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Introducció

El material didàctic associat a aquesta assignatura consta d’una part en format

paper i d’una part en suport web. La part en paper consisteix en el material

imprès que teniu a les mans i a continuació passem a donar una explicació de

com està plantejat i quina és la manera de treballar-hi.

1. Funcionament del material escrit

1) Exemples de conversa

En aquest apartat trobareu diferents exemples relacionats amb el tema de cada

lliçó (mòdul) del curs. Els números que hi ha al costat de cada línia us ajudaran

a localitzar els temes a la “Gramàtica” i a les “Notes”. Us recomanem que pri-

mer escolteu aquests “Exemples de conversa” al web, encara que no els enten-

gueu ni sapigueu el significat d’allò que escolteu. Després, llegiu-los en veu

alta. A continuació, llegiu la “Gramàtica”, les “Notes”, el “Vocabulari” i la

“Traducció”, per comprovar els significats i aclarir els dubtes que pugueu tenir.

També us aconsellem que graveu la vostra veu i escolteu la gravació per com-

parar la vostra pronunciació amb la dels models. 

2) Gramàtica

Sempre se seguirà un mateix model. En primer lloc, trobareu una oració que

conté els temes gramaticals que s’hi explicaran a continuació. 

3) Notes

En l’apartat de les “Notes” es detalla l’ús de les salutacions, de les expressions

i també hi trobareu diccions. Quan sigui necessari fer alguna explicació gra-

matical en aquest apartat, s’introduirà en aquest apartat, i no en l’apartat de

la “Gramàtica”, per a facilitar-ne la lectura i comprensió. 

4) Vocabulari i vocabulari complementari

En l’apartat del “Vocabulari” trobareu les paraules mínimes necessàries que

heu de conèixer per a progressar en aquesta assignatura. No hi figuren les pa-

raules que es detallen a la “Gramàtica” o les “Notes” per no repetir l’explicació. 

En el “Vocabulari complementari” trobareu aquelles paraules que, tot i que no

cal que s’aprenguin a la lliçó, considerem que us poden ser útils segons els vos-

tres interessos. Practicareu com a mínim les que surten als “Exercicis”. Si, més
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endavant, cal aprendre cap paraula de la llista del “Vocabulari complementari”

de lliçons anteriors, aquesta apareixerà de nou en l’apartat del “Vocabulari”. 

5) Traducció

Aquí trobareu les traduccions dels “Exemples de conversa” més fidels i prope-

res a l’original japonès i que, al mateix temps, queden naturals en català. 

Si escau, hem indicat les traduccions literals amb (lit.) 

6) Models oracionals

Per a un millor aprenentatge de l’idioma, us recomanem que memoritzeu els

models oracionals de cada lliçó. Per a practicar-ne l’estructura, també hi podeu

fer servir altres paraules que hàgiu après. 

7) Exercicis

Us proposem un conjunt d’exercicis que us permetran familiaritzar-vos amb

els nous temes i estructures gramaticals i per a aprendre el vocabulari nou. 

8) Llengua i context

En aquest apartat trobareu explicacions dels usos de paraules, salutacions o

oracions sobre els quals podríeu tenir dubtes o necessitat d’aclariments més

detallats. 

9) Kanji

 aEn cada lliçó estudiareu entre 10 i 15 kanji. A continuació us detallem l’estruc-

tura que se seguirà per a l’estudi de cada kanji:

a) A la llista, al costat de cada kanji gran, s’exposa l’ordre dels traços. 

b) Practiqueu escrivint diversos cops el kanji als quadres blancs o també en

fulls en blanc fins que aconseguiu escriure’l sense veure el model. 

c) Sota el kanji hem posat l’explicació sobre l’origen del kanji o bé, entre dife-

rents explicacions possibles, la que considerem que us facilita més la compren-

sió de la forma, de l’estructura o la memorització del caràcter. Pot arribar a

haver-hi diverses teories sobre l’origen d’un kanji. En aquest material ens hem

centrat a donar-vos suport en el vostre aprenentatge.

d) A continuació, teniu els significats 意
い

味
み

, les maneres de llegir d’origen

xinès 音
おん

読
よ

み i les d’origen japonès 訓
くん

読
よ

み . Per a diferenciar-los l’un de

Vegeu l’exemple “Estudi dels kanji”
més avall.
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l’altre, 音
おん

読
よ

み està escrit en katakana i 訓
くん

読
よ

み en hiragana. Com que això és

un manual i no un diccionari, quan un kanji té molts 音
おん

読
よ

み i 訓
くん

読
よ

み , i atès

que posar-los tots complicaria el vostre aprenentatge, n’hem posat només els

d’ús més freqüent. 

e) A sota, teniu oracions o paraules que contenen el kanji: 

• Les que estan marcades amb  són les que han sortit a la lliçó i us toca

aprendre’n el おんよみ o くんよみ . 

• Les que no porten el símbol  contenen un kanji que es llegeix amb 音
おん

読
よ

み

o 訓
くん

読
よ

み encara no practicat; ja el tornarem a explicar. No és necessari

aprendre-les per a seguir l’assignatura. Això no obstant, si voleu avançar

més ràpid en l’aprenentatge dels kanji o fer cap prova de nivell, podeu apro-

fitar de fer també els exercicis que no porten el símbol . 

Estudi dels kanji

Diem tot això perquè és una mica difícil aprendre diverses paraules i maneres

de llegir si no s’utilitzen sovint. Un kanji no es pot llegir de qualsevol mane-

ra. Si no sabeu la paraula de la que forma part un kanji, no en sabreu fer la

lectura. Si a les lliçons posteriors surt cap kanji dels anteriors que es llegeix

amb おんよみ o くんよみ encara no practicat, ja el tornarem a explicar. 

a) 

b)

La part esquerra representa una espiga de cereals amb el cap baix. La dreta era un rec-
tangle que volia dir ‘encerclar, envoltar, barrar’. Tot el conjunt representa ‘fer-se
l’amo dels cereals’.

c)

•  意味
い み

：jo, privat, personal, particular 

• 音読
お ん よ

み：シ

• 訓読
く ん よ

み：わたくし わたくし és l’equivalent formal de わたし . És

una lectura que s’ha afegit a わたくし , tot i que
no és l’oficial. En aquest curs, si no es precisa,

aquest kanji es llegeix わたし. La forma わたくし
és molt formal. 

d)

 私
わたし / わたくし

はパウです。Jo sóc en Pau.

UOC は私立大学
しりつだいがく

です。La UOC és una universitat privada.

e)
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10) Pronunciació

 aA cada lliçó practicareu un o dos temes de pronunciació. Us aconsellem que

escolteu diversos cops els enregistraments al web i els repetiu imitant-ne la

pronunciació. És normal que al començament us resulti difícil seguir, com-

prendre o pronunciar algunes parts de les paraules o oracions. Tot i així, al

llarg del curs assolireu una pronunciació més bona amb l’ajuda dels exercicis

del material en paper i del web. 

11) Repàs dels sil·labaris

 aEls estudiants que curseu aquesta assignatura ja haureu practicat i après els

sil·labaris hiragana i katakana. Tot i així, en aquest material hem inclòs uns

exercicis que us permetran repassar aquests signes. 

És important que dediqueu cada dia un mínim de quinze minuts a l’assigna-

tura, almenys cinc dies a la setmana. D’aquesta manera tindreu més resultats

que si estudieu tot de cop durant moltes hores, però només els caps de setma-

na. Hi ha coses que heu de memoritzar, però sobretot es tracta que us acostu-

meu a l’idioma i l’assimileu. Marqueu la vostra pauta i agafeu el vostre ritme. 

II. Trets bàsics de japonès

En aquest apartat veurem els aspectes bàsics de la llengua japonesa que un es-

tudiant ha de conèixer en iniciar-se en l’aprenentatge d’aquesta llengua. La

lectura d’aquests aspectes facilitarà la comprensió i l’estudi del japonès a qui

no tingui cap noció sobre aquest idioma. 

Escriptura

L’escriptura japonesa consta dels elements següents: 

a) Hiragana: és un dels dos sil·labaris japonesos. S’utilitza per a escriure les

flexions del verb i de l’adjectiu, alguns adverbis, conjuncions, noms que no

figuren en la llista dels kanji d’ús habitual, o kanji obsolets. 

b) Katakana: és l’altre sil·labari japonès. En katakana s’escriuen, fonamental-

ment, els topònims i noms de persona estrangers, les paraules d’origen estran-

ger –excepte les procedents de la Xina, que s’acostumen a escriure en kanji–,

les onomatopeies, els noms d’animals i vegetals, i els termes científics. 

c) Kanji: són caràcters d’origen xinès. En kanji s’escriuen la major part dels

substantius, les arrels o una part dels verbs i dels adjectius, alguns adverbis i

algunes conjuncions. 

Vegeu el material web de l’assignatura.

Trobareu uns apartats de repàs dels 
sil·labaris hiragana i katakana al final de 
cada mòdul.
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d) Ròma-ji (lit. ‘lletres romanes’): s’utilitza per escriure principalment noms,

símbols i sigles. També s’escriu en róma-ji la transcripció fonètica del japonès.

e) Nombres aràbics: per regla general, en l’escriptura horitzontal s’utilitzen

els nombres aràbics i en la vertical els números escrits en kanji. 

f) Els signes de puntuació:

• Kuten o maru (。, punt): marca el final de l’oració. També es pot utilitzar el

kantanfu (“!”, el signe d’exclamació) i el gimonfu (“?” el signe d’interrogació). 

• Tòten o ten (、, coma): es fa servir fonamentalment per a facilitar la com-

prensió del text, per a marcar els elements juxtaposats de l’oració, darrere

d’una conjunció o adverbi quan se situen al començament de l’oració, o

darrere de l’oració condicional. 

Sintaxi

L’ordre de les paraules

Veiem un exemple que facilitarà la comprensió de l’ordre bàsic dels elements

de l’oració. 

Subj. + Complement/s + Verb

鳥
とり

が庭
にわ

で鳴
な

いています。 

– En l’oració simple, el subjecte va al principi. A l’exemple, és 鳥
とり

 (un ocell). 

– El verb va al final. En aquest cas, és 鳴
な

 いています (està cantant).

– Els complements van entre el subjecte i el verb. 庭
にわ

で (al jardí) és el com-

plement circumstancial de lloc. 

Aquest ordre és el més habitual, tot i que pot canviar quan es vol donar èmè

fasi a un element de l’oració o, també, a l’estil poètic i retòric. 

El complement del nom, així com l’adjectiu, precedeixen el nucli del sintagma

nominal. 

黒
くろ

い鳥
とり

un ocell negre  黒
くろ

い negre 鳥
とり

 ocell 

私
わたし

の鳥
とり

el meu ocell  私
わたし

の meu
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El subjecte 

No cal posar el subjecte quan se sobreentén pel context.

A: 今朝
け さ

、( あなたは ) 何時
な ん じ

 に起
お

きましたか。
A: A quina hora (tu) t’has llevat aquest matí? 

B: ( 私
わたし

は ) 7
しち

時
じ

に起
お

きました。

B: (Jo) M’he llevat a les set. 

Morfologia

Gènere 

No hi ha diferència de gènere en els substantius ni els adjectius, excepte en

noms com: 

お父
とう

さん pare お母
かあ

さん mare

Tampoc no hi ha diferència de nombre (singular i plural) en els substantius i

els adjectius. 

 鳥
とり

が庭
にわ

で鳴
な

いています。

En l’epígraf “L’ordre de les paraules” hem traduït en singular 鳥
とり

 (‘ocell’), però

hi ha la possibilitat que el subjecte d’aquesta oració sigui ‘ocells’, en plural. Si

la quantitat no ve donada pel context i cal precisar-la, hi afegim paraules com

per exemple: 

 鳥
とり

が 3
さん

羽
ば

 (tres) 庭
にわ

で鳴
な

いています。

El verb

Els verbs japonesos no conjuguen per persona (jo, tu, ell...). Es conjuguen per

temps, aspecte i registre –informal, formal i formes honorífiques–. 

La partícula

La partícula indica la funció de la paraula dins de l’oració. Sempre va darrere

de la paraula que marca. Per exemple: 

 鳥
とり

が庭
にわ

で鳴
な

いています。
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– La partícula が marca el subjecte, en aquest cas, és 鳥
とり

 (‘ocell’). 

– La partícula で marca el complement circumstancial de lloc, allà on es

desenvolupa l’acció. En aquest cas, és 庭
にわ

 (‘jardí’), el lloc on l’ocell canta. 

L’estil

Llenguatge honorífic keigo

Un dels trets més rellevants del japonès és l’ús dels diferents nivells de llen-

guatge que el parlant utilitza segons qui és el seu interlocutor. En un àmbit

més familiar –amb la família o amb els amics– s’empra un llenguatge col·lo-

quial. En un àmbit més formal –en una reunió comercial o amb els descone-

guts–, se n’utilitza un altre. El nivell del llenguatge canvia segons la relació o

la confiança que té algú amb la persona a qui dirigeix la paraula, amb qui parla

o a qui escriu. 

En aquest curs, aprendreu els verbs o prefixos del llenguatge honorífic més

usuals a la vida quotidiana. 

Llenguatge masculí i femení 

Hi ha algunes diferències entre el llenguatge masculí i el femení. Allò que mar-

ca aquesta diferència és, fonamentalment, l’ús de les partícules finals de l’ora-

ció en la llengua oral. Per exemple:

( ♂♀ ) うれしいな。 ( ♀ ) うれしいわ。Quina alegria!

( ♂♀ ) 暑
あつ

いね。 ( ♀ ) 暑
あつ

いわね。 Quina calor!

♂ = S’utilitza tant pels homes com per les dones.

♀ = Llenguatge femení. 
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Objectius

1. Saber presentar-se i demanar la identificació a algú. 

2. Expressar existència i ubicació d’objectes, persones i animals. 

3. Descriure l’habitatge i les seves habitacions. 

4. Saber comprar o demanar en un establiment comercial. 

5. Expressar el moment en el qual es desenvolupa una acció i la seva exten-

sió en el temps. 

6. Explicar les activitats de la vida quotidiana. 

7. Aprendre les salutacions més bàsiques i preguntar per l’estat de l’interlo-

cutor. 

8. Saber exposar les característiques de coses o persones fent servir els adjec-

tius del vocabulari del nivell. 

9. Saber comptar del 0 fins al 99.999. 

10. Aprendre a escriure uns 50 dels kanji d’ús més freqüent i conèixer-ne la

forma de llegir-los dintre dels mots que formen la llista de vocabulari del

curs.  

11. Comprendre la relació entre el sistema sil·làbic i la seva pronunciació. 
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Continguts

Mòdul 1

Hola!

1. Conèixer algú

2. Ell és el senyor Ishii 

3. Llengua i context 

4. Kanji i pronunciació

Mòdul 2

Casa meva

1. Què hi ha al jardí?

2. On és el lavabo? 

3. Llengua i context 

4. Kanji i pronunciació

Mòdul 3

Benvingut!

1. Quant val una llibreta?

2. I tu, què menjaràs? 

3. Llengua i context 

4. Kanji i pronunciació

Mòdul 4

Quina hora és?

1. A quina hora comences a treballar?

2. La vida quotidiana

3. Llengua i context 

4. Kanji i pronunciació

Mòdul 5

A Tòquio fa molt de fred

1. La Takahashi i l’Albert arriben tard

2. Les sabates d’en Watanabe són aquestes marrons

3. Llengua i context 

4. Kanji i pronunciació
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