Utopia, Ray
Donovan, The News-
room, Boardwalk Empi-
re, Orange is the New
Black i Silicon Valley.

El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, consi-
dera l’acord “molt interes-
sant, de cara a la voluntat
que els ciutadans tinguin
la possibilitat de triar el
català”, i subratlla que “és
la primera vegada que una

cadena d’àmbit estatal
dóna un pas semblant”.

El director general de
continguts de Canal +,
Àlex Martínez Roig, va ad-
metre la paradoxa que
“s’ha produït un canvi
d’hàbits entre les noves
generacions i la pirateria
ha posat de moda els sub-
títols. Ara estem emetent
sèries en versió original
subtitulada un dia des-
prés de la seva estrena
als Estats Units”. ■
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La Generalitat i
l’emissora acorden
subtitular sèries
i pel·lícules

El català guanya presència a Canal +

‘Joc de trons’, la producció de l’HBO, és una de les sèries
que se subtitularan en català ■ ARXIU

El ballarí Ángel Corella,
que presenta dos progra-
mes nous al Tívoli de Bar-
celona –A+A i Bourbon
Street–, va anunciar ahir
que té pensat deixar els es-
cenaris. “Aquests seran
els darrers cops que els es-
pectadors em podran veu-
re ballar”, va dir. A banda
de moments “molt pun-
tuals”, Corella assegura
que aviat penjarà les saba-
tilles: “He ballat durant
molts anys i no vull ser una
ombra del que vaig ser.” A
més, explica que després
de set anys lluitant per ti-
rar endavant la seva com-
panyia –fa poc, el Barcelo-
na Ballet– sense aconse-
guir el suport de les insti-
tucions se sent “molt to-
cat”. “He tirat la tovallola i
l’he amagada, ara ni que
m’ho demanessin m’hi po-
saria”, va confessar. Core-
lla ha rebut ja tres propos-
tes per dirigir companyies
als Estats Units, però con-
tinua esperant “la compa-
nyia adequada”. Després
que s’hagi descartat el pro-
jecte d’escola residència
de dansa a Figueres, i de-
plorant que a l’Estat espa-
nyol no es dóna suport a la
cultura (– “el 21% de l’IVA
i la llei de mecenatge que
no arribarà mai”–, va dir
que està decidit a tornar a
marxar a fora de l’Estat.

Al Tívoli de Barcelona
presenta l’estrena absolu-
ta A+A amb el violinista de
renom internacional Ara
Malikian i la seva orques-
tra En la Teulada (del 4 al 8
de juny), i tot seguit Bour-
bon Street (de l’11 al 15)
amb música en directe. ■
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