
YOUTUBE COM A ALIAT La jove cantant, de només 20 anys, s’ha donat a conèixer per mitjà del seu canal de
YouTube, en què penja setmanalment adaptacions dels temes que acompanyen els dibuixos animats d’origen nipó
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Té només  anys, i des dels sis
que fa música. Mireia Garolera
(Sant Feliu de Codines, ) és
una jove artista autodidacta, esta-
blerta a Moià, que ha trobat en el
seu canal de Youtube una gran
font de difusió. Tot i que forma
part d’aquesta plataforma des del
, no va ser fins al  que va
començar a forjar-se un grup de
seguidors important arreu del
món, en especial a l’Amèrica Lla-
tina. El secret?  Començar a cantar
i a penjar vídeos de música japo-
nesa de l’estil anime, és a dir, els
temes que acompanyen els dibui-
xos animats d’origen nipó. Alguns
els grava en idioma original, però
també fa adaptacions en català i
al castellà. Això li ha permès su-
mar fins a . subscriptors i
més d’un milió de visualitzacions
en un total de  vídeos. 

«Al principi penjava cançons
de tot tipus, però la música japo-
nesa és el que millor m’ha funcio-
nat. Des de petita que m’interessa
molt l’anime; jo mirava el K i en
especial el Detectiu Conan,
m’agradaven molt les seves can-
çons. També canto temes de One
Piece, Pokémon, Bola de Drac o
Evangelion. Faig tot el procés: els
busco, me’ls  aprenc, els gravo i els
edito. Cada setmana penjo con-
tingut», explica Garolera, que
també estudia Educació Primària. 

Concurs a Tòquio 
Tot i que la jove moianesa ha for-
mat part de diversos esdeveni-
ments, entre els quals el Saló del
Manga –en què actua cada any–,
el Japan Weekend de Barcelona i
Madrid o l’Expotaku de Tarrago-
na, l’experiència que més l’ha
marcat ha estat la participació,
l’octubre passat, en el concurs in-

ternacional Nodo Jiman The
World, un certamen japonès ce-
lebrat a Tòquio que va reunir ar-
tistes de  països diferents. «És el
programa musical més conegut al
Japó, l’equivalent de La Voz. Els
responsables es van posar en con-
tacte amb mi i em van convidar a
anar-hi com a representant es-
panyola. Al principi no m’ho
creia, semblava una broma. Però
l’experiència va ser un somni. Em

van tractar molt bé i vaig poder co-
nèixer gent important del món del
cant a l’Àsia. Aquí sempre m’ha
costat molt fer la meva música,
però a fora m’ha sigut molt fàcil».

El que sorprèn més, però, és
que Garolera no sap parlar japo-
nès. «Quan els ho deia a Tòquio no
s’ho creien», assegura. «He après
a llegir-lo i a pronunciar-lo gràcies
al romanji, el sistema que permet
la transcripció dels caràcters japo-

nesos a l’alfabet occidental. Cu-
riosament, la fonètica japonesa i
la catalana són pràcticament
idèntiques; tenim els mateixos
sons. Tinc facilitat per aprendre’m
les lletres en qualsevol idioma;
també canto en coreà», explica.

Missatges d’autosuperació
Del món de l’anime i el manga, el
que més li agrada, diu, són les lle-
tres de les cançons. «Solen parlar
de temes molt profunds, amb
missatges que apel·len a tirar en-
davant i a l’autosuperació. Són
cançons que connecten molt amb
la gent; quan les canto en directe
molts seguidors s’emocionen i
m’agraeixen que faci aquest tipus
de música. Malgrat la barrera de
l’idioma, la indústria musical ja-
ponesa és molt potent, i a mi
m’agrada fer arribar aquests mis-
satges a més gent». 

Precisament, Garolera va par-
ticipar la setmana passada en la
primera sessió de càsting del con-
curs Oh Happy Day de TV, en
què va interpretar en català i en
duet el tema principal d’El Detec-
tiu Conan.  Tot i que no hi va haver
sort, ja pensa en altres projectes:
«ara estic component temes pro-
pis amb un amic i tenim intenció
de fer un disc. Per sobre de tot,
m’agrada la música i no em vull
tancar a un sol estil», afirma.        

MARIA OLIVA MANRESA

Una moianesa que canta en japonès
Mireia Garolera va ser la convidada espanyola d’un concurs internacional a Tòquio l’octubre passat

ARXIU PARTICULAR

Garolera també ha participat recentment en el concurs «Oh Happy Day»

«No parlo japonès, però he
après a llegir-lo en alfabet
occidental. La fonètica és
molt semblant a la catalana» 

«Les cançons d’estil anime
connecten molt amb la gent i
inclouen missatges profunds
que parlen de tirar endavant»

 El baríton navassenc Carles Pachón, de 22 anys, ha obtingut el tercer premi
de la 54a edició del Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas, en la final cele-
brada divendres al Gran Teatre del Liceu. Pachón ha guanyat, també, el premi
del Públic en la categoria masculina, així com set premis especials més. El pri-
mer classificat del certamen ha estat el tenor xec Petr Nekoranec; el segon
guardó ha estat per a la soprano guatemalenca Adriana González. La resta de
premis oficials se’ls han endut la soprano russa Elena Bezgodkova (quart pre-
mi), el tenor espanyol Xabier Anduaga (cinquè premi) i la soprano albanesa El-
benita Kajtazi (sisè premi). A la final del Tenor Viñas van participar 21 cantants,
d’un total de 511 artistes, procedents de 62 països, que van passar les proves
eliminatòries a Londres, Nova York, París, Milà, Berlín, Pequín, Los Ángeles,
Moscou i Madrid. El concurs es clourà avui amb el concert final (18 h), en què
els guanyadors interpretaran peces amb l’Orquestra Simfònica del Liceu.

El baríton navassenc Carles Pachón obté el
tercer premi al concurs de cant Tenor Viñas
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UNDERWORLD: GUERRAS DE SANGRE
Estats Units, 2017. Acció, fantasia, te-
rror. 91 min. Direcció: Anna Foerster.
Guió: Cory Goodman. Intèrprets: Kate Bec-
kinsale (Selene), Theo James (David), Tobias
Menzies (Marius), Lara Pulver (Semira),
Charles Dance (Thomas), Daisy Head (Ale-
xia). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i
Multicines (Abrera).

El protagonisme absolut de
les franquícies han conver-
tit Hollywood en una indús-

tria cada vegada més endogàmi-
ca, en què moltes sagues només
estan concebudes per poder ser
consumides pels seus seguidors.
Underworldrespon perfectament
a aquesta premissa i, així, el seu
cinquè lliurament interessarà els
seus militants i provocarà la indi-
ferència de la resta. La nova cinta
de la sèrie recupera Selene, que
està disposada, amb el suport del
seu pare i del seu principal aliat, a
posar fi a la llarga i inacabable
guerra entre vampirs i licantrops.
El film està dirigit per Anna Foers-
ter (debuta a la pantalla gran des-
prés de signar sèries com Outlan-
der) i el seu resultat (mediocre) no
es diferencia gaire dels anteriors.
La fórmula ja és suficientment co-
neguda (i deplorable): trinxar
sense compassió les icones del
gènere del terror, fins a convertir-
les en les protagonistes d’una pa-
tètica epopeia d’acció que esmi-
cola qualsevol dimensió vertade-
rament fantàstica, amenaçant  i
desassossegant. La pirotècnia
més confusa (i maldestra) es torna
a menjar qualsevol possibilitat
d’emocionar-nos amb unes mun-
tanyes russes i, així, la seva narra-
ció atropellada esdevé poc més
que una successió frenètica i avo-
rrida d’adrenalina de poca volada.
I, d’altra banda, és una llàstima
que una actriu tan carismàtica i
completa com Kate Beckinsale di-
lapidi el seu talent indiscutible en
bagatel·les ínfimes com Under-
world i no es prodigui més en
obres substancials com la recent
Amor y amistad. Estem davant
d’una pel·lícula? Aquest nou lliu-
rament és només un producte ru-
tinari manufacturat de la forma
més impersonal per alimentar els
incondicionals. I el pitjor de tot...,
la sisena obra de la franquícia ja
està en marxa.
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