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quest cap de setmana els
aficionats al còmic, al
manga i a la cultura

oriental en general tenen la seva
cita anual a la Fira de Montjuïc.
Dic per als aficionats, però
m’atreviria a convidar la resta de
la ciutadania a descobrir aquesta
gran trobada perquè és un autèn-
tic carnaval de colors, de disfres-
ses i de tecnologia, d’imaginació
en definitiva. Un petit equip co-
ordinat per l’incombustible Car-
les Santamaria des de Ficomic fa
possible una revolució dins un
festival que es va iniciar d’una
manera modesta i que s’ha con-
vertit en un gran aparador inter-
nacional i que convoca més de
cent mil persones, com aquell qui
res. Enguany han duplicat els pa-
vellons de la fira fins arribar a més
de 35.000 metres quadrats, on les
sorpreses seran continuades, tot i
que han buscat un lema comú
vinculat a l’esport. Suposo que
Oliver i Benji, el mags de la pilota,
seran ben presents al costat de les
grans estrelles, Son Goku i Vege-
ta, que cada dia mantenen l’au-
diència al Canal 33 dins la ja vete-
rana sèrie Bola de Drac.
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    Volem insistir també perquè
dins un gremi, el còmic, que s’ha
mostrat refractari al català –ex-
cepte les nostres revistes històri-
ques i alguns clàssics–, el manga
japonès està força normalitzat i
contínuament podem disposar
de novetats. Per aquest motiu, el
nostre company Xavier Roca ens
ofereix un panorama ben assortit
del que podrem trobar acabat de
publicar, per exemple del dibui-
xant i cineasta Hayao Miyazaki
–que anuncia la seva retirada–,
autor de mites de l’animació com
ara El meu veí Totoro, Porco Rosso,
El viatge de Chihiro, La princesa
Mononoke i Ponyo al penya-segat.
Tot tipus de lectors i d’aficionats a
l’art hi tenen cabuda.
   Serà un cap de setmana de molt
moviment perquè el Saló del
Manga fa funcionar el país i, so-
bretot, li dóna alegria i esperança.
L’esperit de superació japonès i la
seva autodisciplina són valors que
potser caldria conrear aquí, on la
cultura de la plastilina i del mínim
esforç, unida a la corrupció massi-
va, ens ha dut on som. Com cada
any agrairem als responsables del
saló la seva empenta. ❋
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Hayao Miyazaki
anuncia la seva
retirada. És
l’autor de ‘Porco
Rosso’ i ‘La
princesa
Mononoke’

o he de reconèixer: que
Roser Amills tingui un
orgasme (a Youtube)

llegint Rodoreda m’ha desper-
tat un orgull estrany. En general
considero que el fet que els es-
criptors siguin desvergonyits és
un tret al seu favor, però aquest
component també se’ls pot gi-
rar en contra. És difícil criticar
amb neutralitat l’obra d’un au-
tor que participa, posem per
cas, al programa Campamento
de verano. Però s’ha de fer i aquí
ens trobem amb un cas similar,
encara que no tan cutre. La per-
cepció dels poemes d’Amills no
hauria de variar des que l’hem
vista així d’escalfada a la xarxa.
La performance té coherència
amb la seva obra, però el que
m’ha despertat és una mena de
sentit de pertinença a una lite-
ratura. La nostra Amills llegeix
la nostra Rodoreda en la nostra
llengua. Això sí que és un orgas-

H me nostrat! Malauradament,
com que aquí som uns desgra-
ciats, ho fa emulant un projecte
del 2012 del fotògraf nova-
iorquès Clayton Cubitt, que va
demanar a vuit dones que llegis-
sin passatges dels seus llibres
preferits mentre un vibrador els
provocava un orgasme. Diu Cu-
bitt que amb aquest projecte vo-
lia convidar a una reflexió sobre
el feminisme, el dualisme entre
cos i ment, i el contrast entre se-
xualitat i cultura. Podríem sos-
pitar que això només són palles
mentals. Potser només es trac-
tava d’exhibir-ne de reals, mos-
trar l’esclat provocat pels mots
de Walt Whitman, Bret Easton
Ellis, Toni Morrison, i, per què
no?, ens ve a dir Amills, Mercè
Rodoreda. De tota manera, no
ens enganyem sobre el plaer de
la literatura: sense el vibrador,
aquestes aplicades lectores no
haurien arribat enlloc. ❋

FEMINITATS ADA CASTELLS

Fer-s’ho amb la Rodoreda
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