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És un principi acceptat que tota recer-
ca antropològica s’esperona en un dub-
te, una pregunta fonamental, tal vegada
ínfima, que desvetlla la complexitat del
fet cultural. L’estudi que ens ocupa no
és pas una excepció, en prendre com a
punt de partença una qüestió elemen-
tal i tanmateix desapercebuda: per què
la llengua japonesa compta amb dos
sil·labaris per escriure els mateixos
sons?
És aquesta una pregunta que ha esde-
vingut un dubte antropològic en el pro-
jecte d’interpretar una pràctica que
forma part dels tàcits culturals, d’aquells
comportaments automàtics, presos
com a evidents en la seva articulació
social. Aquesta anàlisi m’ha confrontat
amb les dimensions simbòliques que
integren la construcció identitària en la
cultura japonesa, en una reflexió més
àmplia sobre la producció cultural de la
diferència i les identitats en un món glo-
balitzat. En aquesta tasca he recorregut
a les eines teòriques i conceptuals de
l’antropologia, l’etnolingüística, la teo-
ria de la representació i els estudis cul-
turals, aplicades a la recerca etnogràfi-
ca de la cultura popular i les indústries
culturals japoneses, en un projecte des-
envolupat entre els anys 2004 i 2006
amb el finançament del Govern del
Japó.
El katakana és un dels tres dispositius
que integren el sistema d’escriptura
japonès en el qual operen simultània-

ment elements logogràfics, els caràcters
sino-japonesos del kanji, i elements
fonogràfics, els sil·labaris del kana (hira-
gana i katakana). Mentre els signes del
hiragana s’empren en l’escriptura d’e-
lements lingüístics propis del japonès,
el katakana s’aplica principalment a la
transliteració dels estrangerismes
–excepte dels d’origen xinès– i de for-
ma secundària a l’emfasització gràfica
de paraules, idees i expressions col·-
loquials, la representació de formes
onomatopeiques, la transcripció de l’o-
nomàstica i la terminologia científica,
així com en les comunicacions electrò-
niques a mode d’escriptura per a la
codificació i descodificació de llenguat-
ges i registres.
Des del punt de vista històric, trobem
els precedents més remots del kataka-
na a finals del segle VIII, principis del IX,
en un conjunt de sutres budistes escrits
en xinès. Aquests textos presenten el
signes d’un proto-katakana en la glosa
fonètica dels sinogrames, conjuntament
amb altres signes de notació gràfica, en
una mena d’”escriptura taquigràfica”
(R.A. Miller, 1967) tan ràpida d’escriu-
re com senzilla de llegir, exempta del
traç afectat del hiragana. Com tot en
l’escriptura japonesa, el kana deriva de
l’escriptura xinesa, i constitueix el resul-
tat històric de la seva aplicació a la
representació fonètica d’aquells ele-
ments gramaticals que, a causa de les
enormes diferències entre el que con-

ceptualment denominem les llengües
“xinesa” i “japonesa”, no comptaven
amb expressió escrita. 
A finals del segle XIX i principis del XX

l’estandardització moderna del sistema
d’escriptura, i les transformacions en
l’estil literari, comportaren l’aplicació
de criteris fonètics en la representació
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de l’allau d’estrangerismes que pene-
trava la panòplia lèxica del japonès. L’a-
plicació del katakana a la transliteració
d’aquests mots esdevindria una conse-
qüència lògica i ideològica del seu ús
històric com a “escriptura en traduc-
ció”, en una pràctica d’implicacions pro-
fundes per a la llengua i escriptura japo-
neses.
El resseguiment històric del katakana
revela l’origen d’una escriptura que
opera mitjançant un procés dual que a
l’hora que adapta una veu estrangera a
la fonètica i la grafia japoneses, la sin-
gularitza en la seva expressió escrita. A
partir d’aquest procés, distingeixo dos
nivells en la seva pràctica lletrada: ins-
trumental i representacional.
La dimensió instrumental es fonamenta
en la caracterització de l’escriptura
japonesa com a sistema mixt o híbrid, un
sistema logo-sil·làbic que integra ele-
ments logogràfics i fonètics. Exposat
breument, mentre l’escriptura alfabèti-
ca es conforma en el traç continu que
enllaça les lletres d’una paraula, en l’es-
criptura japonesa la continuïtat gràfica
entre els caràcters resulta inexistent.
L’alternança en el tipus de grafia (kanji-
hiragana-katakana) opera així com el
que considero un marcador del sentit,
que possibilita la substantivació i el
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reconeixement d’un mot a partir de la
seva adscripció al conjunt ideal del lèxic
“autòcton” o “forà”.
Les implicacions simbòliques d’aquesta
dimensió instrumental es fan a un nivell
representacional en el qual el katakana
esdevé el que anomeno una escriptura
atributiva en la demarcació de l’univers
lingüístic i cultural “japonès”. El propi
terme gairaigo (“estrangerisme”), anà-
leg lingüístic dels mots gaikoku (“país
estranger”) i gaikokujin (“estranger”),
encapsula la percepció japonesa de 
l’existència prototípica d’un conjunt
lèxic forà, representat d’un mode sin-
gular a través de la seva escriptura en
katakana.
La simbolització única d’un conjunt
d’entitats a partir de la seva “foranitat”,
enfront del conjunt lèxic sino-japonès
(kango) i japonès indígena (wago) de
l’escriptura kanji-hiragana, emergeix així
com una derivada adventícia de la seva
diferenciació gràfica. Aquesta demar-
cació observa un patró simètric a la dis-
tinció lingüística de la doble lectura del
kanji, sino-japonesa (on yomi) i japone-
sa indígena (kun yomi), en una pràctica
que no és pas aïllada en el context cul-
tural japonès. 
Tradicionalment, la societat japonesa
ha estat caracteritzada en el joc de
polaritats culturals de l’entramat uchi-
soto (“interior-exterior”), omote-ura
(“davant-darrere”), honne-tatemae (“re-
al-ideal”). Aquest esquema conceptual
ha incardinat les aproximacions teòri-
ques al Geist, a l’ethos japonès, en la dua-
litat psicològica i sociocultural del “tan-
gible” i “intangible”, “segur” i “amena-
çador”, “pur” i “impur”, i en darrer ter-
me “propi” i “aliè”.
Històricament l’univers cultural japo-
nès establí aquesta oposició en la pola-
ritat essencial wa-kan (“Japo”-”Xina”),
dialèctica que amb la irrupció de la civi-
lització occidental es refondria en l’es-
quema binari wa-yô (“Japó”-”Occi-
dent”), expressat lingüísticament en els
conjunts lèxics kokugo (“japonès”) i gai-

raigo (“estranger”). L’imaginari cultural
japonès quedaria així inscrit en un joc
de polaritats essencials en el qual l’Al-
tre del Japó deixaria de ser interpretat
per la idea de “Xina”, substituïda per
“Occident” com alter ego cultural en la
configuració mateixa de la noció de
“japonès”.
El japonès és prolix en exemples lin-
güístics d’aquesta demarcació simbòli-
ca. La dicotomia wa-yô conforma un sis-
tema de categoritzacions culturals que
impregna la vida social i la cultura mate-
rial japoneses. A la vida quotidiana,
l’”estil japonès” (washiki) es contrapo-
sa a l’“estil occidental” (yôshiki) i això
afecta els diversos àmbits del social,
l’habitació washitsu (“japonesa”) con-
trasta amb l’espai yôshitsu (“occiden-
tal”), d’igual mode que el vestit tradi-
cional japonès (wafuku) es distingeix del
tall occidental (yôfuku), la literatura was-
ho de la yôsho, o els dolços wagashi de
la rebosteria yôgashi.
A la cuina “japonesa” (washoku) l’arròs
rep el nom de gohan i és generalment
servit en un bol separat de la resta d’a-
liments, mentre que a la cuina “occi-
dental” (yôshoku) és denominat raisu
(en katakana, de l’anglès rice) i s’em-
plata. L’arròs és el mateix, ha estat con-
reat al mateix camp i cuit de la matei-
xa manera, tan sols es diferencia en la
seva representació lingüística i cultural.
L’exemple gastronòmic resulta il·lumi-
nador. Cada menja ha de servir-se en
el continent apropiat, expressant l’ads-
cripció simbòlica a l’univers ideal del
“japonès” o l’”occidental”. Així, els
estris del parament washokki (“japo-
nès”) es distingeixen dels yôshokki
(“occidental”) simètricament a com en
kanji-hiragana s’escriuen els mots koku-
go, i en katakana els gairaigo.
Com en tota ordenació, l’interès de la
categorització wa-yô no resideix en l’en-
titat dels objectes, sinó en la seva exis-
tència mateixa com a sistema. No es
tracta d’una classificació objectiva de la
realitat, la polaritat wa-yô constitueix un

sistema de conceptualitzacions cultu-
rals que estableix una distinció subjec-
tiva i arbitrària entre el “japonès” i
l’”occidental” (H. Befu, 1984). L’ambi-
güitat rau sempre en la definició elusi-
va d’unes entitats que es reprodueixen
i transformen a través del temps, com
a constructes culturals que conformen
substantivament les idees de “Japó” i
“Occident” (O. Goldstein-Gidoni, 2001).
És aquest un procés dinàmic de pro-
ducció cultural a través del qual la iden-
titat japonesa resulta afirmada (M.R.
Creighton, 1991).
Segons la meva opinió, les nocions de
wa i yô constitueixen representacions
simbòliques aplicades a la vida quoti-
diana que itineritzent la cultura popu-
lar i el consum. Lluny d’una dicotomia
blindada, les seves entitats dialoguen en
una pràctica no absoluta ni excloent,
com a punts cardinals d’una dualitat que
integra el continuum social. En aquest
sentit, la seva classificatòria refereix tant
a la representació imaginària de la
comunitat (B. Anderson, 1983) com al
desig d’inscriure paritàriament la cultu-
ra japonesa –mitjançant la seva repre-
sentació estereotípica– en l’escenari de
la globalització.
Des d’aquesta perspectiva, interpreto
la dialèctica wa-yô com la resposta indí-
gena a l’intent de registrar la idea del
“Japó” en l’ordre polític articulat per
l’Orientalisme (E. Said, 1978). Un ordre,
en paraules de N. Sakai (1988), basat
en la dicotomia No-Occident/Occident,
Premodern/Modern, Particular/Uni-
versal que configura el “no-Occident”
des de la falta d’alguna cosa que el de-
fineix negativament enfront de la “com-
plitud” occidental (B. Turner, 1994),
arrogada en el discurs del “the West
and the rest” (S. Hall, 1992). Simètrica
i inversament, el discurs identitari ni-
honjinron (“teoria sobre els japonesos”)
referma i contesta aquesta formula-
ció en l’articulació simbòlica d’un Occi-
dent significatiu amb el qual s’estableix
una relació ambivalent, en el sentit 
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descrit per H. Bhabha (1983, 1984).
D’una manera coincident el katakana
expressa els constructes polítics i emo-
cionals d´”Occident” i “occidental”,
oscil·lant ambivalentment entre l’en-
tusiasme i el rebuig, la fascinació i el
menysteniment, el desig i la nàusea, a
través d’una escriptura que tant incor-
pora i adapta, “domestica” i re-fa el
forà, com el distingeix i manté al mar-
ge.
Des d’aquesta perspectiva, identifico
tres tipus d’escriptura en la pràctica
social del katakana. Una escriptura
emblemàtica que representa tot allò que
anhela, la sofisticació, el refinament i el
luxe atribuït en la caracterització de
l’”occidental” i l’autocaracterització del
“japonès”. És aquesta una escriptura
untuosa que converteix el social en l’es-
cenari fantàstic de la commoditization i
el consum, en una ficció estereotípica
sobre el cosmopolitisme i la interna-
cionalització (kokusaika) de la societat
japonesa contemporània. Una escriptu-
ra de l’abjecte, seguint la definició de J.
Kristeva (1980), que expressa en kata-
kana tot allò que repugna, atribuint-ho
a una jurisdicció aliena. Es tracta d’una
escriptura que renega i expel·leix la
diferència, neurotitzant aversions i
terrors en la seva projecció estrange-
ra, que pertorba i inquieta, ja sigui pel
desassossec que suscita com per la
toxicitat que dimana. Entre ambdues,
identifico una escriptura del marge que
converteix entitats heterogènies des de
la labilitat de l’interstici, com a interfí-
cie que materialitza un lliscament entre
una cosa i una altra, que introdueix sen-
tit sense acabar de precisar-lo mai, en
una indeterminació estructural.
És amb aquesta ambivalència amb la que
ens confronta el katakana, a través d’u-
na expressió incerta i elusiva, que
emmascara significats en la tensió de
l’eufemisme, en l’opacitat d’allò insinuat,
del que sols adquireix sentit en la ines-
tabilitat d’un entramat de referències,
com en la deriva del significat en la

cadena de significants de la différance (J.
Derrida, 1968). Altrament dit, l’escrip-
tura d’una diferència inefable que tant
anhela com abjecta, reifica com escar-
neix, que repta i desconcerta entre el
“propi” i l’”aliè”, sembrant el dubte
sobre unes nocions la certesa de les
quals no aconsegueix depassar els límits
del sentit atribuït a la seva represen-
tació.
És aquí on rau la significació principal
del katakana, com a representació cul-
tural que fa de l’Altre punt de referèn-
cia en l’escriptura del propi a través d’u-
na mirada allunyada i distant que aliena

i estrangeritza, “katakanitza”, la pròpia
diferència en el marcatge d’entitats lin-
güístiques concretes, de paraules, con-
ceptes i expressions que nominen
experiències socials noves i en rese-
mantitzen d’altres ja conegudes, que
emfasitzen voluntats i vetllen motiva-
cions en la seva articulació social. El
mecanisme a través del qual opera té
molt d’escòpic, en un allunyament de
mirada mediatitzat per la representa-
ció de la pròpia singularitat, que pren
el lloc de l’Altre en el plaent exercici
de l’autocontemplació. És aquest un
nivell que analitzo amb la represa del
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en un món globalitzat.
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concepte de transvaloració formulat per
T. Todorov (1986), a la llum del pen-
sament de J. Lacan (1964) i G. Debord
(1967).
El katakana es revela així com una
representació cultural de la qual els
seus actors extreuen sentiments, acti-
tuds i pràctiques, en relació a si matei-
xos i els altres. Una representació que
es desvetlla sols en l’acció, performati-
vament, en la vehiculació lingüística i
discursiva de les pròpies caracteritza-
cions en la interacció social. L’anàlisi de
la seva pràctica implica, per tant, apro-
fundir en el terreny de la vaguetat cul-
tural, en l’ambigüitat que integra la
construcció identitària. 
En darrer terme, el katakana consti-
tueix una escriptura que transgredeix
seguretats i subverteix conviccions,
interpel·lant sobre el sentit del “japo-
nès” i el “no japonès” en un món glo-
balitzat. Una escriptura que ens parla,
des de l’estrangeria, de com es repre-
senta la diferència i reconeix la sem-
blança, de la voluntat de fer de l’Altre
condició de possibilitat i condició de
necessitat per a pensar el “propi”. Una
escriptura, en definitiva, des de llur
estranyament, es delibera i conforma la
pròpia identitat.
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