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ElSalódelMangamésgrande lahistòria
obresenseentradesperal capdesetmana
El certamen, amb la literatura nipona com a estrella, ja ha venut 75.000 entrades

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Serà el Saló del Manga més gran
de la història, però així i tot, ja no
queden entrades per poder-hi as-
sistir aquest cap de setmana. El
creixement del certamen favorit
dels otakus és simplement expo-
nencial: el 2012 tenia 17.000 me-
tresquadratsalpalaunúmero2de
la Fira de Barcelona de plaça Es-
panya. I aquest any,quan lavint-i-
dosena edició del Saló del Manga

comencidissabtevinentenaquest
mateixrecinte–ons’estaràfinsdi-
marts dia 1–, els metres quadrats
ocupats seran... 70.000!, ocupant
els palaus 1, 2, 4 i 5. El nombre
d’expositorstambébatràelrècord
històric: 188. I a totes aquestes xi-
fres voluminoses se n’hi afegeix
una altra: el Saló ja ha venut
75.000 entrades i, de fet, malgrat
elcreixementespectacularenme-
tres quadrats, ja no en queden ni
peradissabteniperadiumenge. I,
per descomptat, quan dimarts la

kaijû, mecha, sobre les criatures
estranyes i sobrenaturals del folk-
lore japonès però també les que
s’han creat comercialment i els
mecha, robots gegants pilotats
comMazingerZ.
Al palau número 2 també hi

haurà l’espai de videojocs deNin-
tendo, l’espai infantil i, a la planta
superior,elgranespaiL’esperitdel
Japó, dedicat a la cultura i les tra-
dicions japoneses, on hi haurà de
bonsais fins a reiki, cuina macro-
biòtica, quimonos, te i arts marci-
als, i on a més aquest any tindrà
llocunadelesactivitatsestrellade
la cita: dues populars novel·listes
japoneses, Banana Yoshimoto i
MitsuyoKakuta, que aniran al Sa-
ló gràcies a la col·laboració de la
FundacióJapó.
A la plaça de l’Univers tindran

lloc els concursos de cosplay –les
disfressesdepersonatgesdeman-
ga– ihi actuaranBand-Maid–una

bandaniponaderockdenoiesque
es vesteixen com serventes– i hi
haurà un concert de tambor japo-
nès, de taiko, a càrrec de Shogo
Yoshii, convidat gràcies al Conso-
lat General del Japó a Barcelona.
Finalment al palau 4 tindran lloc
els tallers demanga, anime i vide-
ojocs que coordina l’Escola Joso
de còmic –on ahir es va presentar
el Saló i que aquest any tindrà gai-
rebé 1.000 alumnes!– i al 5 utilit-
zaran el Palau de Congressos per
tenir un auditori de 1.000 places
on, va dir Santamaria, hi haurà
projeccions amb la qualitat que es
mereix el certamen i s’hi estrena-
ran pel·lícules no vistes en sales
comercials. A més, per a tots els
fans, al pavelló hi haurà unamos-
tra que recorre més de mil anys
d’art japonès buscant Els orígens
del manga. I entre els autors de
manga convidats, por i sexe: Junji
Ito, un mestre del manga del ter-
ror, i ToshioMaeda, un dels artis-
tes més influents del gènere hen-
tai, elmangaeròtic.!

Al Saló hi haurà des
d’autors demanga
eròtic i de terror fins
als adaptadors de
Pokémon al còmic

SALÓ DEL MANGA

Les integrants de la banda de rock nipona Band-Maid, que actuen vestides de serventes, acabaran la gira europea al Saló delManga

fira tanqui portes, esperen supe-
rar els 137.000 visitants que van
tenir l’any passat. El director del
Saló, Carles Santamaria, creu que
l’idealenel futurseriaafegirelpa-
launúmero8delaFira,elPalaude
laMetal·lúrgia,queafegiria19.067
metresmésa l’esdeveniment.
De moment, aquest any ompli-

ran els quatre palaus que ocupen
dividint-los temàticament. El nú-
mero 1 serà el de la gastronomia,
els tallers de cuina japonesa coor-
dinats per Roger Ortuño i els food

trucks. I elde l’exposicióWagashi,
la rebosteria japonesa. El número
dos, elmésgran, serà el dels expo-
sitors i el d’exposicions com ara
L’art dePokémon.De fet, al Salóhi
seran presents els autors de
l’adaptació d’aquest videojoc al
manga,HidenoriKusaka i Satoshi
Yamamoto. També hi hauràmos-
tres comladedicadaaBelénOrte-
ga, autora d’obresmanga comHi-
mawari. I encara hi haurà també
unamostra que s’immergeix en la
mitologia nipona titulada Yôkai,

Guillermo
del Toro serà
el padrí de
Sitges 2017
BARCELONA Redacció

No fa ni dues setmanes de la
clausura de la 49a edició del fes-
tival de cinema de Sitges, i ja es
comencen a difondre les prime-
resnotíciessobrelapròximaedi-
ció, la del cinquantenari. El 2017
el certamen català consagrat al
terror i la fantasia tindràGuiller-
modelTorocomapadrí, tal com
avançaÁngel Sala.ElmateixDel
Toro ha confirmat la seva assis-
tència per les xarxes socials. Sa-
la, com a director del festival,
confia que per al cinquantenari
s’acostin a Sitges directors com
Sam Raimi i Quentin Tarantio, i
somia amb l’assistència de Ste-
ven Spielberg, tot i que reconeix
que“noseràgens fàcil”.!

UnaCelestina/Gómez imponent
LaCelestina

Autor: Fernando de Rojas
Director: José Luis Gómez
Lloc i data:Teatre Nacional
de Catalunya (20/X/2016)

JOAN-ANTON BENACH

Mai abans La Celestina de Fer-
nando de Rojas ens havia sem-
blat tan profundament laica i tan
tossudament irònica com aques-
ta que ha dirigit José Luis Gó-
mez en una coproducció del Te-
atro de la Abadía i la Compañía
Nacional de Teatro Clásico. Feia
anys que no es representava en-
tre nosaltres La tragicomedia de
Calisto y Melibea, obra mestra
de finals del segle XV, i en el re-
cord llunyà de les seves repre-
sentacions hi ballava, més que
cap altra, la imatge de lesmaqui-

nacions frívoles de l’alcavota
malgirbada fins que aconseguia
reunir el dos enamorats. Gómez,
en canvi, director i intèrpret del
personatge protagonista al ma-
teix temps, mou els accents que
l’autor posa sobre totes les figu-
res de l’obra, i en la seva versió
que s’acaba d’estrenar al Teatre
Nacional de Catalunya, s’hi res-
pira l’atmosfera d’un ambient
social carregat de menyspreus,
de temences i de prejudicis. Hi
això no es produeix per cap ac-
ció coral, sinó pels caràcters
forts dels personatges que en-
volten la parella que cerca la se-
va trobada amb què ha de culmi-
nar el seu desig.
Amb molt bon criteri el pro-

grama de l’espectacle inclou una
reflexió lúcida de Juan Goytiso-
lo sobre l’obra de Fernando de
Rojas i s’hi cita l’estudi famós de
StephenGilman publicat en part

a la introducciódel text de la tra-
gicomèdia publicat per Alianza
Editorial el 1969. A través
d’aquest estudi fonamental s’en-
tén el treball d’aprofundiment
que ha fet José Luis Gómez a
l’hora de caracteritzar els gestos
i la paraula de cada personatge.
Diu Gilman que La Celestina
–tradueixo– “ens dóna la imatge
d’una sèrie de vides entreteixi-
des, una textura de vides de les
quals la trama són els amants i
l’ordit els brivalls i les prostitu-
tes que assisteixen a l’amor
d’aquests, que conspiren contra
aquest amor seu, que l’envegen,
que tenen por de les seves con-
seqüències i que, en general, el
travessen de moltes maneres i
en direccions ben diferents”.
La direcció de Gómez, efecti-

vament, ha vist en aquest cali-
doscopi humà una de les gran-
deses de La tragicomedia de Ca-

listo y Melibea, de prestigi
universal. I amb una visió tan
meticulosa dels personatges
centrals, secundaris i subalterns,
aconsegueix oferir un aplec
d’individualitats molt ben defi-
nides, cadascuna ben convin-
cent. Posats a filar prim caldria
demanarmés contenció a l’arro-
gància de Raúl Prieto (Calisto) i
menys cridòria a José Luis Tor-
rijo (Sempronio) i a Miguel Cu-
bero (Pármeno). Un excel·lent
per a Marta Belmonte (Meli-
bea). Al mateix temps, és clar, el
director ha hagut de cuidar “la
seva” Celestina, i en aquest afer
s’apunta, a criterimeu, un triomf
tal com Déu mana. A través
d’un esforç d’identificació psi-
cològica i moral, la figura resul-
tant és una Celestina/Gómez
imponent, magistral, que en cap
moment convoca a la ment de
l’espectador la paraula trans-
vestista, que llisca fora de l’astu-
ta i vellamanefla.Magnífica l’es-
cenografia concebuda per Ale-
jandro Andújar i el mateix
director.!
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