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El Shin-Chan a la universitat
"Agraden molt les pel·lícules d'Evangelion"
De seguida acabem, perquè la gent que s'espera fora
mentre fem l'entrevista ja deu estar nerviosa per poder
veure la pel·lícula del Shin-Chan. Ara toca parlar d'això,
del manga a la Universitat.
Esperant que comenci el film

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

Feu evident que el manga és un fenomen amb
presència també a la Universitat...
Molta gent creu que el manga és per a nens petits. I és
evident que agrada als nens petits, però a la Universitat
també hi ha una gran majoria d'"otakus". A partir del
2000, la gent se n'ha adonat. Nosaltres ja vam veure
que el públic universitari era una gran font d'"otakus" i
ens vam posar des del 97 a fer projeccions d'un nivell
més adult.
Què agrada més als universitaris?
Agraden molt, sobretot, les pel·lícules d'"Evangelion".
Després també vam fer el film d'"Utena", que va ser
molt important, i les "OVA" de Ruroni Kenshin. Van ser
les tres més destacades junt amb la pel·lícula
d'"Escaflowne".
Us agrada el Shin-Chan?
Moltíssim. Per això ens hem decidit a fer la pel·lícula.
Pleguem... que ha de començar la projecció del film del
"Shin-Chan"!! Abans d'anar-se'n, la gent del CEO
recorda que també ha posat en marxa un club de fans
del grup japonès l'Arc-en-Ciel, l'Aruku's Fans Club.
Queda dit.
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