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Diferents aspectes
de La Farga durant la
celebració del Saló del
Manga de l’any passat

El còmic japonès torna a
instal·lar-se a L’Hospitalet
La Farga, Barradas i Poliesportiu del Centre, els 3 escenaris del Saló del Manga
Els carrers de L’H s’ompliran

f
de milers d’amants del còmic
i
japonès del 30 d’octubre al 2
r
de novembre. Torna a la ciutat
a

el Saló del Manga.
En aquesta ocasió, i com en
l’edició anterior, el saló ocuparà tres
espais, a causa de la gran afluència
de públic i del volum d’activitats
que aplega: La Farga, el Centre Cultural Barradas i el Poliesportiu del
Centre. La Farga acollirà les empre
ses expositores, a més dels espais
dedicat s a videojocs, tallers de
joc tradicionals i de manga, sala
d’exposicions, classes de japonès,
conferències i taules rodones. Al Po-
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na exposició
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Doraemon, la presència
d’autors de renom, la
col·laboració amb la Casa
Àsia i la primera edició dels
premis Saló del Manga,
aspectes més destacats

liesportiu tindran lloc els concursos
de karaoke, cosplay i world summit,
a més de les actuacions musicals. I
al Barradas, les projeccions d’anime
i els muntatges teatrals.
n Autors de renom
Un dels aspectes destacats del
Saló del Manga, que enguany arriba
a la catorzena edició, és la presència
d’autors de renom. Hi serà present
Ichirou Mizuki, el rei de les cançons
anime. El seu repertori compta amb
unes 1.200 cançons que ha fet en
les darreres 4 dècades. És l’autor,
entre d’altres, de la música de les

series de dibuixos animats Mazinger
Z, Capità Harlock i Kamen Rider.
Un altre dels convidats és Kaiji
Kawaguchi, un dels autors de manga més guardonats al Japó que pre
sentarà al saló la sèrie Eagle, on narra com un candidat d’origen japonès
es presenta a la presidència dels
EUA. Aquest còmic ha estat editat
per Glénat. També hi serà present
Takamasa Sakurai, un especialista
en la indústria de l’animació japonesa fora del Japó, i Michihiko Suwa,
productor executiu de Nihon TV.
Per primer cop, se celebraran els
Premis Saló del Manga per distingir
els millors manga publicats a Espa-

nya, DVD d’anime i canal o programa de televisió espanyol dedicat al
manga i a l’anime.
n Doraemon, el gat còsmic
Un dels personatges més populars de l’animació japonesa, sobretot
entre els més petits, és Doraemon,
el gat còsmic de color blau, amb
una butxaca màgica d’on treu tota
mena d’enginys.
Pròximament se celebrarà el 15è
aniversari d’emissió d’aquesta sèrie
a Espanya. Per aquest motiu el saló
oferirà una exposició dedicada a
aquest personatge. Es mostraran
dibuixos que es fan servir a les animacions, storyboards i productes de
marxandatge exclusiu del Japó.
També es projectarà un mun
tatge audiovisual on es podrà apreciar l’evolució de Doraemon i una
creació de Fujimoto Hiroshi i Moto
Abiko. Una altra de les novetats
d’enguany és la presència al saló de
la Casa Àsia que instal·larà un estand
per difondre les seves activitats.
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