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Quan el desembre de 1998 vaig començar a publicar, en una coneguda revista de

manga i animació japonesa, la primera lliçó d'un curs de japonès que tenia l'objectiu

d'ensenyar l’idioma tot utilitzant exemples extrets de manga per fer l'estudi com més

amè millor, no podia sospitar, ni de bon tros, la repercussió que tindria. Prop de sis

anys més tard, no tan sols aquells articles es van compilar en un llibre (Japonés en

viñetas, 2001), sinó que, a més, el llibre ja ha estat traduït a sis idiomes, se n'ha publicat

una segona part amb matèria més avançada (Japonés en viñetas 2, 2003) i aviat se'n pu-

blicaran dos llibrets d'exercicis complementaris.

Un somni personal des d’un bon principi, que compartia amb força amics i coneguts,

era veure aquest llibre publicat en català, la meva llengua. Tanmateix, l'edició en català

d'un llibre per aprendre japonès ja editat en castellà em semblava poc menys que un

somni. Tot i així, mentre en preparava la versió francesa, el setembre del 2004, un bon

dia se’m va acudir de provar de fer la primera lliçó en català “per veure com quedava”

i la vaig enviar als meus coneguts com a regal sorpresa de la Diada. L’experiència, jun-

tament amb els missatges de suport que vaig rebre, em va fer veure que el projecte era

factible: fins i tot el meu editor em va donar el vist i plau tan bon punt li vaig proposar

la idea. El resultat és el llibre que tens a les mans, el primer mètode per aprendre

japonès que apareix en llengua catalana.

Tinc moltes coses per agrair a moltes persones, entre elles la Verònica Calafell, que

permanentment em dóna suport. A més, ella ha traduït altruistament tots els con-

tinguts de l’obra, a canvi només de la il·lusió de veure-la publicada en català. També

he d’agrair la feina a l’Alberto Aldarabí, que va revisar els continguts de l’obra origi-

nal i em va donar valuosos consells, i a la Itsue Tanigawa, que en va revi-

sar les parts en japonès. Un agraïment molt especial va cap a Norma Editorial, espe-

cialment, al meu editor, Óscar Valiente, ja que sense ell aquesta obra no hauria vist

mai la llum, ni en la versió original ni en aquesta versió catalana de la qual estic tan

orgullós. Gràcies també a tothom que em va animar a fer la versió catalana: sense la

vostra esperonada, aquest llibre no hauria estat possible. Finalment, les meves gràcies

més eloqüents van dirigides als lectors que sempre han donat suport al projecte

Japonès en vinyetes i m’han animat a ampliar-lo i millorar-lo. Gràcies!

Marc Bernabé

1 de febrer del 2005 

Osaka, Japó

Prefaci en l’edició catalana
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En els últims anys, l’expansió del manga i l’anime, els còmics i l’animació produïts al

Japó, es fa cada vegada més evident, ja no només als països asiàtics, sinó també al món

occidental. Em permeto el luxe d’anomenar la meva obra Crayon Shin-chan a tall

d’exemple. El còmic de Shin-chan ja ha estat traduït a moltes llengües, entre les quals

hi ha el català, el castellà, l’alemany o l’anglès. I la sèrie d’animació que hi està basada

encara ha estat traduïda a més idiomes i emesa per canals de televisió d’arreu del món;

ara m’adono que és coneguda internacionalment. Per exemple, no fa gaire, tres dels

meus lectors de Catalunya van venir al Japó gràcies a un concurs i vaig tenir l’oportu-

nitat de conèixer-los i de parlar-hi força. Aquella conversa em va fer entendre fins a

quin punt llegeixen i aprecien la meva obra. Em van dir que, després de llegir Shin-chan

i altres obres de manga, i de veure anime japonès per la televisió, van decidir visitar tant

sí com no el país on vaig néixer i créixer i aprofundir més en l’aprenentatge del meu

país i el meu idioma. Gràcies al concurs, van poder fer realitat aquell somni. Conèixer-

los va ser realment un plaer i vaig aprendre moltes coses d’aquella trobada: crec que no

oblidaré mai els seus somriures. 

D’altra banda, en parlar amb ells una estona, vaig descobrir que existeix un fenomen

que a molts japonesos ens pot semblar difícil d’entendre. No és una cosa aïllada ni

exclusiva de tres joves o de Shin-chan: moltes obres de manga i anime desperten la

curiositat d’un bon nombre de joves occidentals i els estimulen a aprendre més

qüestions sobre el Japó. M’explicaven que, malgrat aquesta petita “revolució manga”

que ha popularitzat el Japó entre els adolescents, gairebé tots els llibres sobre el tema

són massa especialitzats o avorrits per a ells. Tot i així, gràcies a la publicació recent

d’obres com Japonès en vinyetes, del meu amic Marc Bernabé, aquest buit es comença a

omplir. I ara m’han ofert l’oportunitat de presentar aquest curs de japonès basat en el

concepte d’“aprendre divertint-se”. Estic convençut que, venint d’algú tan divertit com

en Marc, qualsevol persona en podrà treure molt de profit. Llegeix-lo, aprèn japonès,

diverteix-te i no et rendeixis fins que hagis fet realitat els teus somnis. 

Yoshito Usui
(autor de manga, creador de Crayon Shin-chan (Futabasha), entre altres obres)

25 de setembre del 2003

Salutació de Yoshito Usui
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És possible que alguns lectors d’aquest llibre, no familiaritzats amb el món del manga

i l’anime (còmic i animació produïts al Japó), es preguntin per què hem decidit usar

vinyetes de còmic per il·lustrar les lliçons. 

La primera raó és que les lliçons que formen aquest curs van ser publicades original-

ment en una coneguda revista de còmic i animació japonesa espanyola. Quan l’ales-

hores redactora en cap d’aquella publicació em va confiar l’elaboració d’un curs de

japonès mensual, vaig pensar que el contingut s’havia d’ajustar d’alguna manera a la

temàtica de la revista. Inspirant-me en les lliçons de la ja desapareguda revista ameri-

cana Mangajin, on es desenvolupava un tema lingüístic cada mes amb vinyetes de

manga com a exemple, vaig trobar la fórmula, que consistia a desenvolupar un curs de

japonès amb una estructura molt clara. Aquesta estructura, que ocupava dues pàgines

de la revista, tenia una pàgina de teoria, on s’incloïen sempre quadres de vocabulari i

de gramàtica per fer l’estudi més visual i còmode per l’estudiant, i una segona pàgina

d’exemples trets directament de manga japonès, que servien per il·lustrar i ampliar

l’explicació de la part de teoria. La idea va funcionar molt bé, la qual cosa va permetre

que el curs es publiqués ininterrompudament durant 30 números de la revista (gairebé

tres anys) i revés nombroses mostres de suport i suggeriments durant aquest període de

gestació. Tot plegat va permetre l’edició d’aquest llibre, una recopilació àmpliament

millorada dels continguts d’aquella revista. 

El segon motiu pel qual utilitzem vinyetes de manga per ensenyar japonès és que el

manga constitueix un autèntic fenomen, ja no tan sols al Japó, que n’és el país d’origen,

sinó també a la resta del món, on cada vegada s’estén més i es fa, com més va, més po-

pular i accessible. El manga, amb la gran varietat temàtica que té, és una eina ideal per

aconseguir una “finestra” a través de la qual es pot observar la societat i la mentalitat

japoneses en el seu context.

La paraula “manga” significa, literalment, “dibuixos espontanis, sense sentit”, i és la

paraula que s’usa al Japó per parlar del còmic en general. A Occident, l’hem adoptada

per referir-nos al “còmic japonès”. Malgrat tot, la popularitat del manga al Japó no té

res a veure amb la popularitat, més limitada, que té als països occidentals. Un equiva-

lent en pes específic a aquest fenomen podria ser el cinema o el futbol. Un autor de

renom pot arribar a cobrar veritables fortunes i, de fet, els més reconeguts es compten

entre les persones més riques del Japó. 

Vegem-ne unes dades il·lustratives: 
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a) El 2002, el 38,1% de tots els llibres i revistes publicats al Japó eren manga, i les

vendes constituïen el 22,6% del total de beneficis obtinguts per la indústria editorial,

segons l’edició 2003 de Shuppan Shihyõ Nenpõ (Índex editorial anual).

b) Les revistes de manga setmanals tenen unes tirades extraordinàries. Al mercat

japonès, no és estrany que les revistes superin el milió d’exemplars venuts per setmana.

Per exemple, el 2001, Shõnen Magazine i Shõnen Jump van

vendre una mitjana de 3,5 milions d’exemplars per setmana... I, amb tot, aquestes xifres

no tenen ni punt de comparació amb els 6,5 milions de Shõnen Jump en l’època daura-

da de la revista, entre finals dels anys 80 i principis dels 90. 

c) El manga, a més, ha generat indústries paral·leles gens menyspreables: els dibuixos

animats o anime, que triomfen arreu del món, en són un exemple. 

Existeixen manga de totes les tendències, arguments i estils artístics, manga per a totes

les edats i estrats socials. Entre els lectors de manga hi ha infants, adolescents, dones

madures, obrers, oficinistes, etc. No cal dir que també existeix el gènere eròtic i

pornogràfic. Al Japó, el còmic no és tan sols cosa de nens. Tothom llegeix o ha llegit

manga i la seva cultura n’ha rebut una clara influència.

El còmic japonès no es limita a la ciència-ficció, la violència i el “sang i fetge”: de fet,

n’hi ha de moltes menes. Quan la primera onada de manga va arribar a Occident, però,

moltes de les obres que vam veure eren violentes i tenien un component sexual con-

siderable, que va contribuir a crear una imatge distorsionada de fins on pot arribar el

còmic japonès. Ni tot el manga és violent, ni tot el manga conté una forta càrrega

sexual, ni tot el manga és gràficament igual. És cert que molts còmics japonesos

semblen tallats amb el mateix patró d’ulls grossos i brillants, però també hi ha una pila

d’obres que surten d’aquests motlles.

El primer lloc de publicació d’un manga són les revistes setmanals, tan gruixudes com

econòmiques, on se solen publicar unes 20 pàgines per sèrie cada setmana (en cada

revista es fan al voltant de 15 col·leccions). Quan una sèrie té èxit, se sol recopilar en

forma de llibre d’unes 200 pàgines (que recull uns 10 o 11 capítols apareguts prèviament

en les revistes), anomenat tankõbon. Així és com el manga sol arribar a les mans

dels aficionats occidentals que el consumeixen en la versió original.

En definitiva, el manga és un fenomen importantíssim al Japó. A través d’aquests

còmics, i sempre amb certa prudència i esperit analític, es pot aprendre l’idioma

japonès i, més important encara, es poden aprendre moltíssimes coses sobre la cultura

i la idiosincràsia japoneses. I això pot resultar apassionant.

Llegeix atentament les pàgines següents per fer-te una idea de com funciona el

mètode i de com s’estructura el llibre. Espero que aquesta obra et serveixi per aprendre

tant l’idioma com la cultura japonesa; és un gran honor per a mi ser el teu sensei. 
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Utilització i estructura d’aquest llibre
Aquest llibre està orientat a l’estudi autodidacte del japonès que s’utilitza en els

manga (japonès col·loquial de tipus oral) perquè puguis arribar a entendre un còmic

japonès, una sèrie d’animació o una pel·lícula d’imatge real, de tipus infantil, en la

versió original (tot plegat, és clar, amb l’ajuda d’un bon diccionari).

Com que l’objectiu del curs és la comprensió del japonès dels manga, hi trobaràs

molts aspectes de la llengua japonesa que no se solen explicar en els cursos conven-

cionals, almenys en una primera etapa de l’estudi. Veurem alguns trets de la llengua

parlada col·loquial, com ara els diferents pronoms personals (ll.7), les partícules

emfàtiques de final de frase (ll.17) o els verbs en forma simple (ll.20), que no se solen

estudiar fins a una fase més avançada de l’estudi “ortodox” de l’idioma. El nivell aug-

menta a mesura que avancen les lliçons, per la qual cosa és més assenyat estudiar el lli-

bre en l’ordre proposat i no passar a la lliçó següent fins que no s’hagi interioritzat el

contingut de les lliçons anteriors. Per tal de facilitar i agilitzar l’estudi, hem optat per

proporcionar sempre la transcripció a l’alfabet romà (rõmaji) de totes les paraules i

frases, si bé recomanem aprendre abans els sil·labaris (hiragana i katakana) per tal de

no adquirir vicis que després poden costar de corregir.

Les trenta lliçons
El cos del llibre està format per trenta lliçons, estructurades en tres parts:

a) Teoria. En aquesta part es desenvolupa una explicació teòrica i detallada del tema

de la lliçó. Hi solen haver un o més quadres gramaticals o de vocabulari que ajuden a

sintetitzar i a copsar millor els conceptes explicats.

b) Manga-exemples. Exemples trets originalment de manga japonès, que han estat

redissenyats especialment pera  aquest llibre. Serveixen per il·lustrar i ampliar el que s’ha

explicat en les pàgines de teoria. El sistema utilitzat per analitzar cada frase és el següent: 

Primera línia. Transcripció exacta de l’original japonès de la bombolla.

Segona línia. Transcripció del text a l’alfabet occidental (rõmaji).

Tercera línia. Traducció literal paraula per paraula. El significat de les diferents

abreviatures utilitzades s’explica en el glossari de la pàgina següent. 

Quarta línia. Traducció orientativa al català.

c) Exercicis. Sempre tenen relació amb el tema explicat en la lliçó, i les respostes es

poden obtenir o deduir en tots els casos del contingut de la lliçó. Les respostes correctes

dels exercicis es troben al final del llibre.
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aquest llibre ptm molt interessant ser pe.
Aquest llibre és molt interessant, oi?
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Els apèndixs
El llibre inclou quatre apèndixs amb informació complementària molt útil:

i) Respostes dels exercicis: respostes detallades de tots els exercicis inclosos en el lli-

bre, perquè puguis contrastar tu mateix si ho has fet bé. En ser un mètode autodidacte,

hem intentat suplir l’handicap que suposa l’absència d’un professor amb totes les eines

possibles, de les quals aquesta potser és la més significativa. 

ii) Recopilació de kanji: recopilació de 160 caràcters japonesos (kanji) bàsics, amb cinc

paraules compostes per a cadascun. L’estudi d’aquests caràcters és fonamental per acon-

seguir una base sòlida que permeti aprofundir posteriorment en l’estudi de l’idioma.

iii) Glossari d’onomatopeies: una eina de consulta molt útil per als lectors de

manga en versió original, o traduït, en edicions amb onomatopeies sense retocar.

iv) Índex de vocabulari: un índex de gairebé 1.000 paraules amb tot el vocabulari del

llibre, per ordre alfabètic. 

Material extra
Japonès en vinyetes és una introducció amena i molt lleugera a l’idioma japonès, i l’èxit

del seu enfocament va fer que els lectors demanessin una ampliació de les lliçons amb el

mateix mètode. Aquesta demanda va fer possible l’edició de Japonés en viñetas 2 (Norma

Editorial, 2003), un llibre que conté 30 lliçons més (de la 31 a la 60), i molt material extra.

El llibre està adaptat, entre d’altres, a l’examen de capacitat en llengua japonesa (Nihongo

Nõryoku Shiken o, dit curt, Nõken), dels nivells 4 i 3. Si després d’estudiar Japonès en

vinyetes consideres que estàs preparat per fer un altre pas, no ho dubtis i llança’t a provar

Japonés en viñetas 2 (de moment, només disponible en castellà). 

Igualment, a la pàgina web www.nipoweb.com pots trobar informació extra sobre el

projecte Japonès en vinyetes, entre d’altres, així com fòrums d’opinió i consulta,

enllaços, etc. T’animem a visitar-la i a aprofitar totes les possibilitats que t’ofereix.

Sobre les traduccions
En el llibre apareixen tant frases d’exemple com manga-exemples, tots amb les tra-

duccions corresponents paraula per paraula i al català. De vegades, les frases que ofe-

rim poden “grinyolar” i semblar poc naturals: això passa perquè, en fer les traduccions,

hem preferit pecar de literalitat a l’original japonès per tal que comprenguis millor la

formació de les frases. Un bon exercici seria intentar crear traduccions més naturals en

català per a cadascuna de les frases: sens dubte, això t’ajudarà a afermar conceptes, a

analitzar a fons la frase japonesa i a comprendre-la com un tot i no com una mera agru-

pació de paraules i patrons gramaticals. A més, potser això t’ajuda a descobrir el món i

la complexitat de la feina del traductor... 

Dit això, et deixem amb un glossari de les abreviatures utilitzades en el llibre i

t’animem a començar. Benvingut al món del nihongo!




