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 1. Introducció. 
 

 Quan els «vaixells negres» de l'oficial nord-americà Matthew Perry (1794-1858) 

donaren pas al Bakumatsu (això és, els últims anys del període Edo), s'iniciava un 

període de canvis i reformes d'un Japó que ja no tornaria a ser el mateix. Enrere es 

deixava un país semifeudal i classista
1
 sota la política d'aïllament o sakoku. Al davant, 

el nou ordenament polític Meiji configura el pas a la modernitat mitjançant mesures 

tranversals que afectaran, de manera rellevant, les vides dels ciutadans japonesos.  

 

 De manera accelerada, els habitants del Japó van ser testimonis de l'evolució 

d'un país que, en poc temps, va deixar d'estar d'esquenes al món per passar a admirar i 

glorificar bona part dels elements i idees provinents d'Occident. La rapidesa dels canvis 

venia acompanyada d'una allau progressiva d'opinions i discursos sobre la conveniència 

dels mateixos. Així, durant la dècada del 1880 sorgeix la necessitat de crear una 

identitat nacional original, motivada en gran part per la consideració despectiva del 

moment que des d'Occident es tenia respecte els països orientals
2
. Aquest procés tenia 

com a objectiu primordial la identificació dels (presumptes) trets exclusivament 

japonesos, absents no solament als països occidentals, sinó també a la resta d'orientals.  

Un concepte, el de furusato, disposaria d'un paper essencial per aquest moment, el de 

garant de continuïtat històrica i essència nipona integral, el qual hauria permès avançar 

cap a la modernitat sense els vicis i mals característics de les societats industrialitzades.  

 

 El concepte o idea de furusato apareixia, al mateix temps que avançava la 

modernitat, per representar una sèrie de valors i sentiments relacionats amb el modus 

vivendi tradicional japonès, això és, el Japó preindustrial. Al llarg de les dècades, aquest 

concepte anirà nodrint-se de càrrega nostàlgica mitjançant un espai rústic utòpic contrari 

a la misèria i la manca d'humanitat que es trobava a les ciutats, les quals passaren a ser 

progressivament les principals receptores i contenidores d'habitants de l'arxipèlag nipó.  

 

                                           
1
 Model basat en la divisió del país en diversos territoris governats per senyors feudals o daimios sota el 

domini de la família Tokugawa. En tot cas, existeixen pronunciades diferències entre el sistema feudal 

japonès i l'europeu.  
2
 Cavaglià, M. (2016). p. 13.  
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 Aquesta imatge del furusato d'un «vertader Japó premodern» era contemporània 

d'una sèrie de discursos nacionalistes els quals tenen el seu origen entre final del segle 

XIX i principis del XX. Es tracta de les anomenades teories de la identitat japonesa o 

nihonjinron, les quals qualificaven la japonesa com una manera de sentir-se i relacionar-

se única, inimitable i racionalment incomprensible, ja que aquesta era fruit d'una 

singularitat japonesa inigualable formada a partir de cada aspecte de la vida dels 

japonesos i japoneses: el llenguatge o la manera de pensar foren considerats aspectes 

que no podien ser reproduïts de manera plena pels estrangers, com ara la forma de 

relacionar-se denominada amae
3
. D'igual manera, fins i tot s'ha defensat que allò únic 

japonès venia acompanyat per un «determinisme genètic implícit»
4
, el que significava 

que les «característiques úniques no poden ser compreses o plenament compreses pels 

no-japonesos». Tot i així, cal fer un matís important quant aquestes teories de la 

identitat japonesa i diferenciar-les del discurs nacionalista nihonshugi («japonisme»), 

imperant durant les dècades de 1920 i 1930 i que connectava amb la política nacional 

(kokutai) d'aquests anys basada en l'enaltiment d'aspectes com la «raça» i l 'estat 

japonès
5
. Amb això, tot i que les arrels del nihonjinron es troben a finals del segle XIX - 

principis del XX, no el trobem consolidat com a fenomen propi fins després de l'any 

1945.   

 

 En definitiva, el furusato i el nihonjinron són dos peces clau dins del 

trencaclosques que representen els discursos identitaris dels japonesos i japoneses. Dins 

d'aquests discursos, com més endavant es tractarà, han existit diversos elements, com 

ara «llengua», «folklore» o «raça» que han determinat la manera d'entendre i articular la 

identitat dels japonesos des del segle XIX. Furusato i nihonjinron no solament 

comparteixen origen quant a cronologia, sinó també nexes quant a significat i interès 

particular des de certs sectors socials.  

 

 L'escrit pretén, amb tot, esclarir els elements que conformen el fenomen del 

furusato, el tractament del qual resultaria incomplet sense la complementació del 

nihonjinron. Prenent com a base aquests elements centrals, furusato i nihonjinron, la 

recerca realitza una anàlisi dels mateixos, posant l'accent en la naturalesa i l'origen del 

                                           
3
 Takeo, D. (1973).  

4
 Tai, E. (2003). p. 67.  

5
 Khan, Y. (2000). p. 213.  
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furusato per a, seguidament, relacionar aquest amb els discursos del nacionalisme 

cultural relacionats amb el nihonjinron durant les dècades de 1970 i 1980. Per tant, el 

primer pas es caracteritza per la definició del furusato, el qual serà seguit per un 

recorregut històric, des de l'aparició del mateix durant l'època Meiji fins els anys setanta 

i vuitanta del segle XX, moment en què múltiples sinèrgies del furusato i nihonjinron 

convergiran, com més endavant es podrà comprovar. Al mateix temps, l'estudi 

assenyala la importància i transcendència que el fenomen del furusato va tenir per a la 

societat japonesa durant els setanta i vuitanta del segle passat mitjançant un cas d'estudi 

tractat en l'escrit: la campanya turística Discover Japan, organitzada per la Japanese 

National Railways. A la fi, per comprovar la presència i vigència del fenomen en temps 

actuals, així com per observar les diferències respecte la consideració del furusato en la 

societat japonesa de les dècades de 1970 i 1980, es realitzarà una breu anàlisi de la taxa 

furusato nozei, vigent des de l'any 2008.  

 

 A través d'aquesta evolució històrica, es pretén observar i considerar les 

modificacions que el furusato pateix donat el seu caràcter pluridisciplinari i mutable. 

Ambdós, furusato i nihonjinron, han representat una peça clau per a la l'articulació 

politicosocial japonesa de finals del segle XIX i bona part del segle XX i, alhora, han 

contribuït a la construcció d'un determinat marc identitari cultural l'hegemonia del qual 

continua encara vigent. 

 

 Les hipòtesis assenyalen un nivell de complexitat del fenomen furusato elevat, 

donades les seves característiques, tant intrínseques com extrínseques, d'adaptabilitat 

d'aquest a cada moment o context històric. Per tant, caldria parar atenció als canvis que 

aquest experimenta des de la seva aparició fins l'estat actual del mateix. Per altra banda, 

els estudis sobre la qüestió assenyalen una relació del furusato amb els discursos de la 

japonesitat o nihonjinron i, amb això, caldrà realitzar una anàlisi detallada quant als 

mecanismes, així com el mètode en què aquests poden arribar a convergir. D'aquesta 

simbiosi el furusato podria patir una modificació transcendental i condicionar els seus 

elements per al futur. A la fi, la vigència actual del fenomen podria significar la 

reproducció i el suport cap al furusato no solament de determinats ciutadans japonesos, 

sinó del conjunt dels mateixos, incloent-ne institucions polítiques i econòmiques.  
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2. Justificació.  
 

 La importància d'aquest estudi rau en diversos aspectes. En primer lloc, aquest 

realitza un repàs històric, sobretot al llarg del segle XX, per poder així desgranar el 

fenomen del furusato analitzant, d'aquesta manera, els components que el formen al 

mateix temps que s'aprecia una evolució continuada del mateix. Per altra banda, l'escrit 

posa el focus en les dècades dels setanta i vuitanta, moment de màxima difusió i 

producció tant del furusato com del nihonjinron. Els treballs que s'han realitzat fins ara 

contenen aspectes com l'evolució del mite del furusato o estan centrats, com estudi de 

camps, en un lloc determinat de la geografia japonesa. En alguns d'ells s'assenyala la 

connexió que hi ha entre furusato i els discursos de la identitat o nihonjinron però no 

especifiquen, de manera sintètica i concreta, els motius i els agents que provoquen 

aquestes sinèrgies. Tanmateix, amb el marc cronològic centrat durant els 1970 i 1980, és 

possible comprovar les relacions entre ambdós fenòmens, a més d'analitzar l'origen, 

l'autoria i les causes de les mateixes.  

 

 És important conèixer l'abast d'aquesta interrelació entre fenomen i nihonjinron 

ja que, com podrem comprovar en l'estat actual de la qüestió, els discursos de la 

identitat continuen marcant bona part de l'agenda política i social del Japó, especialment 

a partir del terratrèmol del 2011. Aquest fet exemplifica el caràcter cíclic que els 

discursos identitaris, juntament amb els seus elements, contenen quant a èpoques de 

crisi i progrés i, amb això, l'escrit també posa de manifest aquest aspecte.  

 

 Per tant, cal endinsar-se dins del fenomen del furusato per conèixer la seva 

evolució, els seus components i la seva relació amb el nihonjinron durant els anys 

setanta i vuitanta del segle XX. Si bé potser s'ha fet menció a través de diversos estudis 

de la importància d'aquestes dècades pel que fa a l'objecte d'estudi del present treball, 

cal cercar el motiu d'aquesta forta difusió, producció i promoció tant del «lloc natal» o 

«origen» com del nihonjinron. L'existència d'una campanya publicitària de grans 

dimensions com va ser Discover Japan durant la dècada dels setanta del segle XX, així 

com la vigència de la taxa furusato nozei durant l'actualitat tenen major relació de la 

qual en un principi es podia imaginar: es tracta de les manifestacions mitjançant les 

quals s'han canalitzat les idees i certs sentiments dels japonesos en relació a part de la 
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seva teòrica identitat, en aquest cas centrada en un origen que conté un paisatge i 

característiques concretes i que transmet uns valors i emocions característics.  

 

 Amb tot, és important conèixer més a fons què és i com ha evolucionat el 

furusato, com també ho és de quina manera aquest està connectat amb el nihonjinron, 

especialment durant les dècades de 1970 i 1980. Amb l'anàlisi de Discover Japan i el 

furusato nozei es desprèn el caràcter heterogeni i mutable de l'objecte d'estudi el qual, al 

mateix temps, mostra la seva resiliència social al temps mitjançant la integració i 

assimilació de diversos components de naturalesa política social i econòmica.   

 

3. Metodologia.  
 

 Pel que respecta a la metodologia emprada, aquesta s'articula a partir de l'anàlisi 

qualitativa d'informació amb la qual poder elaborar el mosaic d'elements que composen 

el furusato, així com la realització del seguiment evolutiu del fenomen des de la seva 

aparició fins les últimes dècades del segle XX. L'escrit conté dades i informació 

recollides a partir de la recerca i l'extracció de diverses fonts mitjançant la investigació 

descriptiva. Això és, l'anàlisi d'un fenomen, en aquest cas el furusato i la seva relació 

amb el nihonjinron per saber com són, de quina manera es manifesten, quins són els 

seus components i, de manera addicional, com es relacionen. La recerca pretén, així, la 

identificació d'elements i característiques del problema d'investigació per poder assolir 

un major grau de coneixement relacionat amb una dimensió social i política que 

entronca amb el fenomen de la identitat i del discurs dins del qual es fonamenta.  

 

 La primera part de l'escrit, per tant, es fonamenta en el seguiment d'aquesta línia 

descriptiva. Seguidament, es realitza el tractament i l'anàlisi de dos casos d'estudi de 

diferent naturalesa: el de la taxa furusato nozei, de vessant fiscal, introduït a partir de 

l'any 2008, i el de la campanya publicitària de la dècada del 1970 Discover Japan, amb 

la qual és possible realitzar una aproximació a l'impacte que ha tingut el furusato i la 

seva connexió amb els discursos del nihonjinron a una part de la societat japonesa. El 

cas del furusato nozei és significatiu ja que mostra, d'una manera directa, com els 

habitants del Japó poden «retornar» algun element al seu lloc natal mitjançant, en aquest 

cas concret, el pagament d'una taxa. A més, el seu caràcter recent (2008) és significatiu, 
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ja que transmet la vigència actual que el fenomen furusato encara disposa. Per altra 

banda, Discover Japan va ser una campanya publicitària elaborada per la companyia 

ferroviària Japanese National Railways la qual promocionava, mitjançant missatges de 

caire social, els trajectes en ferrocarril amb els quals els japonesos podien arribar a 

retrobar-se amb el seu passat, connectat amb el seu lloc natal, el que significava 

relacionar-ho amb les característiques pròpies del furusato.  

 

 Aquests casos mostren, tot plegat, l'abast significatiu des d'una doble vessant: 

socioeconòmica, per les motivacions econòmiques de la campanya turística des d'un 

enfocament social, i financera. Representen un clar cas quant a repercussions del 

furusato i la seva relació amb els discursos del nihonjinron i serveixen per mostrar el 

caràcter heterogeni pel que respecta a la implicació d'aquests fenòmens dins de diversos 

àmbits de la societat nipona.  

 

4. Model teòric i conceptual.  
 

 Abans de parlar de furusato i nihonjinron, objecte d'aquest estudi, cal situar-los 

en un marc teòric necessari pel que respecta a la seva naturalesa. Com a parts dels 

discursos identitaris japonesos, la identitat mateixa juga un paper transcendental dins 

d'aquest context, així com el concepte de «nació» i també, per les implicacions que 

comporta, el de «nacionalisme cultural». Per últim, cal prestar atenció al concepte 

d'«autenticitat», ja que aquest tindrà molta significació a l'hora d'establir allò 

genuïnament japonès a partir del furusato i nihonjinron.  

 

 Pel que respecta a la identitat, ja des de l'Antiguitat, amb autors com Sòcrates, 

s'articulava un debat centrat en dues qüestions fonamentals. La primera feia referència a 

la identitat individual: «Qui sóc jo?» La segona, per altra banda, estava centrada en la 

identitat universal: «Què caracteritza la humanitat?» Durant la història recent aquest 

doble plantejament ha integrat elements d'identitat cultural, lingüística i ètnica, degut a 

tres circumstàncies bàsiques: l'aparició i consolidació de les ciències socials, 

especialment l'antropologia cultural, la sociologia i les filologies; el naixement dels 

estats-nació i la seva recerca per aconseguir ideologies racionals per definir i unir la 

seva gent; recentment, s'ha incorporat també la reflexió filosòfica dins la identitat 



TFM Xina i Japó Contemporanis   Jose Martínez Molina  

9 
 

política i, amb això, estudis acadèmics relacionats respecte aspectes com el de «raça», 

«gènere», «etnicisme», «colonialisme», «orientacions sexuals» i «classe social»
6
.  

 

 El Japó modern no és una excepció quant a interès respecte el caràcter social o 

cultural dels seus habitants, així com la seva identitat personal. Al temps que l'arxipèlag 

entrava en l'òrbita global a partir de la finalització del sakoku, el país va començar a 

construir el seu estat-nació i a introduir disciplines occidentals, incloent-ne les ciències 

socials. Intel·lectuals japonesos intensificaren els seus viatges al llarg del planeta a 

causa del projecte modernitzador i pogueren comprovar, d'aquesta manera, les seves 

diferències socioculturals respecte d'altres. S'iniciava, amb això, l'interès per la identitat 

cultural la qual, cal assenyalar, diferia de l'Occidental
7
 en almenys tres aspectes: el 

leitmotiv identitari ha estat més persistent i intens que a molts països occidentals. Així 

ho testimonia les teories de la japonesitat o nihonjinron, el qual comprèn diversos 

intel·lectuals provinents de múltiples disciplines.  

 

 Per altra banda, els filòsofs japonesos han donat una importància capital a la 

identitat cultural. A determinats països occidentals el tractament d'aquesta, que 

comportava elements històrics, lingüístics, socials, ètnics, polítics i espirituals, hauria 

estat realitzada de manera incompleta o reduïda a un plànol individual. Amb això, els 

filòsofs japonesos interpreten aquests elements dins d'un marc social i cultural, fora 

d'una perspectiva individualista. El tercer aspecte diferenciador vindria a partir de la 

pregunta «Què significa ser japonès?». Els japonesos haurien tingut una autoconsciència 

sobre la seva identitat cultural donades certes circumstàncies geogràfiques i culturals i, 

amb això, no hauria estat un fenomen de debat estrictament contemporani
8
.  

 

 Tot i aquests elements diferenciadors, cal ser conscients que la identitat no és un 

concepte immutable ni etern, sinó que aquest evoluciona a partir de condicionats 

històrics i socials oportuns. Sense anar més lluny, el sistema de valors nipó, com a 

element clau de la identitat japonesa, va experimentar una forta mutació a partir de la II 

Guerra Mundial. Progressivament, l'individualisme va anar guanyant pes dins la societat 

                                           
6
 Heisig, J. (ed.) (et al.) (2011). p. 1005.  

7
 Cal matisar que aquestes diferències no han de ser aplicades al conjunt de nacionalitats occidentals. De 

fet, hi ha un llarg historial dins les idees europees que presenta un ampli i complex debat al voltant de 

qüestions identitàries i de binomis «identitat»/«diferència».  
8
 Heisig, J. (ed.) (et al.) (2011). p. 1008.  
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japonesa respecte el caràcter comunitari de la mateixa
9
. Sembla que aquesta reacció, en 

un primer moment, provenia de la denúncia com a resposta al totalitarisme dels anys 

previs, tot i que posteriorment aquest fenomen guanyaria complexitat donada la 

implantació del neoliberalisme i l'aparició de noves generacions sota el context de la 

globalització.  

 

 A l'igual que passa amb el d'identitat, el concepte «nació» no està exempt d'una 

anàlisi complexa. Així ho reflectia l'investigador britànic Hugh Seton-Watson, qui a la 

seva obra Nations and States
10

 arribava a la conclusió que no podia ser forjada cap 

«definició científica» de la nació, tot i afirmar rotundament que el fenomen havia existit 

i existia. Per altra banda, el politicòleg Benedict Anderson, en un dels seus llibres més 

coneguts, Comunitats imaginades
11

, defenia: «La nació, la nacionalitat, el nacionalisme: 

tots han resultat notòriament difícils de definir, per no parlar d'analitzar. En contrast 

amb la immensa influència que el nacionalisme ha exercit al món modern, la teoria 

plausible sobre aquest és eminentment magra». Tot i així, Anderson proposa una 

definició de nació seguint un esperit antropològic: una comunitat política imaginada 

com a inherentment limitada i sobirana. A partir d'aquí, explica que és imaginada 

perquè la gran majoria dels components d'una nació no es coneixeran al llarg de les 

seves vides però, tanmateix, en la ment de cadascú viu la imatge de la seva comunió; 

limitada per unes fronteres finites, tot i elàstiques, darrere de les quals es troben altres 

nacions; sobirana a partir de les idees i valors heretats de la Il·lustració i la Revolució, 

que deixaven enrere el reialme per voluntat divina, jeràrquic i dinàstic; per últim, 

comunitat, perquè la nació sempre es concep com una companyonia profunda i 

horitzontal.  

 

 Pel que respecta a la nació japonesa, el professor de la Universitat d'Osaka, 

Nabukuni Koyasu
12

 realitza un estudi i anàlisi de l'establiment del terme «nació» al Japó 

modern a partir del significat donat en dos diccionaris referents durant l'era Meiji i 

Showa: el Genkai (1889-1891) i el Daigenkai (1932-1937). El primer d'aquests parla de 

la nació (minzoku) com un tipus de poble basat en la comunitat de llengua, folklore, etc. 

formada per una o diverses «races» (jinshu). Amb això, es posa de manifest que les 

                                           
9
 Oyama (1990). Citat a Vijtísková, K. (2015). p. 130.  

10
 (1977). p. 5.  

11
 (1983). p. 21.  

12
 (2006). pp. 62-69.  
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diferències antropològiques entre les races aviat va ser acceptada pel Japó d'aquesta 

època, bàsicament pel triomf del darwinisme social adoptat i adaptat per diversos 

intel·lectuals i reformistes de l'era Meiji, especialment amb la disseminació de les idees 

del filòsof britànic Herbert Spencer a partir de la dècada de 1880. No obstant això, el 

Daigenkai realitzarà una reformulació de minzoku diferent de la dimensió racial i que 

integra la idea «tipus d'un poble». Amb tot, aquesta evolució conté les seves arrels en la 

traducció-translació del terme «nació» des d'Europa, durant la construcció dels seus 

estats-nació i paral·lelament en l'endarreriment en què el Japó partia en relació a aquest 

fenomen.  

 

 La formació de l'Estat modern al Japó disposava de l'exemple de l'Imperi 

alemany, com a estat de nova construcció al vell continent i, amb això, definicions de 

conceptes com minzoku eren introduïts amb una finalitat ideològica concreta, ja que 

s'adoptava la idea d'una nació de caràcter consanguini i comunitari. Més endavant, 

s'avançaria amb la formació del concepte de «nació japonesa» i apareixerien així les 

teories de la japonesitat (nihonjinron), al mateix temps que s'articulava un discurs d'una 

presumpta superioritat de «nació japonesa» fonamentada en la història del sintoisme 

nipó, la història de la mentalitat japonesa o la història cultural del país. Aquest moment 

es correspon amb els anys de l'era Showa i comunament a la «nació japonesa» 

l'acompanyava la «nació descendents dels déus», com així ocorria al diccionari 

d'aquesta època, el Daigenkai.  

 

 Tal i com es pot comprovar, no existeix un terme «nació» o «nació japonesa» 

concret. Es podria arribar a pensar que aquests tenen una naturalesa volàtil i que estan 

condicionats pel context històric en què s'articulen, sobretot a partir del que s'ha vist del 

cas japonès. En tot cas, aquest fet serveix com a prova de la complexitat a la qual està 

sotmès el fenomen «nació» o «nacionalisme», objecte de múltiples interpretacions no 

exemptes de condicionants contextuals i conjunturals.  

 

 Un d'aquests condicionants és el nacionalisme cultural, o millor dit els 

components que el conformen. La identitat cultural ha estat una peça clau dins de la 

consciència comuna, com s'ha comentat anteriorment. Aspectes com la llengua, la 

religió o la literatura han contribuït a la creació d'un patrimoni (material o no) compartit 

a l'arxipèlag nipó. L'autor de la Universitat d'Otago, Roy Starrs, afirma que existeix al 
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Japó una autopercepció del país com una nació continuadament sota setge respecte 

altres civilitzacions més grans i poderoses
13

. Al mateix temps, afegeix que el territori és 

conscient d'un caràcter únic cultural el qual queda testimoniat en escrits de tall 

nacionalista des d'almenys el segle XVIII. L'autor també remarca l'«obsessió» japonesa 

amb la recerca per saber què és allò «purament japonès» i afegeix que les conseqüències 

d'aquest discurs moltes vegades tenen víctimes sorgides d'un plantejament nacionalista 

essencialista. Amb això, algunes minories al Japó com els xinesos són percebuts com a 

agents de la globalització, els quals s'enriqueixen ells mateixos a expenses dels 

pobladors indígenes amenaçant, al mateix temps, les bases culturals i ètniques de la 

identitat nacional.  

 

 Així, aquest nacionalisme cultural s'enfronta a la seva prova més dura a partir 

del context de globalització, no solament perquè ha de trobar el seu lloc sense arribar a 

difuminar-se amb el consegüent perill d'anar desapareixent progressivament, sinó també 

perquè ha de mesurar i gestionar aspectes polítics i socials com l'exposat. Per altra 

banda, cal assenyalar que el procés d'"occidentalització" no és una novetat ja estava 

present a partir de l'era Meiji i, en gran part, aspectes com el nihonjinron o el furusato 

són producte d'aquest fenomen esglaonat en el temps l'últim esglaó actual sembla ser la 

diversitat cultural
14

, fruit d'un món interconnectat.   

 

 Com es podrà comprovar posteriorment, tractar aspectes com el furusato o els 

discursos del nihonjinron implica establir una dicotomia entre aquells elements (físics o 

no) particularment o originalment japonesos, i la resta. Amb això, és interessant 

realitzar una aproximació al concepte d'«autenticitat» per comprovar la discussió i el 

debat que aquest concentra. Per als investigadors Phillip Vannini i J. Patrick Williams
15

 

l'autenticitat és un fenomen construït a partir d'una base social però que també pot ser 

entès com un concepte de caràcter avaluable amb disparitat metodològica per establir-ne 

la composició. A partir d'aquest punt, l'autenticitat pot ésser considerada com una mena 

d'ideal, amb un valor elevat i que forma part dels individus i grups com una peça dins 

del procés de conversió. De manera alternativa, aquest fenomen és freqüentment 

considerat com un element estratègic que té la capacitat de designar un determinat 

                                           
13

 (2010). p. 6.  
14

 Bonet, Ll. i Négrier, E. (2011). p. 575.  
15

 (2016). p. 3.  
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estatus o mètode de control social. Amb això, l'autenticitat constituiria un ventall de 

qualitats que les persones, en un moment i lloc particular, han acordat com a 

representatiu d'un ideal o exemplar.  

 

 D'altra banda, com que les cultures tenen un caràcter mutable i, amb les 

mateixes, els gusts, creences, valors i pràctiques que constitueixen l'autenticitat, aquesta 

s'articula com un element variable i sensible als canvis que cada generació pot 

presentar. És així com la consideració sociològica d'aquest concepte ha de tenir en 

compte el seu atribut de constructe social, avaluador i mutable i, al mateix temps, ha de 

determinar el seu impacte en les diverses dimensions socials. Queda palès, per tant, que 

l'autenticitat és fruit del seu temps i que aquest resta condicionat a les característiques 

sociopolítiques del moment. Aquest aspecte és important tenir-lo en compte a l'hora 

d'establir les diferències, quant a composició i consideració, tant del fenomen del 

furusato com del nihonjinron.    

 

 Per determinar els diversos factors que composen l'objecte de l'estudi, cal 

realitzar un enfocament semàntic del mateix. Furusato és un mot que significa, 

literalment, «vila antiga», tot i que freqüentment s'ha traduït també com a «llar 

comuna», «poble natal» o, simplement, «llar»
16

. Al mateix temps, el concepte mateix de 

«llar» ha tingut diverses accepcions per als japonesos al llarg de la història. Per fer 

referència a «lloc de naixement» s'utilitzava el mot kokyō, el qual significava literalment 

«antiga vila», i connectava directament amb un lloc particular segons les memòries i els 

records de cadascú. Durant dècades posteriors, però, furusato es convertiria en fonema 

de lectura alternatiu per a l'ideograma kokyō amb una diferència important: mentre que 

kokyō fa referència a un lloc concret, furusato evoca un lloc emotiu i sentimental amb 

caràcter nacional
17

. És a dir, mentre que kokyō conté una càrrega emocional individual 

basada en les vivències pròpies de cada individu, furusato comprèn unes 

característiques i peculiaritats extensibles a una comunitat determinada, en aquest cas, la 

japonesa.  

 

                                           
16

 Creighton, M. (1997). p. 242.  
17

 Dusinberre, M. (2008). p. 309.  
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 Pel que respecta a l'evolució històrica, cal situar la dècada de 1960 com aquella 

que, tal i com explica Michela Cavaglià
18

, representa l'inici de la diàspora del mite del 

furusato per tot el territori nacional nipó. El Japó vivia, sota el fenomen que 

posteriorment es coneixeria com a "miracle japonès", un accelerament i creixement 

econòmic extraordinari. Tot i que en 1946 la producció industrial es situava al 30,7% 

del nivell assolit durant 1934 i 1936, el cert és que l'economia japonesa ja creixia a un 

ritme del 9,3% anual. Durant els anys seixanta, sota el mandat del president Ikeda i el 

seu pla de doblar cada any el seu índex d'ingressos, el ritme es va disparar, sent aquest 

especialment espectacular entre 1965 i 1974
19

. Aquest dinamisme no veuria el seu fre 

fins arribar a l'any 1992, on el país entraria en una etapa de recessió.  

 

 Al mateix temps que es produïa aquesta tendència econòmica, les zones rurals 

del Japó estaven patint un desgast que aniria agreujant-se progressivament. Aquest 

procés ja troba les seues arrels durant les últimes dècades del segle XIX, quan l'àmbit 

rural va anar modificant-se substancialment: l'estructura arquitectònica i demogràfica 

del període Edo deixava pas a un nou escenari urbà necessitat de capital industrial i, 

alhora, allunyat dels castells i fortificacions feudals d'aquesta època. Per altra banda, 

unes dècades posteriors amb el "miracle japonès", es privava de l'àmbit rural a les noves 

generacions, al mateix temps que es començava a parlar de kamitsu (superpoblació) als 

centres urbans i kaso (despoblació) a les zones rurals.  

 

 Tanmateix, no serà fins la següent dècada quan el furusato es converteix en un 

tema de debat. Aquest no seria considerat en principi com un element a protegir, sinó 

més bé com un element genuïnament japonès que representa una oposició als mals i als 

vicis provinents de la modernitat
20

. Aquesta tendència tindria continuïtat durant els anys 

vuitanta (com es veurà més endavant, en multitud de plataformes) mentre que, a la 

dècada de 1990, amb l'arribada de la recessió econòmica, hi hauria un debilitament 

quant a consideració i promoció del furusato. Prèviament, el govern nipó havia instal·lat 

recursos turístics com ara onsens o estacions d'esquí per afavorir la imatge rural 

associada amb el furusato. A partir dels anys noranta aquestes iniciatives naixerien, 

sobretot, a partir de l'esfera local.  

                                           
18

 (2016). p. 8.  
19

 Hane, M. (2000). pp. 321-323.  
20

 Cavaglià, M. (2016). p. 11.  
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 Per altra banda, pel que respecta al segon dels aspectes clau de l'escrit, l'any 

1888 Setsurei Miyake (1860-1945) i Shigetaka Shiga (1863-1927), entre d'altres, funden 

el grup Seikyōsha, de tall nacionalista i crític amb la política d'occidentalització del 

gabinet Meiji. Aquesta organització editava, alhora, la revista Nihonjin, mitjançant la 

qual es desenvolupava el discurs nacionalista nipó. A partir d'aquests elements, Shiga es 

convertiria en el descriptor del paisatge geogràfic japonès mentre que, per altra banda, 

Miyake es correspondria amb el primer autor del gènere nihonjinron amb l'obra Shin 

Zen Bi Nihonjin («La veritat, la bondat, la bellesa, els japonesos»)
21

. Uns anys més tard 

naixia la revista d'investigació japonesa Kyōdō kenkyū, fundada per l'erudit Yanagita 

Kunio (1875-1962) el 1913. Aquesta cercava la manera de desgranar els elements que 

conformaven «el vertader Japó». S'estaven obrint les portes a la investigació acadèmica 

de les característiques identitàries originals dels japonesos, el que temps després es 

coneixeria com a nihonjinron (o «teories de la japonesitat»). Això passava durant 

aquesta època com a resposta a un fenomen, el de l'arribada de la modernitat, que havia 

suposat un canvi radical en la manera en què es percebien els mateixos japonesos en 

relació a la resta del món. Amb això, l'ansietat que va suposar aquesta etapa lligada a la 

influència que a partir d'aquell moment representava Occident, va comportar l'inici 

d'una corrent política i intel·lectual l'objectiu de la qual era la d'articular una 

autoconsciència original i distintiva respecte la resta de potències
22

.  

 

 El paroxisme d'aquesta vessant és l'anomenat nihonjinron, el qual assoliria un 

pes rellevant dins  l'àmbit acadèmic i intel·lectual durant les dècades de 1970 i 1980, tot 

i que la seva formulació i interès ja havia estat present durant els anys 1920 i 1930. A 

partir de 1960 un moviment basat en la reconstrucció de la identitat nacional nipona sota 

els estàndards de l'excepcionalitat comença a prendre forma. Dins d'aquesta vessant, es 

troben agents de diversos àmbits: polítics, intel·lectuals, periodistes, artistes, empresaris 

els quals, mitjançant les seves obres i discursos, apel·len a la població en general
23

. Un 

dels pilars centrals d'aquest moviment és la presumpta homogeneïtat japonesa i, amb 

això, aspectes com els de «classe», «gènere» o «diferències regionals» són menystinguts 

per promocionar i beneficiar d'altres com «terra», «poble-raça», «cultura» i «llengua». 

                                           
21

 Nobukuni, K. (2006). p. 68.  
22

 MacNeil, A. (2017). p. 2.  
23

 Mandujano, Y. (2014). pp. 3-5. 
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 Alguns dels estudiosos tractaran el fenomen des d'una perspectiva plenament 

política, amb l'esperança de tornar i reforçar la idea del caràcter identitari original i 

superior dels japonesos el qual hauria estat submergit i denigrat a partir de la derrota de 

la II Guerra Mundial
24

. Altres, però, tractarien el tema precisament per a desmuntar, 

segons ells, els falsos mites que aquest tipus de discursos provocaven. Defensaven 

l'existència d'una identitat japonesa, però no estaven d'acord amb la presumpta 

superioritat d'aquesta respecte d'altres. Precisament l'episodi de conflicte internacional 

és el que funciona com a línia divisòria entre les dues etapes essencials per al 

nihonjinron: mentre que als anys vint i trenta aquestes teories s'estructuraven com una 

resposta a la modernitat i la ingerència occidental, durant el 1970 i 1980 aquestes 

vindrien a justificar una suposada superioritat o, en tot cas, un ethnos original i únic, 

sorgit a partir del «miracle japonès».  

 

 A l'igual que passava amb el furusato, el nihonjinron experimentarà una 

davallada, quant a producció i consideració acadèmica i social, a partir de la dècada de 

1990. La crisi econòmica, sumada a la gestió insatisfactòria del terratrèmol de Kobe o 

als actes terroristes al metro de Tòquio l'any 1995, lapidarien la confiança en el govern i 

en uns valors tradicionals promulgats pel mateix. Tot i així, el nacionalisme cultural 

basat en les teories del nihonjinron no desapareixeria, sinó que, segons l'opinió d'alguns 

acadèmics, aquest assoliria l'estatus de «religió civil»
25

, manifestant-se en diverses 

plataformes tecnològiques, socials i culturals.  

 

 A partir dels aspectes anteriors, cal pensar quins han sigut els elements que han 

articulat i elaborat el fenomen del furusato. És a dir, quins factors, de naturalesa diversa, 

han possibilitat l'existència i vigència d'un fenomen que ha apel·lat als valors i 

sentiments dels japonesos i japoneses en relació a una «llar» comuna nostàlgicament 

compartida. També, és interessant fixar-se en els components d'aquesta imatge 

tradicional rural construïda i, per això, és important tractar els agents i aspectes que han 

possibilitat la creació del fenomen, així com aquells que han ajudat a divulgar-lo.  

 

                                           
24

 Heisig, J. (ed.) (et al.) (2011). p. 1006.  
25

 Mandujano, Y. (2014). p. 6.  
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 Per altra banda, cal establir els punts de connexió entre el furusato i el 

nihonjinron, sobretot durant les dècades de 1970 i 1980, ja que és en aquestes quan es 

produeixen majors paral·lelismes entre ambdós. Així, no és menys important conèixer 

els motius d'aquesta relació i reflectir els resultats el moment d'inflexió dels quals es 

troba durant els últims anys del segle XX, a partir de la crisi econòmica i els canvis 

generacionals de la dècada.  

 

 La hipòtesi per a la creació i difusió, tant del furusato com del nihonjinron, es 

troba en l'establiment de la modernitat i els canvis a gran escala que va comportar. Un 

d'aquests, que en gran mesura va afectar a les vides dels japonesos i japoneses, va ser 

l'èxode rural que va patir el país, el qual va comportar deixar enrere un estil de vida 

determinat que va repercutir en la modificació no solament d'hàbits i rutines, sinó també 

en el canvi del sistema de valors, majoritàriament condicionat per la nova situació 

d'obertura progressiva que vivia el Japó.  

 

 Per altra banda, tot i que l'origen dels fenòmens pot trobar-se en aquest primer 

moment de resposta a la modernitat, no trobarien el seu moment àlgid, quant a 

producció i difusió, fins les dècades del 1970 i 1980. Això era degut, com ja s'ha 

expressat, a la nova situació econòmica del país i al desig de reivindicació d'una 

identitat particular diferenciada a la resta de països. Entre els elements que ocupaven un 

lloc privilegiat en aquesta construcció identitària, es trobaria el Japó tradicional, 

representat en aquest cas pel fenomen furusato. Així, una sèrie d'agents provinents de 

diversos àmbits, com el polític, l'intel·lectual, el periodístic, etc. haurien contribuït, 

mitjançant l'elaboració de discursos i productes diversos, a la difusió i vigència del 

furusato com a element clau per a la identitat japonesa, un fet que, de manera directa, es 

trobaria connectat amb les teories del nihonjinron.  

 

 A partir del fet que el furusato i els discursos del nihonjinron són fenòmens 

complexos i que abasteixen múltiples dimensions, no és difícil no imaginar una àmplia 

producció literària al respecte. No són pocs els investigadors i investigadores que han 

tractat aquests temes i que, amb els seus treballs, han ajudat a crear un marc 

interpretatiu i definitori més consistent d'ambdós fenòmens. Últimament, la producció i 

interès d'aquests temes no ha cessat, com així ho exemplifiquen les següents obres. Pel 
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que respecta al furusato, cal destacar la publicació de l'investigador Martin Dusinberre
26

 

(2008), que aporta una novetat important a l'implementar el terme transnational 

furusato, el significat del qual revela l'existència d'elements que esdevenen 

transnacionals però que tenen un origen arrelat al furusato com a lloc natal. Gràcies a 

aquesta reproducció (d'elements arquitectònics, gastronòmics, tèxtils, etc.), les 

generacions de japonesos nascuts fora del país haurien pogut tenir un furusato nipó fora 

de les seves fronteres.  

 

 De l'any 2015 és rellevant la investigació realitzada per Michela Cavaglià
27

, ja 

que aquesta realitza una breu evolució del mite del furusato i empra diversos casos 

d'estudi contemporanis per a reconsiderar el fenomen com a dinàmic, policrom i 

determinat històricament, atributs en contraposició a d'altres tradicionalment relacionats 

com ara «tradició» o «identitat nacional». Aquesta aproximació a l'evolució del furusato 

presenta, amb això, un caràcter mutable adaptat al context de cada època, el que ajuda a 

entendre les diferents característiques i elements que han anat configurant, de manera 

intermitent, l'objecte d'estudi d'aquest escrit.  

 

 Recentment s'han publicat dos escrits rellevants quant a l'estat de la qüestió 

d'aquesta investigació. Per una banda, es troba l'article l'Alexander MacNeil
28

, que 

examina la història de les imatges i idees japoneses sobre la natura. L'autor descobreix 

una clara connexió quant al relat identitari que uneix nació amb natura gràcies a la 

fascinació que aquests elements van suscitar al Japó modern. Això comporta relacionar 

l'entorn i marc geogràfic del furusato amb un relat singular de la identitat dels japonesos 

i japoneses com és el del nihonjinron.  

 

 Tot i que el present escrit es centra en l'evolució del furusato i la seva relació 

amb els discursos de la identitat citats, potser caldria també parar atenció a la publicació 

de Yunuen Mandujano (2014)
29

, ja que aquest aporta un enfocament actualitzat del 

nihonjinron mitjançant l'estudi de la utilització, per part de les elits japoneses, de pop 

idols nipons en relació al reforçament i justificació dels mateixos discursos identitaris 

                                           
26

 «Unread relics of a transnational «hometown» in rural western Japan». Japan Forum.  
27

 «Furusato: evoluzione di un mito e declinazioni contemporanee». International Journal of Afro-Asiatic 

Studies.  
28

 «From Nature to Nation: shizen and the Japanese national imaginary». Contingent Horizons. The York 

University Student Journal of Anthropology.  
29

 «Flagging the national identity, reinforcing Japaneseness». Ejcjs.  
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amb l'objectiu d'una valoració positiva per part de la societat japonesa contemporània. 

Al mateix temps, l'estudi és interessant perquè assenyala el gran terratrèmol del 2011 

com a punt d'inflexió i inici d'una crisi la superació de la qual vindria, segons els poders 

fàctics nipons i almenys en gran mesura, a partir d'un discurs nacionalista positivista 

relacionat amb la idea d'allò únic japonès. Per tant, l'article posa de manifest un punt 

indispensable sense el qual no podria ser comprès de manera integral l'evolució del 

furusato juntament amb la seva relació amb el nihonjinron: el nivell de producció i 

efectisme que aquests fenòmens han tingut a partir d'esdeveniments i processos 

històricament transcendentals com foren l'obertura del país amb Occident o el context 

anterior i posterior a la II Guerra Mundial.  

 

 La segona de les publicacions més recents i que és rellevant per entendre l'estat 

de la qüestió a tractar és la tesi doctoral de Joshua Lee Solomon
30

, la qual aporta noves 

idees sobre el furusato mitjançant un enfocament literari i cultural (com ara 

representacions teatrals o altres discursos artístics) que condueix a la interpretació del 

fenomen com un element la base central del qual és la «llar/lloc natal» i els «orígens». 

 

5. Orígens i composició del furusato.  
 

Usagi oishi ka no yama   La muntanya on vaig perseguir conills 

Ko-buna tsurishi ka no kawa   El riu on vaig pescar carpes 

Yume wa ima mo megurite   Encara somio en ell, encara ara 

Wasure-gataki furusato   La meva llar, no puc oblidar-te  

 

Ika ni imasu chichi-haha   Com esteu, pare i mare? 

Tsutsuganashi ya tomogaki   Amics, esteu bé? 

Ame ni, kaze ni tsukete mo   Amb pluja o vent 

Omoi-izuru furusato    Recordo la meva llar 

 

Kokorozashi wo hata shite         Una vegada hagi aconseguit els meus objectius 

Itsu no hi ni ka kaeran   Hauré de tornar 

                                           
30

 The Stink of the Earth: Reorienting Discourses of Tsugaru, Furusato, and Place.  
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Yama wa aoki furusato   Llar, on les muntanyes són verdes 

Mizu wa kiyoki furusato            Llar, on les aigües són pures 

 

 Aquesta cançó infantil, cantada a les escoles des de l'any 1914, va ésser 

interpretada per una cantant el 2012 enfront la residència del primer ministre japonès, 

durant la celebració d'unes protestes arran el desastre nuclear de Fukushima ocorregut 

l'any anterior
31

. Aquest succés, concebut com una protesta antinuclear, va ser un sentit 

recordatori d'un furusato perdut per a aproximadament 160.000 evacuats que no 

pogueren retornar a la seva llar natal.  

 

 «Llar», «llar comuna» o «poble natal» són alguns dels apel·latius amb els quals 

s'ha traduït, tal i com s'ha assenyalat amb anterioritat, el mot furusato. Així també ho 

exemplifica aquesta cançó infantil, obra del compositor Teiichi Okano (1887-1941) de 

l'any 1914, la qual transmet la idea original amb què el furusato es basava: la llar, el 

poble natal, les arrels d'un mateix barrejades amb unes memòries i conceptes que no 

s'han d'oblidar. Quasi cent anys després, encara s'utilitza el mot furusato per fer 

referència a la terra d'origen, la qual pot ser devastada per múltiples causes, en què es 

troba el terratrèmol que va ocasionar la crisi de Fukushima.  

 

 Aquesta vigència al llarg del temps s'explica a partir de l'aparició i reproducció 

de certs elements que han ajudat a vertebrar un sentiment comú relacionat amb una idea 

concreta de llar comuna i compartida per tots els habitants de l'arxipèlag japonès. Per 

establir el seu origen cal retrocedir fins el segle XIX, durant l'era Meiji (1868-1912). 

Abans d'aquest període, la mobilitat interna del país, quant a modificació d'habitatge, 

era mínima. Així, els desplaçaments dels habitants que es realitzaven entre l'àmbit rural 

i l'urbà seguien aquest esquema i no seria fins entrada la dècada de 1870 quan aquesta 

dinàmica comencés a modificar-se
32

. Durant aquests anys molts joves consideraren 

traslladar-se a les ciutats amb l'esperança d'aconseguir un treball millor remunerat 

respecte el camp o d'assolir un major nivell d'estudis. Al mateix temps que això passava, 

les ciutats japoneses començaven a canviar la seva fisonomia amb la industrialització, 

especialment Tòquio, la dimensió de la qual ja la convertia en la més gran del país. 

Episodis com la primera guerra sinojaponesa (1894-1895) o la guerra russojaponesa 
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(1904-1905) encara acceleraren més el procés d'acceleració industrial i, amb això, 

s'arribà al període Taisho (1912-1926) amb un Japó plenament industrialitzat i amb unes 

ciutats que no paraven de créixer.  

 

 Evidentment, aquesta transició social no va estar exempta d'episodis conflictius 

juntament amb aldarulls diversos. Tot i que no és l'objecte principal d'aquest treball, sí 

que caldria assenyalar el grau elevat de tensió i malestar social a causa dels canvis que 

s'estaven efectuant amb la modernització del país, sobretot des de l'àmbit rural. Un nou 

sistema de taxes que perjudicava els petits i mitjans terratinents, així com als pagesos, 

sumat a altres mesures impopulars, com la del reclutament militar obligatori, 

desencadenaria una sèrie d'alçaments i rebel·lions pageses amb desenllaç desafortunat 

per a les mateixes
33

.  Amb això, durant dècades, els pagesos s'empobriren més que 

durant l'era Tokugawa i es van veure desproveïts de recursos per poder fer efectives les 

seves reivindicacions, fet que va permetre al govern l'explotació dels fruits de la seva 

labor per poder, així, dur a terme el projecte d'una nació rica i forta.  

 

 La fissura econòmica entre pagesos i burgesos capitalistes va esdevenir 

descomunal mentre que la fam al món rural augmentava. En aquest, la taxa de suïcidis 

va augmentar mentre que l'efecte contrari va experimentar la natalitat. Amb aquests 

condicionants, tal i com s'ha assenyalat anteriorment, les noves generacions migraven 

cap a les ciutats amb l'esperança de trobar un futur millor. Però el procés no era gaire 

senzill: moltes vegades els fills i, especialment les filles, acabaven treballant a fàbriques 

de cotó o seda amb condicions precàries i salaris baixos i, de vegades, les descendents 

eren venudes a bordells de dins o fora del país.   

 

 Queda palès que la transició al Japó modern no va ser un procés tranquil i 

estable, sinó tot el contrari. Aquest caràcter abrupte del període va afegir profunditat al 

sentiment de nostàlgia cap a l'àmbit rural que progressivament s'aniria creant a les 

ciutats del país conforme avançava la modernització del mateix.  

 

 Passant ara a la lletra de la cançó anterior, aquesta conté dues frases, 

«Kokorozashi wo hata shite» (Una vegada hagi aconseguit els meus objectius) i «Itsu no 
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hi ni ka kaeran» (Hauré de tornar) que representa el caràcter funcional de les ciutats 

durant aquests anys de creixement industrial: l'àmbit urbà era un destí per a la recerca 

d'oportunitats laborals i de suposats èxits materials. Al mateix temps, relacionant-ho 

amb aquests propòsits, la ciutat conté uns atributs negatius, com el seu caràcter «fred», 

«artificial» o «estoic». Per altra banda, en contraposició a aquests conceptes, es troba la 

«llar» o «poble natal», el qual disposaria d'apel·latius com el de «càlid», «natural» o 

«humanitzat».  

 

 És important parar atenció en aquesta dualitat camp - ciutat, ja que el caràcter 

divergent de la mateixa prové de temps enrere respecte l'inici de la modernització del 

Japó, concretament des del període Heian (794-1185). Durant aquest, existia una doble 

concepció que enfrontava ciutat i camp
34

: miyako i inaka. La primera fa referència a 

l'àmbit urbà, en concret a la capital, com a centre polític i econòmic del país dins la qual 

l'elit nipona havia construït el seu sistema d'ideals estètics i culturals. Aquests incloïen 

el miyabi, és a dir, la «sofisticació» i l'«elegància». L'altre extrem era l'inaka, la zona 

poc elegant i d'escassesa cultural. No obstant això, aquesta comptava amb altres atributs 

com ara el hina sin inaka, l'entorn rural caracteritzat per l'esforç i pel treball dur, o 

també el hina de wa nai inaka, la imatge rural idealitzada que barreja un joc de llums i 

ombres a través de camps verds al llarg del riu Sumida. Mentre que la primera 

concepció d'inaka correspondria amb l'antítesi de la imatge urbana i les seves elits, la 

segona s'associaria amb l'anhel que molts japonesos i japoneses tindrien pels seus llocs 

d'origen conforme anés avançant la industrialització del país.   

 

 Per tant, cal tenir molt en compte aquesta dicotomia camp - ciutat i considerar-

ho, no com a peces separades, sinó com a elements d'un mateix engranatge el 

funcionament del qual roman en la interacció dels components mateixos: el furusato 

sense l'aparició, desenvolupament i creixement de les ciutats difícilment hauria pogut 

aparèixer i desenvolupar-se. Per tant, es pot afirmar que la «nostàlgia» per la «llar», 

entès com un atribut clar del fenomen furusato, es forma durant aquestes dècades de 

desenvolupament urbà i exili rural. De fet, pel que respecta a aquest últim procés, poc 

després d'acabar la II Guerra Mundial, el percentatge de població rural representava un 

70%, mentre que a principis de la dècada de 1960 aquesta xifra s'havia reduït 
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dràsticament fins assolir el 30%, passant a ser solament del 10% a finals de la dècada de 

1970
35

. Aquest procés accelerat de despoblament rural va venir acompanyat d'un 

sentiment de nostàlgia i memòria d'uns habitants ara urbans cap a uns orígens que 

paradoxalment experimentaven el seu major retrocés com mai abans en la història.  

 

 Aquesta «nostàlgia» que crea el fenomen furusato no ha de ser entesa, però, com 

la voluntat de tornar a un passat concret (amb un règim polític més injust i desigual), 

sinó que, més aviat, està relacionada amb un sentiment de possibilitats perdudes i 

crítiques al present
36

, com les mostrades a un estat que solament promociona la 

industrialització i els processos de racionalització burocràtica. Aquests elements haurien 

afectat negativament al Japó rural fins al punt de bloquejar una possible progrés del 

mateix. En altres paraules, furusato també representava un acte de rebuig a 

l'occidentalisme i modernització «sense mesura», en contraposició a una «japonesitat 

autèntica premoderna» que l'empresa «moderna» rebutjava. Al mateix temps, s'anhelava 

el desig de recuperar un origen cultural agrari com a element identitari i distintiu, el qual 

era pròxim i estava amb harmonia amb la natura. Aquesta concepció, però, no solament 

s'irradiava des de les ciutats, sinó que des del mateix àmbit rural el concepte de furusato 

disposava d'un significat encara més profund: al moment en què el pes de l'edat i el 

deteriorament de l'entorn assolia un punt de no retorn, llavors l'enclavament es convertia 

en «marginal» i donava pas a la desaparició de tot plegat
37

. 

 

 Cal recuperar l'anàlisi semàntic realitzat a l'apartat del marc conceptual per poder 

completar-lo i observar, amb això, una característica essencial del furusato: la seva 

doble dimensió, espacial i temporal
38

. Aquesta última està representada pel mot furu, el 

qual significa «passat» o «historicitat», entre d'altres. El vocable també pot fer 

referència al caràcter de familiaritat i naturalitat que els objectes i les relacions humanes 

adquireixen amb l'edat, l'ús i la interacció. Per altre costat, la paraula sato suggereix una 

sèrie de llocs habitats pels humans: una llar natal, una aldea o poble i el camp (en 

contraposició a la ciutat). Sato també podria significar a una àrea autònoma 

autogovernada i, per extensió, a l'autonomia local. 
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 Pel que respecta a la forma escrita de furusato, a partir de l'anàlisi de la 

investigadora Jennifer Robertson
39

 l'ideograma més utilitzat és  (que podria ser 

traduït literalment com «vila antiga»). Així, la seva forma en hiragana (

) s'utilitza més freqüentment, ja que aquesta no fa referència a un lloc concret, sinó que 

representa un espai natural genèric en què estan presents sentiments com la nostàlgia o 

la calidesa d'un espai a partir de la seva menció i memòria.  

 

 A la fi, com s'ha pogut comprovar, el furusato s'estructura mitjançant una 

varietat d'elements de caire sentimental, social i econòmic. D'altra banda, l'element 

polític també en formaria part a partir de l'apel·lació que es realitza a la premodernitat, 

en doble sentit: el de la necessitat de la recuperació i el de la comercialització i consum 

repetit a través del turisme domèstic del furusato. Segons la investigadora Marilyn 

Ivy
40

, aquests fonaments estarien estretament relacionats amb els discursos dominants 

sobre la puresa cultural i la homogeneïtat, el quals de manera conjunta ajuden a 

consolidar la impressió d'una comunitat unida i lligada, el kyōdōtai (sistema cooperatiu) 

de l'estat-nació. És així com, per entendre l'evolució del fenomen, hem de parlar-ne 

d'altre que passaria a ocupar un lloc preeminent quant a la composició del mateix: les 

teories de la japonesitat o nihonjinron.  

 

6. Nihonjinron i l'assimilació del furusato. 
 

 El camí evolutiu que pren el furusato a partir de les primeres dècades del segle 

XX no podria ser entès sense comptar amb l'element clau del nihonjinron, ja que a partir 

d'aquest moment es produirà una relació simbiòtica entre ambdós elements de resultat 

complex, dins del qual el nihonjinron s'apropiarà del significat i el contingut del 

furusato per poder-lo convertir en una peça fonamental dels discursos o «teories de la 

japonesitat». 

 

 Com s'ha assenyalat anteriorment, els orígens del nihonjinron es troben als 

últims anys de la dècada dels vuitanta del segle XIX. L'any 1888 surt a la llum la revista 

Nihonjin per part de Setsurei Miyake i Shigetaka Shiga, fundadors del grup Seikyōsha, 
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de caire nacionalista i crític amb l'occidentalització del país. Un any més tard s'aprovava 

la Constitució Meiji i, Ito Hirobumi, que va ajudar amb la redacció de la mateixa, 

escriu
41

 al voltant de la consideració del Japó quant a tradició dins del nou marc 

contextual modernista, distingint-la, també, d'Occident. En parla d'homogeneïtat racial, 

llengua, religió i sentiments, aïllament durant un llarg temps de la resta del món, amb 

tradicions centenàries i la família com a element social organitzatiu bàsic, la qual 

s'inclouria en una comunitat a gran escala que s'articula per forts lligams sota un 

harmoniós estil de vida. En aquest punt, no es fa referència a la pobresa, la rígida relació 

entre classes socials o el descontent popular. Al contrari, Ito insisteix parlant del Japó 

com una "vasta comunitat de viles" composada per "càlides emocions entre home i 

home". Amb aquestes premisses, es pot considerar que l'Estat començava a articular un 

tipus de marc identitari concret per a, entre d'altres, contraposar els efectes socials 

negatius que estava provocant la modernització, o el que és el mateix, 

l'occidentalització. 

 

 La formulació i l'interès per la creació d'un discurs identitari de caire nacional 

havia començat i evolucionaria a través dels anys 1920 i 1930 de la mà del furusato. 

Durant el període Taisho (1912 - 1926) s'experimentaria un procés a través del qual el 

furusato comportava, a més de nostàlgia i sentiment, un sistema de valors positius 

mitjançant el qual era possible resistir, amb identificació i reivindicació pròpia, el 

procés d'occidentalització i modernització tecnològica del país
42

. Amb això, els atributs 

de resposta davant d'aquest procés de canvi no solament representaran una 

contraposició, sinó que aquests seran integrats dins d'un discurs identitari que cerca allò 

purament japonès, nadiu i verge. És així com el furusato i el paisatge que es desprèn del 

mateix anirà convertint-se en el paisatge arquetípic nacional (genfūkei). Aquesta imatge 

aniria sent assimilada progressivament dins la psique dels japonesos gràcies a la qual 

podien reviure part de l'essència nipona, així com les arrels que costaven recordar.  

 

 Precisament durant els anys previs al conflicte bèl·lic, els discursos identitaris 

posaran l'accent en l'essència i la integritat japonesa per justificar una suposada 

superioritat qualitativa modernitzadora del país respecte Occident. El paper del furusato 

en aquest procés serà el de garant de continuïtat històrica i part de la idiosincràsia 
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nipona. Al mateix temps, aquesta singularitat japonesa, considerada a la vegada causa i 

conseqüència de l'excepcional modernització del país, serà enarborada per justificar el 

paper de lideratge del Japó a Àsia juntament amb la política imperialista agressiva 

practicada els anys previs a la II Guerra Mundial
43

.   

 

 No serà fins després de 1945 quan serà possible trobar una línia divisòria 

fonamental quant a nihonjinron i furusato. Com s'ha determinat, els discursos al voltant 

de la identitat nacional s'havia articulat a partir d'una presumpta superioritat del poble 

japonès. Aquests tipus de discursos o nihonshugi («japonisme») combinava misticisme, 

antiracionalisme, rebuig a l'estrangerisme, antisocialisme i anticomunisme
44

. La derrota 

a la II Guerra Mundial modificarà per sempre aquesta consideració i, amb això, el 

discurs identitari (el qual, cal recordar, ja havia incorporat el furusato com a part del 

mateix) perdrà els tons agressius i bèl·lics per evolucionar cap a una postura pacífica i 

cultural, el que desembocarà en una nova fase capital i definitòria per al nihonjinron
45

.  

 

 En aquest moment de transició que representa la dècada de 1950, a les portes de 

la recuperació econòmica del Japó, cal fer referència a un fenomen que troba el seu 

paral·lelisme amb els primers anys del període Meiji, ja que a partir del protagonisme 

que va tenir el gran esforç per la reconstrucció del país, Occident va tornar a 

experimentar una replantejament de valoració, en aquest cas positiva, deixant de banda 

momentàniament les idees sobre la singularitat japonesa juntament amb una visió 

despectiva de certes tradicions
46

. Tanmateix i, de manera progressiva, a partir dels anys 

seixanta i setanta aquestes consideracions perdrien pes en benefici de la recuperació de 

les teories de la recerca de l'essència tradicional japonesa, com més endavant es podrà 

constatar.  

 

 No obstant el primer moment d'enfocament occidental, durant els anys cinquanta 

el furusato entrarà a formar part de l'agenda política des d'un punt de vista ampli i 

transversal, englobant des de forces localistes fins d'altres contràries al govern
47

. Cal fer 

una menció especial al partit polític que durant més anys ha governat el país des de 
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l'establiment de la democràcia, el PLD (Partit Liberal Democràtic). Aquest va adoptar el 

concepte furusato a partir del restabliment de la seva utilitat retòrica i simbòlica per part 

d'agències locals i regionals. Amb això, el partit oferiria una manera eficaç d'abordar 

problemes polítics, socials i ambientals sota un sol paràmetre.  

 

 Al mateix temps que el furusato s'integrava dins dels plantejaments de les 

emergents forces polítiques, la reconstrucció de la nació passava per enfortir les bases 

identitàries i les teories de la japonesitat sota els estendards del pacifisme, les tradicions 

i la cultura, allunyant-se de les tesis bel·ligerants de les darreres dècades. És així com, 

mitjançant la reavaluació de les pràctiques locals, es va tornar a abordar el debat sobre 

la comunitat «autèntica». Ara bé, l'expressió més usada durant aquests anys per referir-

se a aquest espai «autèntic» no va ser el de furusato, sinó el de kyodotai, un mot que 

significa literalment «cos comú» però que comporta diferents interpretacions 

sociològiques com, per exemple, poder considerar-ho com les bases històriques de la 

cultura i la societat japonesa o, per altra banda, com un tipus d'agricultura caracteritzat 

per una propietat comunal i una regulació de l'aigua
48

.  

 

 Com s'ha apuntat, les dècades de 1960 i 1970 són clau tant per al nihonjinron 

com per al furusato. Durant la primera, el Japó experimenta el seu «miracle econòmic», 

caracteritzat per un creixement extraordinari de la seva economia i, amb això, 

acompanyat per grans plans d'inversió i finançament públics que permeteren establir, 

per exemple, serveis mèdics gratuïts per a la gent gran, suport econòmic per a menuts i 

persones amb discapacitat, així com diverses accions encaminades a consolidar l'estat 

del benestar. Per altra banda, la dècada del 1970 serà testimoni de la crisi econòmica o 

«crisi del petroli» (1974), la qual frenarà els índex de desenvolupament del país i farà 

palesa la gran dependència quant a matèries primeres a la qual estava sotmesa 

l'arxipèlag nipó
49

.  

 

 Conforme la recuperació econòmica s'anava consolidant i accelerant, polítics i 

buròcrates començaren a afirmar que, una vegada assolit l'objectiu principal basat en 

l'economia, calia ara traslladar el focus polític a la cultura
50

 i anar des del «centre» a la 
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«regió» (chihô), d'allò «dur» a allò «suau». Amb això, al final de la dècada de 1970, els 

termes «era de la regió» i «era de la cultura» havien esdevingut dos metàfores populars i 

poderosos per als polítics, crítics, mitjans de comunicació, agències de publicitat i, fins i 

tot, discussió acadèmica.  

 

 Amb la recuperació va renàixer també l'interès per reconstruir la identitat 

nacional des d'un enfocament positiu, allunyat del to bèl·lic i enfocat principalment en 

la vessant cultural
51

. A partir d'aquest camp, el primer tret que es destacaria era 

l'excepcionalitat o particularitat japonesa, amb l'ús d'elements intrínsecs de la cultura 

tradicional nipona. Amb aquestes bases es redefinien unes noves teories de la 

japonesitat que remarcaven les qualitats de la societat japonesa entre les quals 

destacaven la confiança i l'orgull col·lectiu. Cal dir que el concepte de «raça» va estar 

present durant la discussió i el debat del nihonjinron amb el mot minzoku, el qual podria 

referir-se directament a «raça», però també a «etnicitat» o «nació», segons el context en 

què s'utilitzés. Amb això, la idea de minzoku comportava, alhora, el concepte de «sang» 

japonesa, una idea provinent d'estudis sobre l'eugenèsia que associaven tipus sanguinis 

amb categories racials i temperamentals
52

. Aquest principi no solament comportava 

implicacions ideològiques, sinó també polítiques: el lligam sanguini deixava fora els 

residents de nacionalitat estrangera juntament amb les minories, com els Ainu. Això 

creava un tipus d'identitat no inclusiva.  

 

 A banda de la premissa racial i ètnica, el nihonjinron de la dècada dels vuitanta 

va estar principalment interessat en explorar un «ethnos cultural», «esperit col·lectiu» o, 

per ser exactes, la manera característica de comportar-se i pensar dels japonesos la qual 

es pot trobar en institucions i pràctiques
53

. De manera resumida, es va arribar a la 

conclusió que la del Japó era una societat tradicionalment vertical i paternalista amb 

relacions socials de caire grupal i jeràrquicament definida. Les grans virtuts públiques 

estarien per sobre dels desitjos i voluntats individuals. La disciplina, evitar el conflicte i 

la timidesa foren característiques que es categoritzaren com a pròpies de la societat 

nipona, el que configurava una manera de ser i pensar única que es podia veure 

reflectida en multitud d'aspectes, com ara l'estructura del llenguatge o les 
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característiques de la comunicació no verbal. Tot plegat, es donava forma i cos al 

Yamato damashii o Nihon seishin (esperit del Japó) que el nihonjinron promovia. 

Aquesta idea, des de la praxis, s'utilitzava per explicar també el model d'èxit corporatiu 

japonès dels anys seixanta i setanta, base a partir de la qual es va produir el «miracle 

econòmic».  

 

 Aquesta situació de reflexió identitària, que incorporava també el debat sobre 

fragilitat i dependència del Japó a partir de la crisi del petroli dels anys setanta, va tenir 

com a conseqüència, entre d'altres, la revalorització de la «tradició» i la seva capacitat 

per esdevenir «autosuficient»
54

. Per la part que això afectava el furusato, aquesta 

capacitat no es traduïa en un esforç polític o econòmic per assolir un objectiu concreto, 

sinó en la recerca d'una comunitat autèntica que pogués fer front i resistir al procés 

d'internacionalització i globalització que es vivia a partir d'aquests moments. Es 

perseguia, per tant, assegurar i protegir la cultura autònoma davant les possibles 

ingerències estrangeres i les seves consegüents modificacions.  

 

 Davant d'aquesta situació, des de la dècada dels anys setanta, el furusato es 

veurà progressivament inserit dins del marc nacional mateix. Apareixerà una nova fase 

d'aquest, anomenada furusato boom, la qual coincidirà amb els objectius del 

determinisme cultural i la singularitat nipona portats a terme a partir dels teòrics del 

nihonjinron durant aquests anys
55

. La inserció del furusato als discursos i plantejaments 

nacionals (com el cas del zukuri furusato, que es veurà més endavant) i, per extensió, a 

les teories de la «japonesitat» serà debatuda per una sèrie d'acadèmics durant les 

dècades dels setanta i vuitanta. Especialment significatiu és l'any 1978. Durant aquest, 

la revista Dentō to Gendai («Tradició i Present») dedicarà una edició especial per tractar 

aquest aspecte. Així, un dels autors participants, Tanigawa Ken'ichi, argumentarà que el 

furusato havia assolit una major categoria sociopolítica a partir de la creació d'un 

furusato universal fins i tot després que les llars i territoris natals fossin destruïts per 

processos industrials i contaminants. Una altre cas, el de l'escriptora Morizaki Kazue, 

també posa de manifest l'interés, de vegades convertit en obsessió, per trobar un autèntic 

furusato basat en les arrels ancestrals i el lloc natal.  
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 El testimoni més clarificador d'estar assistint a un nou i renovat furusato, ara part 

del marc nacional i, amb això, esdevingut en un autèntic boom del mateix, el representa 

el projecte furusato-zukuri. Es tracta d'un projecte promogut durant la dècada dels 

vuitanta pel PLD que s'interpreta com un procés polític la pretensió del qual es basa en 

l'ocultació de la responsabilitat humana (en aquest cas, dels japonesos) pel que fa als 

canvis socials i ecològics per a, així, enfortir la idea de col·lectivitat per poder fer front 

als problemes causats per la urbanització
56

. Amb això, els problemes socials serien 

considerats com una influència externa (occidental) i els possibles remeis vindrien a 

partir de recursos autòctons
57

. S'estaven articulant, per altra banda, els esforços per 

assolir i protegir una identitat cultural i nacional dins d'un context de nova 

modernització.  

 

 El furusato, amb tot, havia esdevingut un element d'estat. El vessant pràctic del 

projecte furusato-zukuri es traduiria en programes els quals, al mateix temps, 

representen una diferència fonamental respecte l'aparició del primer furusato postMeiji: 

aquest no busca enfrontar l'àmbit rural en contraposició amb l'urbà, sinó que pretén 

recrear un ambient semblant al de les viles furusato a ciutats i altres nuclis poblats que 

no comptessin amb aquesta característica
58

. D'aquesta manera, «tradició» i «modernitat» 

s'estructuren com a peces convergents i no, com passava amb el primer furusato, durant 

el qual els termes rural i urbà es trobaven enfrontades. Prova d'això és la creació, l'any 

1985, del Furusato Information Center a Tòquio. Aquest va ser fundat a partir dels fons 

del Ministeri d'Agricultura per facilitar la rehabilitació de comunitats rurals despoblades 

a través de la creació d'una xarxa que albergués nombroses ciutats del país. Per això, es 

posà en funcionament una hot line, es van distribuir pamflets, diaris, guies, etc.  

 

 Per altre costat, no solament les institucions pròpiament polítiques articularen 

una estratègia entorn el furusato, sinó que aquest també va estar present a altres 

organismes, com els educatius. Prova d'això és la cançó de més a dalt, la qual estava 

integrada en llibres de cant de les escoles japoneses
59

. Aquesta mena de cançons, que ja 

estaven en vigor des de l'era Meiji, a més, no perseguien solament un interès educatiu, 
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sinó també patriòtic, en el sentit que aquestes ajudaven a teixir un sentiment comunitari 

japonès. 

 

 La renovació de caire política del furusato va venir acompanyada per un altra de 

vessant social. Durant els setanta i vuitanta la societat japonesa va ser testimoni d'una 

societat «obsessionada» amb el «consum» del furusato. Els mitjans de comunicació i les 

indústries turístiques, associades amb serveis de transport i publicitats, ajudaren a crear 

una base de consum basat en el turisme domèstic composat per elements «tradicionals» 

com l'artesania, diverses representacions locals i festivals (matsuris) que, tot plegat, 

representen l'anomenat furusato boom, el qual estaria vigent durant les dècades de 1970 

i 1980
60

. Durant aquest boom, moltes viles rurals i costums folklòrics van ser 

reivindicats com a part i «llar» de l'autèntica tradició del Japó. Per posar un clar 

exemple, el poble de Tōno, a la prefectura d'Iwata (al nord de Tohoku), va ser refundat 

com el més conegut i celebrat furusato del Japó
61

. Així, aquesta «Meca» del furusato va 

reunir a milers de japonesos practicants de turisme nostàlgic amb la recerca d'un món 

que havien perdut. No solament Tōno, sinó que moltes altres viles de l'interior del 

territori també s'autoproclamaren o foren proclamades com a furusato.  

 

 Amb tot, política, educació, turisme i altres, com la cultura, la qual promovia el 

furusato a través d'obres teatrals de caire popular, l'oci, etc. foren sectors que, tots 

plegats, contribuïren a enfortir i consolidar el furusato fet que, d'aquesta manera, pot ser 

entès com un fenomen no solament complex, sinó també transversal.  

 

 Pel que respecta a la dècada dels noranta, de manera concisa, es pot dir que hi va 

haver una continuïtat quant a discurs identitari, englobant elements del furusato amb, 

això sí, alguns canvis substancials. L'autor Yoshino Kosaku
62

 resumeix aquestes 

novetats amb la frase: «l'expressió comercial les nacionalisme japonès modern». A 

principis de la dècada aquesta corrent troba un exemple clar en les campanyes de la 

companyia aèria japonesa ANA (All Nipon Airways). L'any 1991, concretament es llançà 

una campanya que mostrava dos estils de vida, l'urbà i el rural, a partir de dos 

fotografies de la mateixa família amb un paisatge i vestimenta diferent per a cada 
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escenari
63

. Sense menystenir a cap d'aquests en concret, la campanya suggereix la 

possibilitat de viatjar des de l'entorn urbà al rural el mateix dia, el que comporta, al 

mateix temps, un canvi substancial quant a estil de vida. Durant aquests anys, el 

furusato mantenia el seu significat de poble natiu, llar, etc. representat mitjançant 

escenaris rurals no concrets que apel·laven al sentiment de nostàlgia de la societat.  

 

 Tot i la vigència del furusato, el cert és que a partir dels noranta trobem una 

nova generació a la qual cada vegada li serà més difícil identificar-se amb els baluards 

identitaris tradicionals. Episodis com l'atac amb gas sarín al metro de Tòquio l'any 1995 

i la dolenta gestió per part de l'administració, com la mateixa que es va fer amb el 

terratrèmol de Hanshin, van evidenciar un malestar creixent per part de la societat quant 

a la confiança que aquesta dipositava en les seves institucions
64

. Amb això, les noves 

generacions de joves aniran creant mecanismes culturals propis d'identitat, com ara 

l'interès per allò kawaii (allò bonic i maco) i per idolatrar figures del pop del país. 

S'entrava en una etapa en què el nihonjinron i el furusato «competien» amb la generació 

de la globalització. Això es traduirà en una nova etapa per a ambdós fenòmens dins 

d'uns paràmetres neonacionalistes: manca d'agressivitat i fervor en benefici d'un amor al 

país que ha de ser inclusiu gràcies als elements i productes culturals que deixen d'estar 

reservades per poder ser ara compartides. D'aquesta manera, es crea una superpotencia 

cultural l'autenticitat de la tradició o els seus actius culturals ja no són la base amb els 

quals construir una identitat única i exclusiva, sinó que aquests formaran ara un valor 

afegit de distinció en un context global que, de manera cultural, resulta plural i 

accessible
65

.  

 

 Un dels efectes col·laterals d'aquest nacionalisme soft i emmarcat dins la 

globalització serà l'aparició d'un furusato transnacional per a aquells japonesos i 

japoneses que resideixen a l'estranger o que directament han nascut fora de les fronteres 

del seu país originari. Tot i que aquest no es troba entre els objectius principals del 

present treball, és interessant fer un repàs a l'article de Martin Dusinberre «Unread 

relics of a transnational «hometown» in rural western Japan», que explica aquest 

fenomen recent en totes les seves vessants.  
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 Per acabar aquest punt, cal fer menció a un episodi primordial per entendre que, 

tot i el nou context de globalització, el furusato i els elements identitaris que conté, no 

ha esdevingut irrellevant per a la societat japonesa. Prova d'això és, com es veurà més 

endavant, la taxa furusato nozei i, per altra banda, el terratrèmol i el desastre nuclear de 

Fukushima de l'any 2011. A partir d'aquest, com ja s'ha comentat anteriorment, milers 

de persones foren testimonis directes, a banda dels milions indirectes, de perdre el seu 

furusato. El desastre va ocasionar conseqüències socials, econòmiques i mediambientals 

les repercussions de les quals encara són paleses a l'actualitat. No obstant això, 

Fukushima no va caure en la desesperació i l'oblit, sinó que la recuperació s'inicià 

conjuntament amb diversos projectes i activitats que ajudaren a combatre els efectes 

negatius de la catàstrofe. Un d'aquests projectes s'anomena Project Fukushima! Es 

tracta d'un festival musical i poètic tradicional que, en paraules dels organitzadors del 

mateix: «A través del festival, farem saber al món sencer allò que és Fukushima a 

l'actualitat, però també al futur. Estem determinats per transformar Fukushima en un 

món positiu»
6667

.  

 

 El festival, de periodicitat anual, s'estructura a partir de música, recitals de 

poesia, representacions i balls Bon Odori amb les quals es pretén mantenir les tradicions 

i aspectes relacionats amb la vida tradicional japonesa. Amb això, «festival» s'associa 

amb «lloc natal» i «tradició»
68

, aspectes, aquests dos últims, que entronquen amb 

furusato i nacionalisme cultural, al moment que aquest sorgeix com a projecte de «futur 

positiu» mitjançant la iniciativa de la moral comunitària que emergeix durant temps o 

episodis de difícil superació.  

 

7. Passat i present de la gestió nostàlgica: Discover Japan i Furusato 

nozei.  
 

 Com s'ha vist anteriorment, un dels aspectes del new furusato sorgit a partir dels 

anys 1960, va ser la seva vessant social la qual, al mateix temps, comptava amb un 

element desproveït fins llavors: el turisme. Aquesta capacitat de dotació de nous 
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elements i continguts a un fenomen complex com el furusato ha estat, com s'ha 

comprovat, una de les característiques del mateix. Prova d'això és la campanya 

publicitària Discover Japan dels anys setanta o de la taxa furusato nozei, en vigor a 

partir del 2008. Aquets elements, que en un principi podrien semblar ben distints, 

comporten una de les característiques primordials de l'objecte d'estudi d'aquest escrit: 

l'adaptabilitat i mutabilitat que presenta el furusato respecte el context històric concret 

en què s'emmarca. A partir d'aquí, a continuació es realitzarà una anàlisi d'ambdós 

elements per comprovar aquest principi juntament amb l'alt nivell d'interès i atracció 

que els mateixos han presentat al llarg de la seva vigència.  

 

 Pel que respecta a Discover Japan, es tracta d'una campanya publicitària creada 

per l'empresa publicitària Dentsu per a la Japan National Railways (Servei nacional 

japonès de ferrocarrils)
69

. Abans que això passés, però, les restriccions per poder viatjar 

disminuïren d'una manera considerable durant els anys seixanta
70

. Les dinàmiques 

turístiques que es crearen no van anar adreçades a un consum massiu d'un turisme 

internacional, més bé al contrari. Amb el boom del furusato i els missatges que d'aquest 

se'n desprenien mitjançat el nihonjinron (a partir dels mitjans de comunicació i els 

debats acadèmics, principalment) els habitants de l'arxipèlag nipó mostraren un elevat 

interès en un país, el seu, que s'allunyava d'un Occident en decadència degut a les altes 

taxes de criminalitat i crisi socioeconòmica que aquest presentava. Aquest recull de 

circumstàncies expliquen l'auge d'un turisme interior que, barrejat amb l'anhel que 

representava el furusato, es va canalitzar de manera efectiva i eficaç durant els anys 

setanta i vuitanta.  

 

 L'eslògan Discover Japan va esdevenir immensament popular, ja que aquest 

recollia l'onada emergent del boom de la nostàlgia i servia per a simbolitzar el desig 

d'una generació per poder tornar als seus orígens. Hi va haver altres propostes, com la 

de Nihon no saihakken (redescobrir el Japó), però van quedar descartades, ja que no 

expressaven clarament el que veritablement volia expressar-se: el retorn als orígens 

japonesos. D'altra banda, existeix la gran paradoxa del nom mateix, en anglès, Discover 

Japan. No solament s'usa Japan enlloc de Nihon o Nippon, sinó que tampoc va ser 

traslladat a katakana. La raó principal es troba en el fet que, per a realitzar la campanya, 
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es van basar en altra amb el nom Discover America. Es parla, a la fi, de situació 

paradoxal a partir del fenomen furusato, que es trobava al darrere de la campanya un 

dels punts del qual, com s'ha ratificat vàries vegades, era el rebuig a l'intrusisme 

occidental respecte l'estil de vida tradicional japonès.  

 

 A l'igual que passava amb el fenomen furusato mateix, Discover Japan evitava 

una identificació concreta amb un lloc determinat. Per exemple, els cartells 

promocionals mostraven escenes rurals pròpies d'una postal turística, però ometia la 

referència a la localització particular. Aquesta va ser una de les bases fonamentals de la 

campanya, ja que els destinataris de la mateixa no disposaven d'un destí determinat i fix, 

sinó que pretenien trobar-se amb un Japó perdut
71

. Així, la campanya i, amb això, els 

seus cartells, destacaven la importància de la idea de l'«encontre». Aquests
72

 

normalment mostraven una o vàries joves japoneses, vestides de manera urbana i a 

l'estil occidental, freqüentment amb texans o camisa. El fet que la majoria d'aquests 

cartells presenten joves, podria tenir la causa en un progressiu abandonament de les 

generacions més joves del patrimoni japonès, en benefici d'una influència occidental. 

Tot i així, com s'ha vist el boom del furusato va ser una constant durant aquests anys i, 

amb això, els joves no deixaven de ser partícips del mateix. La composició de molts 

cartells es completava amb la incorporació d'un element tradicional japonès i l'encontre 

que les joves feien del mateix. Així és el cas de la imatge 5, a l'annex, en què una jove 

d'aparença moderna es troba amb un home amb vestimentes tradicionals pròpies de 

l'àmbit rural nipó.  

 

 El resultat de la campanya es tradueix en un èxit quant allò que perseguia: 

redescobrir la nació i promocionar un estil de vida allunyat d'elements moderns i 

occidentals
73

. Aquesta havia sigut capaç d'explotar la revalorització general del desig 

autòcton, juntament amb la possibilitat que els usuaris pogueren retrobar-se amb el «jo 

vertader»
74

. Al mateix temps, la campanya havia sigut capaç de posar en contacte els 

joves amb la seva manera de sentir i interpretar els seus desitjos. Cal fer menció a la 

nova consideració del jovent que anava sorgint a partir dels anys vuitanta. Es va arribar 

a encunyar el terme shinjinrui («nova humanitat») per a definir una nova generació 
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nascuda en l'opulència i exclusivament dedicada, segons molts sociòlegs, als plaers 

passius i el consum irresponsable dels bens culturals i d'entreteniment
75

. Amb això, els 

joves shinjinrui, els quals havien assolit previsiblement l'objectiu de modernitat 

dissenyat dècades enrere, es limitaven, en certa manera, majoritàriament a consumir. A 

partir dels anys noranta, com s'ha comprovat anteriorment, aquesta evolució traspassarà 

un nou escalafó, arribant a un moment de crisi quant als discursos i mites identitaris 

hegemònics.  

 

 Pel que respecta a l'estat actual en què es troba el furusato, és possible 

exemplificar-ho (ja que elaborar-ho de manera completa seria molt complex i no entra 

en l'objectiu d'aquest estudi) amb el cas de la taxa furusato nozei la qual, literalment, 

significa «taxa del lloc natal». També coneguda com el Sistema de contribució fiscal 

Furusato, aquesta va estar introduïda pel governador de la prefectura de Fukui, Issei 

Nishikawa, a partir d'una esmena a la Llei d'impostos locals el 30 d'abril de 2008
76

. Per 

explicar-ho de manera concisa, quan els residents realitzen les seves contribucions 

fiscals d'àmbit local a la prefectura, ciutat, poble o vila que ells consideren com el seu 

furusato, la taxa imposada de la localització escollida es redueix a l'any següent. Amb 

això, aquest sistema permet als ciutadans transferir les seves aportacions fiscals a 

l'àmbit local que el contribuïdor/a considera com el seu furusato. Expressat en termes 

reals, els contribuents poden aportar el 10% dels seus pagaments fiscals (de manera 

addicional respecte el sistema de contribució establert) sense un increment del total a 

pagar.  

 

 La furusato nozei, tal i com afirma l'investigador Anthony Rausch
77

, està 

considerada com a «vital» per a àrees el creixement econòmic del qual troba 

mecanismes dificultosos. Independentment de la designació concreta de la contribució, 

aquesta incrementa de manera notable els programes econòmics de les administracions 

locals o de la prefectura. L'autor citat utilitza l'educació per posar un exemple de la 

importància d'aquest fet. Actualment, la inversió en aquest camp a les àrees rurals es 

troba en retrocés, a causa de la migració que efectuen molt joves a àrees urbanes 

donades les majors oportunitats laborals que aquestes presenten. Tanmateix, els governs 
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locals i de les prefectures continuen invertint en educació pública. De la manera en què 

la furusato nozei actua, una contribució directa a nivell de prefectura o nivell local, a 

partir de la designació a l'àmbit educatiu, pot considerar-se com una reinversió 

municipal per a cobrir aquests serveis de manera total o parcial o per compartir despeses 

quant a costos de provisió es refereixen.  

 

 L'àrea educativa és una de les grans beneficiades de la taxa furusato nozei, com 

també ho és l'artesania local tradicional la qual, al mateix temps, és proporcionada en 

forma de regals als contribuents com a agraïment per la seva elecció fiscal. El problema 

d'aquest punt sembla evident: algunes àrees són menys atractives que altres, el que 

condiciona notablement el grau de contribucions que poden rebre. Això crea un balanç 

negatiu quan a àrees que poden atraure l'atenció dels contribuents i altres que no poden 

fer-ho, almenys com ho desitgen. El govern central també ha de gestionar la complicada 

situació, juntament amb les administracions locals i prefectures, de gestionar les 

transferències de la taxa, produint major càrrega de treball en aquest sentit. També cal 

ressaltar la incertesa que la taxa provoca, en el sentit de la problemàtica addicional 

quant a previsions econòmiques es refereix en relació al volum del possible ingrés 

provinent de l'impost. Per tant, cal recalcar que, tot i que senzilla en origen, la taxa 

furusato nozei ha esdevingut vertaderament complexa. Prova d'això ho presenta la 

pàgina web de la taxa
78

 (https://www.furusato-tax.jp) la qual mostra sis tipus de 

possibles «eleccions» oferides, les quals dirigeixen a l'usuari a una pàgina en què 

apareix una sèrie de possibles «contribucions»: una pàgina per a «elegir regal», altra per 

a «elegir regió», altra per a «elegir ús», altra més per a «rànquing d'elecció», altra per a 

«elecció recomanada» i, per últim, una per a «ajuda per a desastres». Si ens fixem, al 

mateix temps, en la categoria «elegir regal» veurem que la complexitat augmenta, ja que 

aquesta presenta 22 categories i aquesta, a la vegada, solament admet un nombre 

determinat d'eleccions. A mode d'exemple s'adjunta la següent taula d'«eleccions de 

regals»
7980

: 

 

                                           
78

 Annex. Imatge 7.  
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 Rausch, A. (2017). p. 6.  
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 Annex. Imatge 8.  
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 Pel que fa als usos, s'ofereixen 18 àrees diferents, en què es poden trobar 

aspectes com la preservació de la natura o de la tradició, espais públics, sistema mèdic, 

sistema educatiu i cultural, música, etc. Cal ressaltar l'apartat «ajuda per a desastres» i la 

destacable xifra que presenta quant a recaptació: més de 2,5 bilions de iens a data d'abril 

de 2017
81

.  

 

 Per altre costat, l'índex de contribució en relació a la furusato nozei es tradueix 

en una tendència alcista, com ho mostra la següent taula extreta de l'estudi d' Anthony 

Rausch
82

:  

 

 

*1 La taxa del 2008 és la mateixa que la del 2009. 

*2 Dades a juny de 2016.  

 

 La massiva participació que es produeix l'any 2011 és deguda al terratrèmol del 

2011. També cal destacar la pujada de 2015, a causa de les majors deduccions i altres 

mesures de «màrqueting agressiu» per al programa. Les dues localitzacions que més 

participants concentren són Tòquio i Osaka, amb el 30% de contribucions. Quant a 

zones de destinació, el 40% dels ingressos anirien a parar a prefectures, mentre que els 

municipis rebrien un 60%.  
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 Amb tot, un informe sobre l'estat de la taxa de l'any 2015 presentava un alt índex 

de variabilitat segons els contribuïdors, els quals estaven influenciats, de manera 

desigual, segons el regal que podien rebre, el nivell de popularitat de cada contribució, 

la situació contextual concreta, etc. Això repercuteix en la balança desigual expressada 

anteriorment quant a opcions i capacitat de les diferents localitzacions per poder atraure 

contribuïdors. Ens trobem, amb tot, amb un Sistema de contribució fiscal Furusato que 

permet als japonesos i japoneses contribuir, amb els seus impostos, la millora i el 

reforçament del furusato que escullen. Per altra banda, però, aquesta situació queda 

condicionada per eleccions consumistes o contextuals: des d'un «regal» ben presentat 

fins un desastre puntual poden ser els elements de decisió final perquè un ciutadà 

realitzi la seva aportació concreta.  

 

 Discover Japan i Furusato nozei són, tot plegat, dues manifestacions concretes 

d'un fenomen, el furusato, que no ha transcendit amb el pas del temps sinó que, al 

contrari, ha sabut adaptar els seus components per a cada època. La campanya 

publicitària i la taxa analitzada mostren, a més, trets que havien esdevingut inalienables 

al furusato: identitat i discurs nacionalista. Quan Discover Japan va finalitzar l'any 

1978, aquest havia arribat a cristal·litzar nombrosos trets de la història japonesa de la 

postguerra dins d'un ventall d'imatges, sons i experiències la recerca de les quals havia 

esdevingut definitòria per a la identitat japonesa
83

. El furusato en Discover Japan 

prometia un bastió immutable i impol·lut de l'herència i història japonesa. Amb això, el 

turista «ideal» d'aquesta campanya reconeixia el que significava ser vertaderament 

japonès. Per altre costat, la taxa furusato nozei ha esdevingut, des del 2008, una eina 

fonamental per al desenvolupament de certes zones i enclavaments concrets mitjançant 

el finançament dels contribuïdors mateixos. L'educació o la sanitat pot millorar a 

aquestes zones gràcies a l'aportació fiscal, però aquesta també pot resultar capital pel 

que respecta a ajudes per a desastres de diversos tipus. Amb això, el japonès o japonesa 

es converteix en protagonista directe quant a la preservació de la seva identitat, de la 

seva cultura i patrimoni, del seu, en definitiva, furusato.  
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 Middeleer, S. (2016). p. 118.  
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8. Conclusions.  
 

 A partir de la informació dels apartats anteriors, és possible sintetitzar ara el 

recorregut realitzat, l'anàlisi i interpretació de les dades recollides i el grau de 

consecució dels objectius que es plantejaven a la introducció de la recerca mitjançant les 

següents conclusions: 

 

 El primer objectiu feia referència als elements que composen el fenomen del 

furusato. Alhora, la principal hipòtesi de l'escrit està relacionada amb la naturalesa del 

fenomen. Amb tot, es constata l'alt grau de complexitat d'aquest a partir de l'estudi i 

tractament de les múltiples dimensions del mateix. Com s'ha pogut comprovar, 

l'adaptabilitat del furusato a cada etapa històrica demostra el seu caràcter mutable i, amb 

això, cal tenir present aquest principi si es pretén realitzar una anàlisi en profunditat. De 

manera sintètica, es pot afirmar que la base que forma i articula el furusato és la 

nostàlgia:  per la «llar» tradicional i el «lloc natal» però també com a crítica d'un procés, 

el d'occidentalització i modernització, que s'estava efectuant d'una manera l'acceleració i 

el grau de canvi de la qual posava en risc el sistema que composava l'herència i el 

patrimoni tradicional japonès. Aquest dualisme, el qual ha estat present al llarg del 

treball (mitjançant la dicotomia «tradició - modernitat», «Japó - Occident», «poble - 

ciutat», etc.) és mostra d'una evolució diversa la correcta interpretació de la qual depèn 

de l'anàlisi realitzada a través de diverses etapes de la història, sobretot del segle XX.  A 

partir d'aquest recorregut cronològic, és possible connectar els elements necessaris per 

construir i definir un dels objectes clau d'aquest estudi, és a dir, el furusato.  

 

 El segon objectiu de la recerca pretenia esclarir les sinèrgies aparegudes i 

continuades entre furusato i nihonjinron. Com ha quedat palès, és a partir de les 

primeres dècades del segle XX quan el furusato convergiria amb l'altre mitjançant el 

qual seran complementaris: el nihonjinron. És així com els discursos de la japonesitat 

incorporaran els elements del furusato per articular un discurs identitari de caire 

nacional que s'iniciarà durant el període Taisho (1912 - 1926) i que transcendirà fins 

l'actualitat, tot i que amb variacions importants, sobretot a partir de 1945. La hipòtesi 

que assenyalava una simbiosi transcendental d'ambdós fenòmens queda demostrada i és 

necessària per comprendre el moment culminant d'aquesta evolució, que es troba durant 

els anys 1970 i 1980 del segle XX. 
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 Per poder assolir el tercer objectiu de l'escrit, això és, la importància de les 

interrelacions i connexions entre furusato i nihonjinron durant les dècades de 1970 i 

1980, s'ha posat el focus a partir de 1960. En aquest, el Japó experimentava el seu 

«miracle econòmic» caracteritzat per un desenvolupament extraordinari de l'economia 

del país. L'any 1974 es produïa la «crisi del petroli» i, amb aquesta, un punt d'inflexió 

per a molts àmbits, entre els quals es trobava el desplaçament del focus polític: de 

l'economia es passava a la identitat nacional la principal base de la qual era la cultura. 

Això va portar a articular nous discursos i plantejaments nacionals que posaren èmfasi 

en la identitat dels ciutadans del Japó. El furusato, amb aquesta evolució, havia passat 

de representar un fenomen essencialment social a esdevenir altre de caire polític, ja que 

s'havia convertit en un element d'estat. Aquest plantejament demostra la importància 

d'aquestes dècades pel que respecta a la interdependència entre nihonjinron i furusato i, 

amb això, s'evidencia la importància del tractament d'aquest període cronològic per a 

l'anàlisi de l'objecte d'estudi.  

 

 Per altra banda, el primer cas d'estudi, relacionat amb els objectius plantejats, ha 

estat exposat com una mostra clara d'aquesta transformació al llarg del temps juntament 

amb la dimensió transcendental que gaudirà el furusato durant les dècades de 1970 i 

1980. De fet, durant aquestes, el furusato no solament podrà ser sentit o experimentat, 

sinó també consumit de múltiples maneres, com per exemple el turisme o la compra 

d'elements tradicionals. És així com la mirada retrospectiva cap a un passat esdevé un 

bé de consum a partir de programes, promocions i campanyes com la de Discover 

Japan, dins la qual el furusato representarà un interès econòmic i identitari per a l'estat, 

a l'igual que aquest funcionarà com a frontissa d'una societat, a partir dels anys 1990, 

emmarcada dins d'un context de globalització i intercanvi.  

 

 El furusato transnacional es planteja com a nou repte per a aquest fenomen que 

sempre ha sabut adaptar-se a la societat de cada moment la vigència i força del qual va 

quedar palesa, una vegada més, a partir de l'episodi del desastre de Fukushima del 2011. 

La tradició i el patrimoni es recollien al voltant del furusato per fer front al repte 

nacional de superar el desànim. Aquest fet va resultar tot un èxit, com així ho demostra 

l'anàlisi del segon cas d'estudi de l'escrit, la taxa furusato nozei , en vigor a partir de 

l'any 2008. Mitjançant aquesta, els ciutadans japonesos podien invertir de manera 
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econòmicament directa en el seu furusato. El fenomen, per tant, no ha desaparegut de la 

vida dels japonesos i japoneses, sinó que roman vigent, fent mostra de la seva 

mutabilitat i adaptabilitat, com ho demostra aquesta taxa.  

 

 Per acabar, l'escrit pretenia donar llum a un fenomen tan important i 

transcendental com ha estat el furusato per a la societat japonesa al llarg de la seva 

història contemporània, essencialment a partir de la modernització del país. Es tracta, 

som s'ha pogut comprovar, d'un element identitari sense el qual no solament quedaria 

incomplet el tractament i anàlisi dels discursos de la japonesitat o nihonjinron, sinó 

també de la identitat dels ciutadans nipons en conjunt. A la fi, el furusato va néixer com 

un mecanisme d'autodefensa i reivindicació davant d'un món completament nou i aliè. 

Actualment, el fenomen és baluard i instrument d'unió i solidaritat.  

 

 Resta, amb tot, endinsar-se en casos concrets i particulars de furusato de viles i 

localitzacions concretes per poder testimoniar, una vegada més, l'alta complexitat 

d'aquest primigeni sentiment amb tocs de producte actual que ha estat, i quasi 

segurament esdevindrà, clau quant a elements identitaris dels japonesos i japoneses es 

refereixen. És per aquest motiu pel que cal seguir avançant en l'anàlisi i interpretació 

d'una manera més concisa del fenomen furusato. Seria interessant, de la mateixa manera 

que l'escrit tracta la connexió entre nostàlgia i discursos nacionalistes i identitaris, poder 

analitzar més profundament aquest fenomen a partir de l'estudi aplicat a diversos països 

per, amb això, comprovar les similituds i diferències respecte aquestes relacions. Per 

altra banda, resta investigar les noves sinèrgies i connexions que el furusato ha pogut 

desenvolupar mitjançant el caràcter internacional que l'investigador Dusinberre
84

 

planteja: de quina manera condicionen els discursos d'identitat al furusato 

transnacional? Sens dubte, aquests i molts altres aspectes sorgits d'una societat 

globalitzada poden dotar l'objecte d'estudi del present escrit d'una nova dimensió pel 

que fa al seu coneixement i evolució.  
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Imatge 1. Font: Daily Glimpses of Japan. 
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Imatge 2. Llar tradicional situada a Tōno. Font: Daily Glimpses of Japan. 

 

 

Imatge 3. Preparant el festival Project Fukushima!. Font: Project Fukushima 
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Imatge 4. Alguns dels cartells de la campanya Discover Japan. Font: Tokyo Art Beat.  

 

 

Imatge 5. Font: Hagi Haku Butukan.  
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Imatge 6. Font: Pinterest.  

 

 

Imatge 7. Captura de pantalla de la web del furusato nozei. Font: The Japan Times.  
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Imatge 8. «Regals» més sol·licitats a canvi de la contribució furusato nozei a la zona. 

Desembre de 2017. Font: Web del furusato nozei.  


