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Fa pocs anys, qualsevol cosa (o persona) que fes pinta d’asiàtica la batejàvem com a xinesa. Menjar sushi i ser fan de Karate Kid era símbol de ser un snob o un freak. Ara però,  la cultura 
nipona ens ha envaït fins a tal punt que a Barcelona hi ha més restaurants japonesos per metre quadrat que a ple centre de Tòquio,  fem cursets d’Ikebana per decorar l’habitació, ens tornem 
bojos resolent el Sudoku, no concebim el còmic o el cinema de terror sense pensar en Japó i  somiem en viatjar-hi des de que vam veure Lost in translation... Japó està de moda!

Febre nipona
al cine, al teatre i a casa 

 A LES PANTALLES...
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De la tecnologia a la decoració, passant per 
la literatura, els productes nipons són cada 
vegada més presents a casa nostra. 

Mentre alguns s’apunten a cursets d’Ikebana, 
art de decoració floral japonés, altres passen 
hores i hores jugant a vídeojocs i tenen les  
prestatgeries plenes a vessar de còmics o DVD 
de manga.

I en literatura, escriptors japonesos com Haruki 
Murakami, autor de Tòquio Blues, o novel·les 
que amb referències a la cultura nipona, com 
les d’Amélie Nothomb, es converteixen en 
autèntics best-sellers al nostre país.

JAPÓ A CASA...

Són moltes pel·lícules ambientades a Japó que podem trobar a les sales de cinema o als vídeoclubs. Mentre als cinemes, Memorias de una 
geisha lidera durant setmanes el rànquing de pel·lícules més taquilleres al nostre país, una passejada rápida pel videoclub ens fa recordar altres 
films que ho van ser fa ja uns mesos com El último samurai, Lost in translation o el Kill Bill de Tarantino. Entre els diferents gèneres, el de terror 
ha sigut un dels de més projecció amb directors que, com Hideo Nakata (The Eye, Dark Water, The Ring), han triomfat a nivell internacional.

La moda nipona ha arribat també a la televisió. Entre les apostes del nou canal Cuatro trobem el retorn de l’hilarant programa Humor 
amarillo, de Takeshi Kitano, artista polifacètic que, a part de ser el creador d’aquest concurs on desenes de japonesos participaven en 
proves absurdes, ha dirigit pel·lícules de culte, dibuixat còmics i, fins i tot, dissenyat vídeojocs.
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L’art japonès 
envaeix Catalunya

Protagonista de Mikado
JOSEP FERRER

Fa vint anys, quan la companyia teatral catalana Dagoll Dagom va estrenar l’obra 
Mikado, opereta de Gilbert i Sullivan ambientada al Japó, la cultura nipona era 
pràcticament desconeguda a Catalunya.
La tornada d’aquest emblemàtic musical als escenaris constata que, encara que l’obra 
és en essència la mateixa, hi ha canvis respecte a la que van veure els nostres pares. 
Els nous actors són molt més joves, els acudits s’han actualitzat amb referències 
a temes amb els quals es busca la complicitat del públic – Letizia Ortiz, la COPE o 
el tabac són alguns dels que fan esclatar aplaudiments espontanis – un muntatge 
revisat i un públic que, vint-anys després, no sols coneix la cultura nipona sino que, 
un cop baixat el teló... se’n va a menjar sushi!

Amb l’entrada de l’obra, els assistents tenen la pos-
sibilitat d’adquirir un ticket per, un cop acabada la 
representació, degustar un plat típic japonès en el ves-
tíbul del mateix Teatre Apolo, que es vesteix de gala, 
decorat especialment per l’ocasió.

Dagoll Dagom està celebrant el seu trenta aniversari amb la tor-
nada als escenaris dels seus espectacles més aplaudits: El Mikado 
i Mar i Cel. Des de 1974, la companyia teatral ha consolidat la 
seva trajectòria tant en teatre musical– Antaviana, Nit de Sant 
Joan, Glups, Flor de Nit, Historietes, T’odio amor meu, Pigmalió, 
Els Pirates, Cacao, Poe i La Petritxola són altres dels seus treballs 
escènics– com en sèries d’humor per a televisió com Oh, Europa!, 
La Memòria dels Cargols o Psico-Express.

30 ANYS DE DAGOLL DAGOM

... I ALS ESCENARIS

“ A Japó tot és art ”

EL SUSHI

MIKADO, EL RETORN D’UN CLÀSSICCom et senta ser Mikado? És el 
dolent de l’obra?
Bé... sí. El que passa és que no consi-
dero que sigui un personatge dolent 
perquè en ser un obra còmica els per-
sonatges més negatius també queden 
molt ridiculitzats.

L’emperador Mikado prohibeix els 
flirtejos amorosos...
És un mica passat de moda. Suposo 
que en l’època victoriana, quan es 
va escriure l’obra, això de la repressió 
sexual estava molt de moda. Ara és 
una tonteria. Però dóna molt de joc 
escènic, ja que tot el que passa a l’obra 
comença a partir d’això.

Quina és la part de l’obra que fa més 
gràcia?
En principi totes les escenes són molt 
divertides. No sé amb quina quedar-
me però m’agrada molt quan les noies 
fan el canvi i primer fan veure que són 
molt tímides i pures i després, de cop 
i volta, ensenyen la part aquesta més 
agressiva que tenen.

Quina és la part que se’t fa més difícil 
d’interpretar?
El meu personatge és complicat 
ja que només sortir ja em poso a 
cantar jo sol a tota pastilla. És una 
cançó que no és difícil vocalment 
però té molta lletra i és molt ràpida. 

I després de la cançó tinc una escena 
molt llarga parlada. Només sortir ja 
tens que donar-ho tot.

Creus que Japó està de moda? 
Sí, i a més a més m’agrada molt 
que ho estigui. M’agrada més que 
estigui Japó de moda que altres 
països.

Quin és l’encant nipó?
No he estat mai a Japó però penso 
que els japonesos tenen una sensi-
bilitat diferent i que s’agafen la vida 
des d’un lloc com molt tranquil i molt 
pausat. Suposo que també tenen la 
seva part negativa, però em fascinen 
molt aquestes arts que s’han inven-
tat: Ikebana, la cerimònia del te... 
qualsevol cosa pot ser un reflex d’una 
activitat artística. Inclús tirar una fletxa 
amb un arc, fer un ram de flors o una 
caligrafia és tot un art. I realment ho 
és. Nosaltres això ho hem perdut, i 
tenim l’art separat de la vida.

T’agrada el sushi?
Sí, m’agrada molt. No per menjar-ne 
cada dia, però sí de tant en tant.

Tens algun altre hobbie japonés?
M’agradaria molt provar el tir amb 
arc. El budisme zen també m’atrau 
però crec que costa molt integrar-
ho en la nostra vida occidental.


