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La sessió d‟avui

• Consideracions sobre el primer exercici

• Repassem l‟actualitat

• La indústria del manga

– Situació actual

– Exercici pràctic

• La indústria de les revistes a la Xina

– Claus en la creació d‟una „Xina moderna‟

– Repàs de la lectura

• Final de la Part I



Consideracions sobre el primer exercici

• És molt important que citeu sempre les 

fonts que us serveixen per escriure 

qualsevol text acadèmic.

• Tingueu sempre en compte quin mitjà 

és el que publica cada informació.

• No oblideu que en el procés 

d‟avaluació continuada hi ha dues 

fitxes de lectura!
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Actualitat | Xina

• Tancat durant un 

mes 

– “Falsa informació”    

(失实 – shīshí) 

– “Violació en la 

informació pública”  

(违反宣传纪律 –

wéifǎn xuānchuán 

jìlǜ) 





La indústria del manga al Japó



El cicle de publicació de manga

• Mangashi (manga zasshi – 漫画雑誌)

– Revistes setmanals amb més de 300 

pàgines i amb múltiples capítols de 

diferents sèries

– Es venen per milions i tenen públics molt 

determinats

• Tankōbon (単行本)

– Format „recopilatori‟ en què es publiquen 

la majoria de manga fora del Japó

– Només els títols de més èxit fan el salt de 

la revista al llibre tancat
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Causes del declivi en vendes

• L‟aparició dels manga kissa (漫画喫茶), 

és a dir espais per al consum massiu 

de còmic amb „tarifa plana‟

Font: http://japan2k6.info/blog/wp-content/uploads/2006/08/DSCN1422.JPG
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Causes del declivi en vendes

• La reducció de la població jove, que és 

la principal consumidora de manga al 

Japó



Causes del declivi en vendes

• El canvi en els hàbits de consum dels 

joves

– Hi ha un notori descens en els índexs de 

lectura de la gent jove

– Els estudis d‟opinió diuen que els joves no 

„troben interès‟ en la temàtica del manga 

actual

• La crisi econòmica ha fet baixar el 

poder adquisitiu i, per tant, també les 

vendes



Perspectives de futur del sector

• El creixement, encara modest, del 
manga encaminat al telèfon mòbil. És 
el keitai manga (ケータイまんが)

• La recerca de nous públics fora del 
Japó, principalment a Europa i als 
Estats Units

– Hi ha concursos destinats, exclusivament 
a mangaka no japonesos

– El nombre de nous títols a Espanya ha 
crescut des del 2003 al 2008



El boom de les revistes

• A partir de la dècada dels noranta creix 

de forma dramàtica el número de 

revistes a la Xina

– Revistes d‟informació general

– Revistes d‟informació econòmica

– Revistes „d‟estil de vida‟

• A diferència del sector de la informació 

diària, en les revistes „d‟estil de vida‟ hi 

ha molta presència d‟empreses no 

xineses



El boom de les revistes
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El boom de les revistes
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Total de lectors en funció del tipus de revistes



El boom de les revistes

• De tots els sectors (esports, lleure, 

tecnologia, moda...) el que té més camí 

recorregut és la moda

– Hi ha revistes 100% locals

– Hi ha revistes amb participació 

compartida

• Són els productes „més rentables‟ i 

acaparen 1/3 dels ingressos totals en 

publicitat



El boom de les revistes

• Les revistes de moda suposen la 

menor de les „amenaces‟ per al govern 

xinès

– No tenen continguts polítics

– Com l‟esport serveixen de „distracció‟ de 

les masses

• Hi ha una recomposició de l‟estètica a 

la Xina que s‟allunya dels cànons 

xinesos „tradicionals‟



Les revistes masculines
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Les revistes masculines
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Les revistes masculines
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Les revistes femenines



El boom de les revistes

• Els mitjans de comunicació de masses 

xinesos contribueixen en el procés de 

construcció de la identitat urbana

– La nova classe mitjana, essencialment 

jove i urbana, s‟emmiralla en els 

personatges de les revistes

• La moda, entesa com a element de 

diferenciació i status és una vida 

d‟escapament molt popular



El boom de les revistes

Brother Sharp a 

Ningbo

犀利哥 (xīlì gē)



El boom de les revistes



El boom de les revistes

Font: http://english.people.com.cn/90001/90783/91300/6914411.html
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Propera sessió

• Dimecres 13 març 2011

– Conferència de Manel Ollé a la Biblioteca 

Joan Oliver a Sant Antoni. C. Comte 

Borrell 44-46 (08015) BCN

– Alternativa a qui no hi pugui anar

• www.casaasia.cat/actividad/detalle/?id=13764

• Compto amb els vostres comentaris al blog 

després de la xerrada

http://www.casaasia.cat/actividad/detalle/?id=13764

