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Sabem que el nostre interés per altrcs cultures és 
sovint superficial. i que ens donem una pressa ver· 
gonyosa a copiar la resta, pero també sabem que eixa 
-curiosit:ll i eixa recepti vitat són. per bé o per mal. la 
nos tra riquesa nacional i la nostra font d' energía. 

Kyoko Matsuoka 

Comen9aré Ja meua intervenció definint el concepte d'OYA. 90 és. 
Original Video Animarion. Com podem deduir pel significat de les sigles, un 
OVA no és només un llargmetratge de.dibuixos ~imats, sinó que inclou mol-
les altres variants. La seua procedencia, sense anar mOlt lluny. no és homoge-
nia. A un corpus com el que hem analitzat trobem: 

l. Obres originals, és a dir, aquelles pel·lícules que estan concebudes com 
a llargmetratge per a distribució ordinaria al mercat nacional japonés. Dins 
d'aquestes encara podrfem distingir entre aquelles que tenen vocació d'obra 
independent (en aquest cas trobaríem Mi vecino Totoro o Ghost in the shell) i 
aquelles que estan formades per una o més pel·lícules -un o més episodis- que 
han estat dist.ribu'ides previament en vídeo (Urotsukidoji o Ranma). 

2. Obres procedents de manga, és a dir, de comics japonesos. També en 
aquest cas trobem diferents casos. Per una banda el deis comics que donen lloc 
a series de dibuixos animats que al mateix temps donen lloc a llargmetratges o 
amb els quals se'n munta un totjuxtaposant dos o més episodis (és el cas de les 
diferents versions de Bola de drac). Aquesta operació dóna lloc a un producte 
bastant deficient des del punt de vista estructural ja que es nota clarament com 
l'acció decau i reinicia a la meitat de J'OVA. Per altra banda el deis dibuixos 
animats que senzillament segueixen el manga sense afegir-hi res substancial-
ment diferent (Doraemon). Podríem comentar el cas d'altres obres de difícil 
classificació on manga i animé sorgeixen practicament al mateix temps. 

3. OVA's que procedeixen d'un videojoc (Street fighter, Fatal Fury). En 
aquest cas s'ha popularitzat mclt la fórmula del videojoc+manga+OVA. tots 
tres productes elaborats per la mateixa companyia amb el mateix equip tecnic 
i comercialitzats dins del mateix paquet publicitari. Aquestes campanyes 
poden incloure també enganxines, ninotets, etc. 
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Cal a~egir, pero, que les fonnes de distribució de !'animé, nom que se Ji 
d6n~1 en Japonés als dibuixos animats, són allí molt més versatils que a 
0~~1tk111. Al 11ostrc p:1ís arriba unu part ben minsa tle !'obra que circula pel 
Japó en forma de vídeo casola o que ha estat projectat en sales comercials. 
Recentment, en un reportatge projectat a la nit tematica del segon canal de la 
TVE. s'afirmava que alguns llargmetratges d ' animació podien figurar molts 
mesos en cartell en sales especialitzades. . 

~eral tema ~ue ~ns ocupa hem utilitzat un corpus de vint-i-dos OVA's que 
cons1derem vanats 1 representatius deis diversos generes que hi ha al mercat.' 
Les hem classificades, a efectes d'aquest treball, en obres d'acció (que inclou-
rien els OVA's futuristes. els d'arts marcials, el deis móns devastats percatas-
1rofes, etc.), obres de terror, obres infantils i erotiques. Evidentment aquesta 
classificació no és completa ni exhaustiva. Els temes. figuren transversalment 
a molts deis originals. Així, és facil trobar una alta dosi d'erotisme en les obres 
de terror, al mateix temps que trobem escenes de gran tensió emotiva a les 
obres d'acció; pero hem fet aquesta divisió, diferent de la que se sol utilitzar 
en classificar les obres de manga per tal de explicar els diferents tractaments 
lle! rns que .~· 11¡ troben . Aixf matcix no és fUcil determinar quins vídeos serien 
recomanables pera un públic infantil. Si ens cenyim n In clnssificució que fa 
l'a<lministrncil' cspanyoln, tan sois un 25% del corpus passurb la barrera Jels 
13 nnys, encura que hcm detcctat alguns tftols amb escenes erotiques o d'ex-
trernn viotenciu umb lu clussilicació de «Per a tots els públics». Si acudim a 
les classificacions japoneses, aquestes encara són més difícils de precisar. Els 
japonesos no presenten tantes reticencies quant a la violencia. De fet, la 
violencia no és un problema a la seua societctt. Emplacem; dones, a un poste-
rior treball una classificació estricta de !'animé. 

La característica més definitoria de I'estetica de )'animé és sens dubte Ja 
serialitat en el tractament deis rostres. Aquesta característica, curiosament, és · 
molt menys freqüent al manga. Als comics japonesos es poden trobar obres 
ben diferents a allo que estem acostumats a veure a la pantalla, existeix fins i 
tot, una Iínia de comic alternatiu que segueix unes pautes de distribució bas-
tant irregulars on la serialitat, de Ja mateixa manera que altres trets tradicional 
del dibuix japonés (tra9 net, colors planers, etc.) desapareixen. Tomant pero a 
!'animé, el rostre habitual es caracteritza per un cap de fonna triangular. Els 
rostres amb forma oval se solen deixar per als dibuixos infantils o per a per-

1. Bola de drac "La llegenda del drac Xeron", Street figter II, Fatal fury, Ghost in the 
shell. U-jin brand, UrotSukidoji II i III, New dominion, Yoko: the devil hunter, Ranma, 
El viento de amnesia, Héroes en la galaxia, Proyecto A-ko. 
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sonatges hu~orístics. Els ulls són enonnes i redons i destaquen sobre la resta 
de trets que apareixen a la cara. El nas i la boca són molt menuts. en el cas del 
nas a voltes practicament inexistent. Les orelles resulten normals tant en 
granda.ria com en caracterització i els cabells són llisos de colors diversos, 
incloent-hi el verd, el blau o el taronja. En casos on es vol fer molta inciden-
cia en !'origen oriental o occidental del personatge aquestes caracteritza amb 
els trets propis de la seua ra9a, pero podem afinnar sense embuts que aquest 
és el rcistre tipus, l'estereotip facial deis dibuixos animats japonesos. Aquest 
rostre tipus, pero, es defonna so•1int en una carassa quan el personatge plora, 
s'enfada o crida. En aquests carns la boca ocupa quasi tot l'espai de la cara i 
els ulls desapareixen. 

S'ha parlat molt de la clara inclinació occidental d'aquest rostre del dibuix 
animal japonés ja que, per posar un exe~le, entre Heidi i Son Goku !'única 
diferencia són els cabells i els vestits que porta cadascú. Aquesta occidentalit· 
zació, en canvi, no és tan evident com podría semblar ja que. per exemple. és 
quasi impossible trobar en !'animé un personatge amb el nas sobreeixent o amb 
cabells rulls, característiques propies d·e la fesomiaoccidental. A les obres eroti-
ques ·com U-jin brand les dones tenen sempre la boca molt menuda. tot seguint 
el canon classic de bellesa oriental. Els europeus aprecien la bellesa deis llavis i 
se solen aturar en la seua descripció. A les obres literiuies de r era Meiji. la des-
cripció deis llavis ocupa una part insignificant. Una boca menuda és sinonim 
d' elegancia en tant que ho és també de silenci, una altra qualitar apreciada en els 
vells canons o al es manté fidel a d'altres elements que li són propis. Ens podrí-
em referir també a nombroses marques culturals, quasi anecdotiques. que refor-
cen aquesta idea com el fet de comptar amagant els dits de lama. en !loe d'esti-
rant-los, la imatge de !'home mocant coma signe de lascívia, les inclinacions de 
cap com a salutació, seure en posició sheiza (agenollat), etc. 

En allo tocant a aquest efecte de distanciament tenim un exemple clarissim 
a Héroes en la galaxia, on dos capitans espacials s'enfronten entre e 
e l'espai interestelar, les gegantines naus espacials naveguen per un firmament 
d'ensomni i mentre els Jasers es creuen per tot arreu. els capitans. ambla mira-
da impassible, supervisen la batalla asseguts a una butaca de comandament. 
De fons sona música de piano de Chopin. Sens dubte res de més exbric per a 
un japonés tot i que a un occidental se li poden posar els pels de punta, és ciar. 

Pero a banda de la vigencia del canon de bellesa occidental que també tro-
bem a d'altres espais al Japó com és el de la publicita!, hi ha una altra raó per 
a explicar la serialitat del rostre de !' animé i és la de la producció. Utilitzar 
sempre el mateix rostre, amb lleugeres diferencies, permet el reconeixement 
immediat deis personatges nous per part de !'espectador. Reconeixement que, 
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en el cas deis xi9uets, servira per a mantenir la seua atenció sobre la pantalla. 
En el cas de l~s obres pera adults, facilita l 'adscripció a un tipus de dibuix que 
busca la frdehtat deis espectadors, deis otaku. Per altra banda és fücil imagi-
nar, d'acord amb l'esperit que guia Ja creació al Japó, que els productors japo-
nesos se senten orgullosos d'haver creat una marca nacional que els identifi-
ca, ate~a la insistencia en el modelen obres gens sospitoses d'occidentaiisme 
com Mi vecino Totoro o LA leyenda de los cuatro reyes. 

Pero la serialitat en el rostre no és l'únic tret que caracteritza !' animé. Un 
altre tret és l'aparició de la dona com a objecte, fins i tot en els casos que és 
protagC?nista. Així en Yoko, the devil hunter la protagonista forma part d'una 
saga de ca9adores de dimonis on és introdulda per Ja seua avía. La conservació 
de la virginitat és fonamental per a poder complir aquesta missió ancestral. El 
gran protagonisme que se Ji confereix a la dona i a les seues especifitats desa-
pareix quan comprovem que l'adolescent Yoko es queda nua a Ja menor ocasió 
i sense que a~o servisca a cap finalitat estructural. De la mateixa manera, Ja 
protagonista de Ultimare teacher, Hinako Shiratori, ·demostra que la font de Ja 
seua for9a i poder sobrehumans, cosa que li atorga el liderat de l' institut, prové 
de les seues bragues les quals mostren un conillet rosa de vellut a Ja goma effts
licu. Ni Ion sois lu poderosa practican! de kung-fu, comandant de la Intcipol, 
Chun-li de StreetfiRhter escnpn d'upuréixcr nuu en unu escena que, dit siga e.Je 
pas. mnlgru1 el scxismc, és una de les més belles de l'animació japonesa. . 

No només les escenes de nus són una mos1ra de sexisme també el mnteix 
tructumcllt <lcl cos femen(, clarament dif~renciat del masculí,és un ciar senyal 
de l'orientació deis OVA's. El cos de la dona als OVA's pera adults és sempre 
un cos mesomorf, d'esvelta figura i formes voluptuoses. Fins i tot en els OVA 
infantils apareixen sovint aquestes figures. A~uestes característiques serveixen 
1arnbé per als cossos adolescents. En canvi el rostre no s'adiu amb aquesta 
silueta ja que. en general les dones d'aquestes obres tenen un rostre infantil. El 
contrast entre J'expressió pueril i les formes desenvolupades del cos és ben 
patés i, en el cas de les entregues de Urotsukidoji, que compten amb innom-
brables violacions, fel·lacions, assassinats sanguinolents, etc. denoten una 
especial inclinació a la pedofília. Hem d'afegir, a més a més, que les dones 
rara volta gaudeixen explícitament de l'acte sexual. Ni, obviament, quan són 
violades, ni tampoc quan són cómplices de J'acte. ~Is gemecs i gestos tenen 
un grau d'equívoc bastant calculat. 

L'estereotip de dona-xiqueta no se sol donar entre les antagonistes, les 
quals compten amb alguns trets característics que indiquen una major edat: la 
roba, el pentinat, el to de veu ... Tampoc es juga amb aquest recurs en el cas 
d'algunes protagonistes que necessiten ser c!arament adultes per qile:>tions que 
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atenyen a la trama (Ghost in the shell). L'edat mitjana dels rostres, pero, mai 
supera (a simple vista) els trema anys. 

En canvi, el cos masculí no segueix tan estrictament aquesta línia. Els cos-
sos mesomorfs, que arriben a voltes a la monstruositat. són més freqüents en 
els llargmetratges on la lluita cos a cos és part fonamental de l'acció (Streer 
fighter; Fatal Fury o Goku midnight eye). També en Urotsukidoji els monstres 
semihumans exhibeixen una musculatura exageradament desenvolupada, la 
qua! cosa, junt amb Ja seua ali;ada excepcional constitueixen els fonaments de 
Ja seua capacitat d'aterrir els humans. Al costat d'aquests cossos atletics i mus-
culosos també hi ha, com déiem, cossos d ' altra mena: grassos (normalment 
fent algun paper comic o secundari). estilitzats (solen ser els herois que 
demostren intel·lig~ncia i for~a), nans (també en papers secundaris i habitual-
ment comics), etc. 

Hem citat el cas deis monstres d' Ur~ukidoji coma paradigma del poder. 
Així és, la granda.ria és sempre en els OVA's signe de poder. En La /legenda 
del drac Xeron, per exemple, trobem una escena en la qual una xiqueta és mal-
tractada per un soldat sensiblement · més gran ~e e~a. De sobte. apareix el 
pare de la xiqueta, sensiblement més gran que el soldat. i la defensa amb una 
demostració de Ja seua for9a. Finalment apareix un segon soldat. sensiblement 
més gran que el primer soldat i que el pare que dóna unLI sohirana palissa al 
pare de Ja xiqueta. En aquesta imatge veiem condensada la idea del gegantis-
me com a signe de poder. També els antagonistes de Street jighter. U/rimare 
teacher i El mundo de Rumiko tenen un aspecte gegantí. 

Respecte a la figura del monstre, podem dir que soiprén per la seua varie-
tat, possiblement fruit de la riquesa d'un imaginari col·lectiu on es barreja. el 
sintoisme, el budisme i la influencia deis mites occidentals. des deis class1cs 
grecs ¡ romans a les obres de la literatura infantil del segle XIX. Així trobem 
per exemple moltes animalitzac:ions parcials com persones amb orelles de gat 
(Dominion tank police), cues d'animal (Bola de drac). dents de llop 
(Urotsukidoji), etc. És també molt comú veure homínids: especial~ent co~ a 
antagonistes: homellops, homesbestia ... Aquestes mutac1ons ap~e1xen s.ovmt 
com a fruit d' un castic sobrenatural, pero altres voltes com a frult de la mter-
venció humana. Quan és conseqüencia d'una transmutació de rordre de la 
natura (atemptats ecologics i similars) les mutacions solen ser generalitzades i 
el castic el rep la humanitat sencera. En el cas de El viento de ~mnesia !ª 
humanitat ha perdut la memoria, la parla i la raó a causa de la mtervenc1? 
d'una civilització extraterrestre que vetla per nosaltres. En Parlabor, en canv1, 
la terra es veu castigada per l'efecte hivemac!e que causa la pujada de les ciu-
tats costeres del món (Japó sencer, per exemple). 
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Si aquesta mutació prové d'un pacte amb forces sobrenaturals la mutació 
sol atorgar un poder il·limitat al personatge que realitza el pacte (habitualment 
i:antugonista). E1i aquc.-;t cas 1:1 v.irict~1t .de fom1cs que adquircix la persona 
escollida és també immensa encara que normalment produeix algun tipus de 
conversió en monstre. Gozen de Kamakura !'antagonista de La leyenda de los 
cuatro reyes, acaba convertint-se en un drac encara que bastant deforme si 
veiem els seus enemics, quatre dracs d'allo més bells i poderosos.· En Fatal 
Fury el resultat d'aconsegliir !'armadura del déu Mart és con~ertir-se així 
mateix ~n un déu . . 

En el cas 9e les conseqüencies deis· avan9os de la tecnología passem a un 
altre aparta! de gran productivitat en el món .~e l'animé. No escapa a ningú que 
cls juponesos són un deis pobles més avani;ats tecnologicament del planeta. 
No és estrany veure a les televisions nipones nous descobriments en el món de 
la robótica, de !'ortopedia o de la intel·ligencia artificial. Aquests avan9os for-
men el suc de cultiu de noves concepcions de l'espai, de les relacions entre les 
maquines i les persones i, fins i tot~ del cos huma. Ens referim a !'abundancia 
de cyborgs o humanoids, de protesis amb poders sobrehumans, de robots de 
totu mena i de metxc), cls engendres meci\nics tipus Mutz.inger Z que pobkn 
l'univers deis OVA d'acció i alguns d'infantils. Peral tema que ens ocupa, la 
in·upció de la lccnologia canvia sovint la visió del cos per part de !'espectador. 
Aquest deixa de tenir una entitat propia i esdevé una cuirassa que serveix per 
n nllotjnr l'ñnimn. en nquest cns el nostre ki inlern, la noslra energia vital. 
Aquesta idea més o m~nys desenvolupada, la trobem a El viento de amnesia, 
Megazone i, molt especialment a Ghost in the shell, que no deixa de ser una 
moderna versió del Frankenstein de Mary Shelley en aquest cas amb un final 
feli9 que arranca sens dubte de Ja creen9a en la reencarnació deis budistes. La 
criatura protagonista mig humana mig maquina pren consciencia de la seua 
existencia i de la seua capacitat de rebel·lia. El protagonista sofreix un acci-
dent i li.és implantat un ull artificial que és una mena d'ordinador en miniatu-
ra d'una precisió absoluta. Acto el converteix en un superheroi a l'estil deis 
superherois deis comics nord-americans pero d'aparen9a absolutament huma-
na. 1 és precisaf'\)ent a Goku midnight eye on apareix una de les implantacions 
mecaniques més malevoles de les analitzades: la inserció d'un manubri de 
motocicleta a les espatles d'una dona. 

La concepció del cos coma cuirassa es repeteix insistentment a !'animé. El 
cos. en general, és tractat amb poca reverencia, si ºens pennete9 el terme. 
Molts personatges tenen empelts bionics, mieroxips i altres enginys mecanics 
integrats al seu organisme amb un absolut menyspreu per la seua condició 
humana. Pero encara sorprén més el tractament del cos en les cintes d'acció. 

230 

La for9a no es transmet per mitjans naturals. sinó sempre sobrenaturals, és a 
dir, no existeixen a penes cures o tractaments medies sinó més aviat trasbalsos 
d'energia, transmissió de forc;a vital, etc. -elements que formen pan també de 
la logica del genere d'aventures, és clar. Els cossos esclaten, rebenten. es 
fonen, es dilueixen, s'assequen, es dissequen. s'esgarren . . . no hi ha la consi-
deració que en occidentes té per l'element corporal de l'individu. 

Haurem de dedicar-li un punt a banda a les produccions específicament 
per a xiquets, que són les menys abundants al nostre corpus. Aquestes mos-
tren també una gran riquesa de recursos encara que el tractament del cos és 
més uniforme que als OVA's d'acció. de terror o erotics. En canvi. incorpo-
ren di ns de la nomina de personatges un nou element: els animals que parlen. 
Alguns tenen la capacitat de mutar-se en altres animals o en persones. 
Aquests animals no són per forc;a reals, ja que bona pan de les criatures que 
comparteixen la pantalla amb els humans són de difícil adscripció a una espe-
cie determinada. En aquest cas, hem de citar Mi \•ecino Tororo on Totoro és 
un animal fantastic amb poders magics que només pot ser vist pels xiquets. 
Totora és una creació molt personal de Mi yazzj.<i de la mateixa manera que el 
seu gatbús o els seus donyets de la pols . També :i Ranma aparei x un gran 
nombre d'animals, entre ells, el propi pare de Ranma. metamorfosejat en ós 
panda per una maledicció que toca també al protagonista el qual canvia de 
sexe cada volta que li cau aigua damunt. La presencia de criatures parlants 
pot ser de proveniencia mixta ja que, per una banda lsop es va traduir al japo-
nés als s. XVI i la tradició de la faula va tenir una continuació en les traduc-
cions de la literatura infantil europea i americana durant la restauració Meiji. 
Per altra, també en la mitologia japonesa és comú que els animals i fins i tot 
les plantes, a través de la creen9a animista del shinto. parlen i siguen prota-
gonistes de llegendes i rondalles. 

En els dibuixos per a xiquets apareix també un gran nombre de personat-
ges secundaris, habitualment petits, que compleixen el rol dels bufons i que 
probablement miren d 'atraure l'atenció deis més menuts de la casa. O' aquesta 
manera un únic producte abra9a una franja d 'edat més ampla. No abunda. 
pero, la caricatura. signe característic del dibuix america. El centre d'ate_nci_ó 
de l'animació japonesa no és l'animació sinó la historia que es narra. El d1bu1-
xant japonés no es recrea en les figures deis seus personatges. no els d~di~a 
escenes de.llu"iment (molt freqüents a Disney o la Wamer). Pera el! el d1bu1x 
és una manera de co~tar coses i aplica el seu vinuosisme a la qualitat del 
dibuix, al seu realisme, a la creació de moments magics i altres recursos molt 
lluny de les sardines que bailen. el ratolí que fa equilibris sobre un fil de la 
Hum o el conill que es colpeja per fer eixir-hi estreles. 

J 
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Comptat i debatut, podem arribar a les següents conclusions: 

1. El trnct:1me111 del cosen l'animnció japonesa es carncteritza per: 
- La serialitat en el tractament del rastre. 
- La preferencia pels cossos mesomoxfs, especialment en el cas deis perso-

natges femenins. Els cossos endomorfs i ectomorfs resten per a personatges 
marcats: antagonistes, personatges humorístics, etc. 

- El tractament deshumanitzat de Ja dona. 
- L'abundancia de transformacions, animalitzacions i mutacions en forma 

de monstre. 
- L'escassessa de caricatures. 

2. El tractament del cos que es fa a aquestes obres esta encara bastant arre-
lat a la cultura japonesa. Per una banda a la cultura tradicional.2 La insisten! 
aparició del mite de la reencamació n'és un exemple. De la mateixa manera, 
bona part de la imatgeria de !'animé és de procedencia oriental. Podem citar el 
cas deis dracs, molt comuns a la mitología japonesa, pero també el cas de 
homes suvis, dones amb poders sobrenaturnls i donyets voladors que recorden 
clnrament a les donzellesfades, a les Tennyo o donzelles celestials, als Sennin 
o homes de les muntanyes i molts a ltres. Aquests senyals són de difícil lectura 
per a un occidental que no estiga familiaritzat amb aquesta mitología. Per una 
altra banda en el~ i:asos. nombrosos pcr ccn, que s 'utilitzen miles de proceden-
cin occidentnl, uquests cstun ubsolutament ideulitzats i desprovistos de molte!> 
connotacions que a casa nostra són ben bé comunes. És el cas de la imatge de'ts 
déus grecs i romans que es barregen amb els japonesas en clara harmonía sin-
toista i sempre amb un físic estereotipat, més prop d'una defensa de la ra9a a.na 
que de les fonts mediterranies. Quedaria encara per estudiar la relació del 
dibuix actual amb els gravats japonesos del XIX, estudi que sens dubte afavori-
ria l'esclariment d'algunes incognites sobre el seu origen i les seues fonts. 

Per una altra banda 1' animé també es relaciona amb !'actual cultura ni po-
n~ caracteritzada, entre altres coses, per un robotisme creixent que comen9a ·a 
alienar el ciutada. La societat japonesa esta clarament marcada per aquest::i 

. 2. Mi vecino Totoro, ~tás arrestado, Patlabor 2, Goku midnight eye, Megazoñe, 
Ult1ma1e teacher, The cokp1t, Los caballeros del zodíaco i La leyenda de los cuatro 
reyes. Bola d~ drac «La llegenda del drac Xeron», Street fighter II, Fatal fury, Ghost in 
thc shcll, U-Jin brand, Urotsukidoji 11 i III, New dominion, Yoko: the devil hunter 
Rnnma, El viento de amnesia, H~roes en la galaxia, Proyecto A-ko 2, Mi vecino To toro: 
E:5tás arrestado. Patlabor 2, Goku midnight eye, Megazone, Ultimate tcacher, The cok-
pll, Los caballeros del zodíaco i La leyenda de los cuatro reyes. 
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tendencia al maquinisme i se n'aprofita al mateix temps que l'atemoreix. Un 
altre tret que és ben patés de la II Guerra mundial enr;a és ¡ · occidentalització 
de Ja qual hem parlat molt al llarg d'aquesta comunicació. Aixt dones sembla 
evident que els trets característics de la cultura occidental es troben de mane-
ra molt desigual a !'animé. Si bé en el tractament del cos hi és present quant 
al canon de bellesa física que és predominantment occidental. aquesta invasió 
subtil és molt més evident quant al tractament d ' altres elements com ara. les 
localitzacions, els models de vida, la transmissió de la moda. etc. Per als joves 
japonesos, occidentalisme és en moles casos sinonim de rebel-lia. L'adopció 
deis costums, la indumentaria, fin s i tot la manera de parlar estrangera, és 
signe de modernitat i d'oposició als valors establens perles generacions pre-
cedents. En !'animé trobem innombrables exemples d'aquesta rebel·lia -en 
molts casos fugida de la realitat- que ens poden donar la pista de cap on es 
dirigeix el Japó del segle xx1. 
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