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26 i 27 de maig de 2017

II Jornades GoKUraKU: el paradís de l’otaKU

del 20 de maig al 26 de juny de 2017

exposIcIó: Metxa, els robots GeGants



ii JornadEs GoKUraKU: El paradís dE l’otaKU (26 i 27 de maig)

DIvenDreS 26 De maIg

AUDITORI
16-17.30 h Projecció de la pel·lícula Ghost in the Shell, 
cortesia de Selecta Visión 
17.45-18.30 h Conferència «L’eroge - Jocs ja po nesos 
adults», a càrrec d’Óscar Martín Robles 
18.45-19.15 h Concert de música J-Pop amb la can tant 
Aiko Seigi
19.30-20 h Concurs de cosplay infantil

PLANTA 0 
16-20 h Pokemon Space: torneig de Pokemon 3DS i 2DS, 
a càrrec de Conquest

PLANTA 1
16-20 h Espai de reiki, a càrrec de Reiki Europa 
(+ 14 anys)
17-18 h Taller d’orelles de gat, a càrrec d’Asia’n’Play 
(+ 14 anys / cal inscripció prèvia)
17.30-19 h Taller d’introducció a l’escriptura japonesa, 
a càrrec de Verónica Calafell d’Espai Daruma 
(+ 8 anys / cal inscripció prèvia)
18.30-20 h Espai de fanalets japonesos, a càrrec 
d’Asia’n’Play (+ 8 anys)
19-20 h Espai de shogi, a càrrec de Shogi no Kokoro
19.15-20 h Taller d’efectes especials per a cosplays, a 
càrrec de Chaoko Shop (+ 14 anys / cal inscripció prèvia)

DISSaBte 27 De maIg

AUDITORI
10-10.30 h Wellcome, ball amb Hikari Stars Love Live 
10.45-11.15 h Concert de música anime amb la cantant 
Miree
11.30-12 h Concert de tambors taiko amb l’artista 
japonès Rai Tateishi

12.30-13.30 h Xerrada «Els Nobels del manga», a càrrec 
d’Oriol Estrada (Espai Daruma) 
14-16 h Projecció de la pel·lícula One Piece Film: Gold, 
cortesia de Selecta Visión (120 min)
16.30-17.30 h Concurs de karaoke presentat per Miree
17.45-18.15 h Exhibició de quimonos, cortesia de Minna 
no kimono 
18.30-20 h Concurs de cosplay presentat per Louis Rojas

PLANTA 0
10–14 h Pokemon Space: torneig de Pokemon 3DS i 2DS, 
a càrrec de Conquest
16–16.30 h Pokemon Space: trobada amb l’Arale, amb 
l’actriu de doblatge Anna Maria Camps
17–17.30 h Pokemon Space: conferència «Mundo yokai», 
a càrrec d’Eikyo–

17.30–20 h Pokemon Space: taller de rol de bleach,  
a càrrec de Conquest 
18.30–20 h Pokemon Space: Just Dance amb la Miku,  
a càrrec de Conquest

PLANTA 1
10-20 h Activitats obertes a tots els públics:
—  Espai de reiki, a càrrec de Reiki Europa (+ 14 anys)
—  Espai de shogi, a càrrec de Shogi no Kokoro
—  Jocs de taula japonesos, a càrrec d’Amakuni
—  Espai de fanalets japonesos, a càrrec d’Asia’n’Play 

(+ 8 anys)
—  Teatre: contacontes japonesos, a càrrec d’Eikyo–

—  Espai de kamizumo i origami, a càrrec d’Amakuni
11–13 h Taller de maquillatge alternatiu de moda 
japonesa, a càrrec de Chaoko Shop (+ 14 anys / 
cal inscripció prèvia)
16–20 h Espai de demostració de FOW, a càrrec d’Amakuni
18–19 h Taller de manga, a càrrec de Pau Gámez  
(+ 8 anys / cal inscripció prèvia)

Els metxa sorgeixen en les sèries del gè
nere de l’animació japonesa dels anys 
se  tanta i vuitanta, com Mazinger Z, eme
 sa al nostre país. Simbolitzen el cim dels 
aven ços tecnològics en la robò tica. Però 
per què se’n diuen metxa i no simplement 
robots? En la ciència ficció, un metxa és 
un vehicle de grans dimensions contro
lat per un pilot o més (a diferència de 
l’autonomia del robot), que té parts mò
bils, com ara braços o cames, i la utilitat 
dels quals varia segons l’obra de ficció a 
què pertanyen. En l’actualitat, el terme 
metxa s’utilitza per referirse a aquest 
subgènere de cièn ciaficció.

Amb els anys, els metxa han evolucionat. 
Si a l’inici eren rudimentaris i manuals, 
ara són estructures aerodinàmiques, bio
lògiques i controlades per la ment.

En aquesta exposició, aprofundim en la 
història dels metxa des dels seus orígens 
en el manga i l’anime fins a l’actualitat, 
amb superproduccions de Hollywood.

«Autobots, transformeuvos i avanceu!»

Col·leccions: Aitor Galán, Julio César 
Hernando, Joseph Moon i Rubén Molins

Comissari: Rubén Molins

Hi col·laboren:

Durant les jornades hi haurà una fira d’autors de manga i d’entitats sobre cultura japonesa
www.firagokuraku.wixsite.com/canfabra #gokuraku17

Hi col·laboren:
GM Zone, Conquest, Amakuni, Eikyo–, Asia’n’Play, Asociación de Amigos de Mazinger Z, 
Shogi no Kokoro, Espai Daruma i Reiki Europa

Patrocinadors:
Selecta Visión, Norma Cómics, SD Distribuciones i Panini Cómics

Inauguració de l’exposició (amb visita guiada): 20 de juny, a les 19 h

Exposició: MEtxa, Els robots GEGants (del 20 de maig al 26 de juny)

https://firagokuraku.wixsite.com/canfabra
https://twitter.com/hashtag/gokuraku17


II Jornades GoKUraKU: el paradís de l’otaKU (26 i 27 de maig)

DivenDres 26 De maig

AUDITORI
16-17.30 h Projecció de la pel·lícula Ghost in the Shell, 
cortesia de Selecta Visión 
17.45-18.30 h Conferència «L’eroge - Jocs ja po nesos 
adults», a càrrec d’Óscar Martín Robles 
18.45-19.15 h Concert de música J-Pop amb la can tant 
Aiko Seigi
19.30-20 h Concurs de cosplay infantil

PLANTA 0 
16-20 h Pokemon Space: torneig de Pokemon 3DS i 2DS, 
a càrrec de Conquest

PLANTA 1
16-20 h Espai de reiki, a càrrec de Reiki Europa 
(+ 14 anys)
17-18 h Taller d’orelles de gat, a càrrec d’Asia’n’Play 
(+ 14 anys / cal inscripció prèvia)
17.30-19 h Taller d’introducció a l’escriptura japonesa, 
a càrrec de Verónica Calafell d’Espai Daruma 
(+ 8 anys / cal inscripció prèvia)
18.30-20 h Espai de fanalets japonesos, a càrrec 
d’Asia’n’Play (+ 8 anys)
19-20 h Espai de shogi, a càrrec de Shogi no Kokoro
19.15-20 h Taller d’efectes especials per a cosplays, a 
càrrec de Chaoko Shop (+ 14 anys / cal inscripció prèvia)

Dissabte 27 De maig

AUDITORI
10-10.30 h Wellcome, ball amb Hikari Stars Love Live 
10.45-11.15 h Concert de música anime amb la cantant 
Miree
11.30-12 h Concert de tambors taiko amb l’artista 
japonès Rai Tateishi

12.30-13.30 h Xerrada «Els Nobels del manga», a càrrec 
d’Oriol Estrada (Espai Daruma) 
14-16 h Projecció de la pel·lícula One Piece Film: Gold, 
cortesia de Selecta Visión (120 min)
16.30-17.30 h Concurs de karaoke presentat per Miree
17.45-18.15 h Exhibició de quimonos, cortesia de Minna 
no kimono 
18.30-20 h Concurs de cosplay presentat per Louis Rojas

PLANTA 0
10–14 h Pokemon Space: torneig de Pokemon 3DS i 2DS, 
a càrrec de Conquest
16–16.30 h Pokemon Space: trobada amb l’Arale, amb 
l’actriu de doblatge Anna Maria Camps
17–17.30 h Pokemon Space: conferència «Mundo yokai», 
a càrrec d’Eikyo–

17.30–20 h Pokemon Space: taller de rol de bleach,  
a càrrec de Conquest 
18.30–20 h Pokemon Space: Just Dance amb la Miku,  
a càrrec de Conquest

PLANTA 1
10-20 h Activitats obertes a tots els públics:
—  Espai de reiki, a càrrec de Reiki Europa (+ 14 anys)
—  Espai de shogi, a càrrec de Shogi no Kokoro
—  Jocs de taula japonesos, a càrrec d’Amakuni
—  Espai de fanalets japonesos, a càrrec d’Asia’n’Play 

(+ 8 anys)
—  Teatre: contacontes japonesos, a càrrec d’Eikyo–

—  Espai de kamizumo i origami, a càrrec d’Amakuni
11–13 h Taller de maquillatge alternatiu de moda 
japonesa, a càrrec de Chaoko Shop (+ 14 anys / 
cal inscripció prèvia)
16–20 h Espai de demostració de FOW, a càrrec d’Amakuni
18–19 h Taller de manga, a càrrec de Pau Gámez  
(+ 8 anys / cal inscripció prèvia)

Els metxa sorgeixen en les sèries del gè
nere de l’animació japonesa dels anys 
se  tanta i vuitanta, com Mazinger Z, eme
 sa al nostre país. Simbolitzen el cim dels 
aven ços tecnològics en la robò tica. Però 
per què se’n diuen metxa i no simplement 
robots? En la ciència ficció, un metxa és 
un vehicle de grans dimensions contro
lat per un pilot o més (a diferència de 
l’autonomia del robot), que té parts mò
bils, com ara braços o cames, i la utilitat 
dels quals varia segons l’obra de ficció a 
què pertanyen. En l’actualitat, el terme 
metxa s’utilitza per referirse a aquest 
subgènere de cièn ciaficció.

Amb els anys, els metxa han evolucionat. 
Si a l’inici eren rudimentaris i manuals, 
ara són estructures aerodinàmiques, bio
lògiques i controlades per la ment.

En aquesta exposició, aprofundim en la 
història dels metxa des dels seus orígens 
en el manga i l’anime fins a l’actualitat, 
amb superproduccions de Hollywood.

«Autobots, transformeuvos i avanceu!»

Col·leccions: Aitor Galán, Julio César 
Hernando, Joseph Moon i Rubén Molins

Comissari: Rubén Molins

Hi col·laboren:

Durant les jornades hi haurà una fira d’autors de manga i d’entitats sobre cultura japonesa
www.firagokuraku.wixsite.com/canfabra #gokuraku17

Hi col·laboren:
GM Zone, Conquest, Amakuni, Eikyo–, Asia’n’Play, Asociación de Amigos de Mazinger Z, 
Shogi no Kokoro, Espai Daruma i Reiki Europa

Patrocinadors:
Selecta Visión, Norma Cómics, SD Distribuciones i Panini Cómics

Inauguració de l’exposició (amb visita guiada): 20 de juny, a les 19 h

exposIcIó: Metxa, els robots GeGants (del 20 de maig al 26 de juny)

https://firagokuraku.wixsite.com/canfabra
https://twitter.com/hashtag/gokuraku17


Si tens el carnet de Biblioteques de 
Barcelona i vols rebre informació  
de les activitats de la teva biblioteca, 
dóna’t d’alta al butlletí electrònic a  
www.mesbiblioteques.cat.

Si vols saber més coses de  
totes les activitats i novetats de 
Biblioteques de Barcelona, entra a 
www.barcelona.cat/biblioteques 
o descarrega’t l’app mòbil 
BibliosBCN.

Il·
lu

st
ra

ci
ó 

p
or

ta
d

a:
 N

ac
ho

 F
er

ná
nd

ez
 

 
 

M
aq

ue
ta

ci
ó:

 A
D

D
E

N
D

A
 

 
 

Im
p

rè
s 

en
 p

ap
er

 r
ec

ic
la

t 
 

 
D

.L
.: 

B
-1

27
50

-2
01

7

http://www.mesbiblioteques.cat/
http://www.barcelona.cat/biblioteques%20
https://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.ba089d1b6812ed8cf740f740a2ef8a0c/%3Fvgnextoid%3Ddf67b167e0a5e310VgnVCM1000001947900aRCRD%26vgnextchannel%3Ddf67b167e0a5e310VgnVCM1000001947900aRCRD%26lang%3Dca_es
https://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.ba089d1b6812ed8cf740f740a2ef8a0c/%3Fvgnextoid%3Ddf67b167e0a5e310VgnVCM1000001947900aRCRD%26vgnextchannel%3Ddf67b167e0a5e310VgnVCM1000001947900aRCRD%26lang%3Dca_es

