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E
ntre les autoritats que in-
auguren avui el XX Saló
delManga, inclosos els ex-

cel·lentíssims senyors Xavier
Trias, alcalde de Barcelona, i Ka-
zuhiko Koshikawa, ambaixador
del Japó a Espanya, així com l’ho-
norable conseller de Cultura Fer-
ran Mascarell, i l’il·lustríssim ti-
nent d’alcalde de Cultura, Jau-
me Ciurana, destaca Pikachu.
Efectivament, la criatura groga,
el més conegut dels Pokémons,
ha desembarcat a Barcelona
amb tots els honors d’una gran
personalitat per ser el protago-
nista especial de la nova edició
del saló. No en va, Pikachu és
una icona del món del manga, el
cap de llista del fenomen Poké-
mon, que ha venut més de 245
milions de videojocs a tot el
món, amb la sèrie de televisió
emesa a 160 països en 30 idio-
mes. El pseudolagomorf Pika-
chu s’ha multiplicat en milions
de peluixos i figuretes, ha estat
portada de la revista Time i estre-
lla convidada a Els Simpson. A
veure si es pot dir tot això de, no
ho sé, Ciurana, per exemple.

Pikachu, la fama del qual és tal
que es parla de “febre groga” per
referir-s’hi —un jove fan el va defi-
nir entusiàsticament en conèixer
el seu adveniment barceloní com
“el puto amo” delmanga—, estarà
molt present en el saló i ja se l’ha
vist fins i tot passejant per laRam-
bla. No serà, per descomptat,

l’únic ésser exòtic (i em quedo
curt) que desembarcarà a la gran
fira del manga, que es desen-
voluparà des d’avui fins diumen-
ge a la plaça de l’Univers i als pa-
laus 1 i 2 de la Fira de Barcelona a
Montjuïc, amb un considerable
augment d’espai respecte de la
passada edició (dels 35.000 me-
tres quadrats del 2013 als 50.000
actuals), així que cal anar ben
calçats!, encara que et disfressis
de Naruto Uzumaki. La nova
edició de la fira que dirigeix Car-

les Santamaria, i que compta amb
la col·laboració de Casa Àsia, am-
plia els horaris: les portes del re-
cinte s’obriran a les 9 del matí els
quatre dies.

La plaça de l’Univers concen-
trarà, segons ha explicat l’orga-
nització, bona part de les activi-
tats, com els concursos de cos-
play (de disfresses), l’Anime
Song Contest, que fa passar tan
bones estones, exhibicions de
balls asiàtics i actuacions musi-
cals. El palau 1 estarà dedicat a

la gastronomia japonesa i comp-
tarà amb un espai de videojocs
protagonitzat per l’univers Poké-
mon. El palau 2 acollirà els expo-
sitors, els tallers, les exposicions
de material original i l’àmbit
L’esperit del Japó, de 6.000 me-
tres quadrats, on es desenvolu-
paran activitats relacionades
amb la cultura tradicional japo-
nesa, com l’ikebana (arranja-
ment floral) i els jardins zen.
Fins i tot hi haurà una sala de
meditació i shiatsu, per fugir del

bigarrat aldarull dels espais ha-
bituals del saló. I un bonsai de
87 quilos, que entra en la catego-
ria gairebé de lluitador de sumo.

Entre els autors convidats des-
taquen Kengo Hanazawa (autor
d’I am a hero, en el qual una epi-
dèmia converteix la gent en
monstres sanguinaris), Takeshi
Obata (el manga de ciència-ficció
militar All you need is kill), Take-
hiko Inoue (la sèrie de bàsquet
Slam dunk) i Junichi Masuda i
Shigeru Ohmori, responsables
dels videojocs de Pokémon de
Nintendo, entre d’altres. Una cita

singular és la taula rodona en la
qual s’han de reunir Gaudí i el
manga a través del debat entre
l’inefable Etsuro Sotoo, escultor
en cap de la Sagrada Família, i el
mangaka (dibuixant) Inoue. San-
tamaria destaca com el saló ha
anat evolucionant (i valgui la pa-
raula) per convertir el manga i
l’anime en una gran finestra al
Japó. Recalca que hi ha otakus
(aficionats) que van començar a
anar-hi fa 20 anys, en començar,
i ara ja hi van amb els fills, creant
una segona generació de fans.

La “febre groga”
del més famós dels
Pokémon marca el
saló d’enguany

XX SALÓ DEL MANGA
Fira de Montjuïc. Fins al dia 2. 9 a
20 h (divendres i dissabte, 21 h)
www.ficomic.com
Dissabte entrades esgotades.

EL PRESIDENT, de Thomas
Bernhard. Del 5 a l’11 de novem-
bre. Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC). Sala Tallers.

Menjar biològic significa prote-
gir la salut i l’ambient, tot evi-
tant comprar productes que ha-
gin estat tractats amb pestici-
des, els residus dels quals es
poden acumular en el nostre or-
ganisme al llarg del temps. Se-
guint aquesta filosofia de vida,
Obbio, amb els seus 800 me-
tres quadrats de superfície, re-
presenta el supermercat eco-
lògic més gran de Catalunya i,
quan fa un any de la seva ober-
tura, aposta per ser el lloc de

referència d’alimentació i vida
sana a Barcelona.

Dins del nou espai no només
es poden comprar productes bio-
lògics, sinó també dinar al restau-

rant ecològic
“a pes” i gaudir
de la llibreria,
del servei de nu-
tricionistes i de
l’espai divulga-
tiu que tot l’any
ofereix confe-
rències i tallers.
Obbio, a més,
ofereix pàr-
quing gratuït
per a compres
de més de 40

euros, una zona de joc per als més
petits i un innovador dog parking.

Obbio. Muntaner, 177. Barcelo-
na. www.obbiofood.com

Pikachu, el “puto amo” del manga

D
ies Bernhard a l’horitzó.
Dos interessantíssims es-
pectacles d’obres del po-

lèmic autor austríac, flagell de
la seva societat, de la mort del
qual es compleixen 25 anys.
Demà i dissabte, el Temporada
Alta ofereix l’oportunitat de
veure el novíssim muntatge de
Tala (Höllzfallen), que ha fet el
gran director polonès Krystian
Lupa, mentre que el Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC) porta
a escena El president, dirigit per
Carme Portacelli, i que es va pre-
sentar, precisament, al Tempora-
da Alta el passat dia 24.

El president (1975), en traduc-
ció catalana de Bernat Puigtobe-
lla, que es pot veure a la Sala
Tallers del TNC del 5 de novem-
bre al 28 de desembre, és una
sàtira sobre el poder que està
considerada com una de les
obres més explícitament políti-
ques de Bernhard. La peça pre-
senta el president d’un país cen-
treeuropeu (Francesc Orella)
que acaba de sortir indemne,
amb la seva dona (Rosa Renom),
d’un atemptat en què han mort
un coronel i el gos de la primera
dama (ella deplora més la baixa
del ca que la del militar).

En alçar-se el teló, la parella,

d’un autoritarisme dictatorial,
es prepara per assistir al funeral
i parlen en el que en realitat són
dos monòlegs. Tots dos, el presi-
dent i la seva dona, estan atemo-
rits pel clima de revolta al país,
una por exacerbada pel fet que
el seu propi fill s’ha passat a les
files anarquistes que volen en-
derrocar el règim.

La parella decideix abando-
nar el país: ella, molt afectada
per la mort del gos, es refugia a
les muntanyes, mentre que ell
es dirigeix amb la seva amant a
Estoril, al Portugal de l’època de
la dictadura de Salazar.

L’obra, amb moltes de les ob-

sessions constants de Bernhard,
com ara l’abisme entre amos i
criats, l’afany de blasmar la
socialdemocràcia del seu país
còmplice amb els nazis, o la
relació entre teatre i política,
està plena de frases que desper-
ten ressons molt actuals. Com
quan el president, molt nerviós,
deixa anar a la seva dona: “Tota
la premsa conspira contra nosal-
tres, tota sense excepció”.

Portacelli, bona especialista
en Bernhard, destaca que la
peça és alhora “divertida i bru-
tal, irònica i terrible, fa riure
però també et carrega la motxi-
lla de reflexió”.

La directora assenyala la me-
tateatralitat de la peça: els perso-
natges tendeixen a la sobre-
actuació com una forma de mos-
trar la relació entre teatre i políti-
ca, i que en són demals actors els
polítics. Com sempre, Bernhard
és corrosiu imolest, amb algunes
veritats incòmodes, fins i tot en
els discursos aberrants dels per-
sonatges més incòmodes.

Carme Portaceli està especial-
ment contenta del repartiment,
en el qual intervenen, a més de
FrancescOrella i RosaRenom, in-
tèrprets com Josep Costa, Mont-
se Pérez, Sergi Misses i Josep Ju-
lien.

Extremoduro: l’escopinada del
rock a la correcció del llenguatge,
de les idees i de l’estètica. Robe
Iniesta és Extremoduro, rock que
mira els racons més bruts de la
persona amb les seves misèries i
no per això oblida l’esperança. Els
temps de corrupció els han donat
la raó, a ells, els representats dels
menys afavorits. Rock urbà tancant
gira de presentació de Para todos
los públicos a Barcelona. (Dissabte,
1 de novembre. Palau Sant Jordi. 21
hores. Entre 28 i 32 euros.)

Pikachu escalfant motors a la Rambla.

Els nervis del president

Jacinto Antón

J. A.
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