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Starraco promet una dosi elevada
de «Bola de Drac» al febrer i un nou
saló del manga al novembre
La major part dels assistents són de fora de la ciutat i esperen continuar amb la
dinàmica habitual de més de 6.000

Un dels atractius d'aquesta edició de Starraco Unlimited és la Kame House. | Josep M. Llauradó

El cap de setmana del 19 i 20 de febrer el Palau de Congressos de Tarragona acollirà la
cinquena edició del festival Starraco Unlimited, l'esdeveniment més conegut a la ciutat que
mescla tota mena de productes culturals del cinema, les sèries i l'animació. Si al juliol passat la
saga protagonista va ser la de Harry Potter, aquest cop li tocarà a Bola de Drac, que precisament
aquests dies se celebra el 32è aniversari de l'arribada de la sèrie a Catalunya.
Els organitzadors havien planejat dur alguns elements d'aquesta sèrie japonesa anteriorment,
però van considerar que era "molt gros" perquè compartís espai amb altres sagues de renom. No
serà la primera vegada que l'animació japonesa protagonitzi un festival Starraco, ja que fa dos
anys la peça principal va anar dedicada a Mazinger Z.
Aquest dimarts s'ha presentat la programació d'un esdeveniment que tindrà com a element de
benvinguda una Kame House, és a dir, una reproducció "a gairebé mida real" de la casa del
Follet Tortuga, un dels personatges de Bola de Drac. Es tracta d'una reproducció feta amb
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material reciclat i exclusiva per a Starraco, de la mà dels tarragonins Anna Llançà i Julio Mestres.
Iván Carrasco, director de continguts del festival, ha explicat que a causa de la volada que
està agafant el còmic japonès fa quatre mesos que estan organitzant un altre esdeveniment,
que serà independent i centrat exclusivament en el manga: Tarraco Manga. Serà al novembre
i utilitzarà el mateix espai que ara ho fa Starraco Unlimited.
Mentrestant, ja han començat a vendre les entrades anticipades per la cita que comença el dia 19,
a un preu de 10 euros els adults, de 6 euros de 8 a 16 anys i gratuïta per als menors de 8 anys.
Segons ha explicat el regidor Dídac Nadal, el festival arrossega majoritàriament públic de fora de
la ciutat de Tarragona i en un 25% fins i tot de fora de Catalunya. Els organitzadors esperen
repetir la xifra dels 6.000 assistents.
Malgrat el protagonisme de Bola de Drac -amb concerts, figures, photocalls i una xerrada dels
actors de doblatge de l'Arale (Anna Maria Camps) i de Joan Sanz (Vegeta)-, continuarà sent
important la presència de Star Wars, Alien, Doctor Who, entre d'altres. Fins i tot comptaran amb
un espai ample per jugar al joc del laser tag, que emula una batalla marcada per la ciència ficció.

Dídac Nadal, Iván Carrasco i Jordi Dies, aquest dimecres en la presentació de Starraco Unlimited. Foto:
Josep M. Llauradó
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