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Mor Yoshihiro 
Tatsumi,  

el pare del  
manga adult

Una vinyeta d’Una vida errante, 
l’autobiografia del mangaka 
Yoshihiro Tatsumi. ASTIBERRI

CÒMIC

Un dels autors més influents de la 
història del còmic japonès, Yoshihi-
ro Tatsumi, va morir dissabte als 79 
anys. Nascut a Osaka el 1935, Tatsu-
mi va ser un dels primers creadors a 
trencar l’hegemonia del gènere in-
fantil introduint temàtiques adul-
tes en les històries. El 1957 va encu-
nyar el terme gekiga, que designa el 
manga més adult i realista, per dife-
renciar-se del manga més comerci-
al i juvenil que practicava Osamu 
Tezuka.  

Segons el traductor i especialista 
en cultura japonesa Marc Bernabé, 
el gekiga és un precedent de la no-
vel·la gràfica actual. “Tatsumi i al-
tres autors necessitaven una deno-
minació pròpia per desmarcar-se 
del manga infantil –apunta–. Els 
protagonistes de les seves històries 
eren gent dels baixos fons, lladres, 
prostitutes... Ara ens semblarien in-
nocents, però aleshores van repre-
sentar una ruptura. Abans del geki-
ga, era insòlit veure un assassinat en 
un manga”. 

Tatsumi va arribar al mercat ca-
talà de bracet de la revista El Víbo-
ra, que va publicar algunes de les se-
ves històries als 80. Més endavant 
arribarien títols com Infierno, sobre 
el misteri que envolta la imatge de 
dues víctimes desintegrades a Hiro-
shima, o Goodbye, protagonitzada 
per una noia que es prostitueix du-
rant l’ocupació nord-americana.  

Una biografia monumental 
Bernabé destaca la monumental 
obra autobiogràfica de Tatsumi Una 
vida errante (Astiberri, 2009), dos 
volums d’un total de 850 pàgines 
que l’autor va trigar 11 anys a com-
pletar. “Il·lustra perfectament el 
naixement del gekiga –explica Ber-
nabé– i és el manga de Tatsumi amb 
més repercussió des dels anys 50. 
Curiosament, és un autor més rei-
vindicat a Occident que al Japó”. El 
2011 el director de Singapur Eric 
Khoo va dirigir el film animat Tat-
sumi, que barrejava el relat biogrà-
fic d’Una vida errante amb algunes 
de les històries de ficció de l’autor. 
Tatsumi va guanyar el premi a la mi-
llor pel·lícula animada del Festival 
de Sitges del 2011.e

BARCELONA
XAVI SERRA

L’IVA cultural que baixa 
i puja i es queda igual

at possible”, i apuntava que el con-
sum cultural ha caigut un 20%.  

Al matí, però, fonts del ministe-
ri d’Hisenda ja tiraven aigua al vi 
afirmant que es tracta d’una decisió 
directa de la Moncloa i que podria 
ser que no fos imminent. Al migdia, 
el secretari d’estat d’Hisenda, Mi-
guel Ferre, ho negava des de Valla-
dolid amb un “No hi ha res per anun-
ciar”. Ferre afirmava que “l’aposta” 
del govern és que la indústria tingui 
un “millor tractament fiscal com a 
activitat empresarial”. És a dir, des-
gravacions en comptes de rebaixa. 
Fonts del ministeri de Cultura, 
mentrestant, tiraven pilotes fora i 
deien que la rebaixa impositiva no 
és la seva “competència”, però tam-
bé que el PP sempre havia defensat 
que es “revertiria quan fos possible”. 
El govern va aprovar aquesta puja-
da de 13 punts juntament amb un 
paquet de retallades a funcionaris i 
aturats i un augment general d’im-
postos, empès per Brussel·les i amb 
l’objectiu d’aconseguir un ajusta-
ment de 65.000 milions d’euros i 
evitar el rescat. Qui va afegir llenya 
al foc va ser el ministre de l’Interior, 
Jorge Fernández Díaz, que va asse-
gurar des de Palamós que era “una 
molt bona notícia per al sector cul-
tural, que feia temps que ho reivin-
dicava”, i que així el PP “compleix 
el programa” perquè l’increment 
d’impostos va “radicalment en con-
tra” de l’ADN del partit però van 

“haver d’escollir entre el que era 
dolent i el que era pitjor”. 

Finalment, a les 7 del vespre, va 
ser Rajoy el que va tancar el cas: 
“En aquests moments no és pos-
sible” però “no es descarta en un 
futur”, va sentenciar el president 
espanyol des de Guatemala. Tam-
bé va dir que no s’atrevia a aven-
turar quan podria prendre la de-
cisió. Ja tenia raó ahir el secreta-
ri general de la Unión de Actores, 
Iñaki Guevara, que se sent “com 
l’apòstol Tomàs”: “Si no fico el dit 
a la llaga, no m’ho crec”.e

El teatre i la música han patit l’IVA cultural: les 
sales de concerts faran vaga el 20 de maig. P. VIRGILI

Rajoy desfà l’embolic de la rebaixa  
de l’impost: “No ho descarto per al futur”

POLÍTICA CULTURAL

La rebaixa de l’IVA cultural és una 
mesura tan esperada i tan raonable 
que, des de fa dos anys i mig, periò-
dicament, salta als mitjans de comu-
nicació la notícia de la imminent 
marxa enrere del govern espanyol, 
apuntada per algun representant 
d’un dels sectors afectats que fa cas 
de les promeses, extraoficials, del mi-
nisteri de Cultura. L’última vegada 
que es diu que el president espanyol, 
Mariano Rajoy, va tenir sobre la tau-
la la rebaixa de l’IVA cultural va ser 
pel debat de política general, però 
abans ja s’havia dit que l’anunci seria 
als Goya. I res. El desacord que man-
tenen per aquesta qüestió el ministe-
ri de José Ignacio Wert i el d’Hisen-
da, de Cristóbal Montoro, que és qui 
té la paella pel mànec, ha sigut noto-
ri, malgrat que no s’han trencat files.  

La jornada d’ahir es va viure un 
nou –i rocambolesc– capítol del cas. 
L’espurna inicial va aparèixer a to-
ta portada al diari Abc: “El govern 
abaixarà l’IVA cultural del 21% al 
10%”. El titular de seguida es va con-
vertir en trending topic a les xarxes 
i va tenir reaccions d’institucions i 
artistes, alguns titllant la mesura 
d’electoralista, d’altres celebrant-la. 
El conseller de Cultura, Ferran Mas-
carell, ja es mostrava escèptic de bon 
matí amb un: “Que sigui al més avi-
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Valentí Puig es retira “lliurement”del Crexells

notificar que el jurat els havia esco-
llit com a candidats al guardó més 
antic en llengua catalana– o bé el 
motiu que va fer que abandonés el 
CoNCA a finals del 2014 –el “desa-
cord amb la deriva institucional de 
Catalunya”, com va expressar al seu 
moment–. La nova junta de l’Ate-
neu, escollida al març del 2014, va 
mostrar una clara “vocació sobira-
nista” afegint-se al Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir al setembre. 

Manuel Baixauli ha decidit que 
no es retira “de cap manera”, per-
què “el Crexells dóna prestigi i 
permet guanyar una mica de pu-
blicitat”. Així i tot, troba que “és 
una circumstància curiosa” que 
s’hagi quedat sense dotació quan 
“l’any passat pagaven” i el que ve 
“segurament també, si troben pa-
trocinador”. Sergi Pons Codina 
reconeix que encara pensa si es 
retira o no, o si farà “algun tipus 
de pressió per una altra banda”. 
També diu que “tenint en comp-
te que l’Ateneu és una institució 
privada, pot fer el que vulgui”. 

Quadrar el pressupost 
Patrícia Gabancho, presidenta 
del jurat i vicepresidenta de 
l’Ateneu, explica la mesura de su-
primir la dotació: “Era necessa-
ri per quadrar el pressupost de 
l’Ateneu. Si trèiem el premi tem-
poralment no perjudicàvem les 
activitats, que per a nosaltres són 
fonamentals”. Gabancho recorda 
que el guanyador rebrà “la figu-
ra artística d’Antoni Llena”.e

Puig va publicar La vida és estranya al novembre,  
a l’editorial Proa. PERE TORDERA

LITERATURA

La vida és estranya, de Valentí Puig, 
no competirà amb La cinquena plan-
ta, de Manuel Baixauli, ni amb Mars 
del Carib, de Sergi Pons Codina, pel 
44è premi Crexells, convocat anual-
ment per l’Ateneu Barcelonès: l’es-
criptor mallorquí ha decidit retirar-
se’n. “No és una postura doctrinal, és 
un acte lliure –explicava Puig ahir a 
l’ARA, poc després que l’Ateneu fes 
pública la notícia–. És un premi al 
qual no he optat. Agraeixo molt al ju-
rat que decidissin incloure la meva 
novel·la entre les finalistes, però 
després de pensar-hi em retiro”. 

A la carta que ha enviat al presi-
dent de l’Ateneu, Jordi Casassas, 
Puig només hi feia constar que 
abandonava competir pel guardó. 
Hi ha dues raons que podrien haver 
incidit en la decisió: o bé el fet que 
de manera temporal la dotació eco-
nòmica del Crexells ha passat dels 
4.000 euros a zero –un canvi que els 
finalistes desconeixien quan se’ls va 

BARCELONA
JORDI NOPCA

Finalistes  
Baixauli diu 
que no es 
retira, i Pons 
Codina encara 
s’ho pensa

Desgravació  
El govern 
espanyol 
ofereix un   
“tractament 
fiscal millor”


