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Enviar

El Shin-Chan a la universitat
Que el manga no és per a universitaris? Doncs que ho
preguntin als que van omplir la sala d'actes d'Industrials
de la UPC per a la projecció de la pel·lícula del Shin
Chan. T'expliquem com va anar.

Públic atent a la pel·lícula del Shin-Chan

La pel·lícula del ShinChan
CEO, Centre d'Estudis
Orientals
"Agraden molt les
pel·lícules d'Evangelion"

Divendres 9 de novembre. Hi ha un doble cartell a la
sala d'actes de la UPC, la Universitat Politècnica de
Catalunya. S'hi projecta la sèrie "Di Gi Charat", però
l'atenció està centrada especialment en la pel·lícula del
Shin-Chan que hi ha just abans. És lògic, tenint en
compte l'èxit que té la sèrie.
Abans de les 6, l'hora de començament, ja hi ha una
llarga cua de gent esperant poder entrar a la sala. Sí,
són universitaris i els agrada el manga. N'hi ha dos que
simulen una lluita de Bola de Drac al passadís amb
kame-hame inclòs. A l'hora prevista, tothom comença a
entrar a la sala, que s'acabarà omplint sense problemes.
Abans que s'apaguin els llums, es venen unes
samarretes del CEO (Centre d'Estudis Orientals) que
són els organitzadors d'aquestes sessions manga a la
UPC. Posant-t'hi el Shin-Chan i el Nevat, les vendes
estan assegurades! Tan bon punt comença la pel·lícula,
comencen les rialles.
Tant se val que el film estigui en japonès subtitulat en
anglès i que molta gent es perdi part dels diàlegs, el
dibuix ja fa gràcia. L'inici, amb un robot rosa, sembla
estrany... però tan bon punt apareix la cara tan especial
del Shin-Chan, amb aquelles celles de gruix
considerable, la sala d'actes de la UPC esclata en
rialles.
De fet, tampoc no cal captar què diuen els personatges
per riure. Un dels moments més aplaudits és quan el
Shin-Chan es dedica a fer d'home "cara de cul". I què
en podem dir, de l'argument? Bé, no volem descobrir
què passa, pels que la vulguin veure més endavant.
Simplement volem avançar que tota la família (pare,
mare, Shin-Chan i Nevat) viatja al passat... "Retorn al
futur" manga?
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