Hokkaido, el jardín de los diose JA 2 Hok
Documental sobre la illa més septentrional de Japó, Hokkaido, màgic
lloc en el que viu l'antiga ètnia dels Ainu.
Japan revealed JA 2 Jap
Documental que presenta la cultura japonesa, tant tradicional com
moderna, des de la visió de diferents persones.
Hiroshima JA 2 Hir
Documental que reprodueix les setmanes anteriors a l'esclat de la
bomba, com es va decidir i què va passar després als carrers
d'Hiroshima.

Pilot guides : Tokyo JA 2 Tok
Guia de viatges en forma de documental, que dóna a conèixer la varietat cultural i natural de Tokyo.
Nom oficial: Japó
(Nippon).
Superfície: 377.801 km²
Població: 126 milions
d’habitants (2012)
Divisió administrativa:
Japó està subdividit en 47
prefectures, agrupades
en 8 regions
Capital: Tokio (8.410.000
habitants) (febrer 2009)
Ciutats importants: Yokohama (3,5 milions hab.); Osaka
(2,6 m. hab.); Nagoya (2,2 m. hab.); Sapporo (1,5 m. hab.);
Kyoto (1,5 m. hab.) (febrer 2009)
Moneda: ien (0,007 €)
Idioma: japonès, tot i que existeixen varis dialectes
Forma de govern: Monarquia parlamentària
Emperador: Akihito Primer ministre: Shinzo Abe
Domini internet: .jp
Festa Nacional: 11 de febrer
Religió: Majoritàries el Budisme i el Shintoísme. Altres
religions minoritàries Bahá’í, la catòlica, la cristiana
protestant i la musulmana.
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Tokio JA 2 Tok
Documental sobre la ciutat de Tòquio amb imatges aèries, mapes en 2D i reconstruccions en 3D
Kitano, Takeshi. El Verano de Kikujiro JA (Bit) Kik
Masao és un nen de nou anys a qui li toca passar les vacances d'estiu amb la seva àvia. L'avorriment és tal que se li
ocorre la idea de buscar la seva mare, a la qual mai ha vist. Una amiga de la seva àvia proposa que el seu marit, un
antic yakuza, acompanyi Masao, encara que no sembla la companyia més recomanable per a un nen.
Takita, Yojiro. Despedidas JA (Tak) Oku
Un antic violoncel·lista d'una orquestra acaba vagant pels carrers sense feina i sense massa esperança. Per això,
decideix tornar a la seva ciutat natal i aconsegueix una feina com enterrador de morts. Gràcies a aquest treball
descobrirà en aquest ritual de mort l'espurna vital que li faltava a la seva pròpia vida.
Coixet, Isabel. Mapa de los sonidos de Tokyo JA (Coi) Map
Història situada a Tòquio que relata la vida de Ryu d'una noia solitària i d'aspecte fràgil que a la nit treballa en un
mercat de peix i que alhora rep encàrrecs com assassina a sou.
Coppola, Sofia. Lost in Translation JA (Cop) Los
Un conegut actor nord-americà accepta participar en un anunci de whisky japonès que s'ha de rodar a Tòquio.
Durant la seva visita al país, experimenta un considerable xoc cultural, motiu pel qual passa la major part del temps
al seu hotel.
Murakami, Shosuke. Train man JA (Sho) Den
Suposada història real d'un otaku japonès de 23 anys d'edat que intervé quan un home borratxo està assetjant a
diverses dones en un tren i d'aquí naixerà una bonica història d'amor.

El País Santillana. Japón JA (036) Jap
Completa guia de viatge de Japó
JA (036) Jap
Cid Lucas, Fernando. ¿Qué es Japón? : introducción a la cultura
japonesa JA 008 Que
Llibre que presenta de forma assequible diferents aspectes de la cultura
nipona (des del centenari sumo fins al fenomen manga).
Asencio Monroig, César. Tokio para otakus JA (036) Ase
Guia turística sobre el Japó destinada a desvetllar les localitzacions de
Tòquio en què es desenvolupa l'acció dels mangues i animes més
populars
Navarro i Pérez, Enric. El Somni de la realitat JA 82-992 Nav
"Aquest desig de tornar a Japó és tan espontani i fugaç, tan intens i absolut com un ble de genuïna felicitat", així
comença el relat que l'autor va escriure del seu viatge al Japó.
Bernabé, Marc. Apuntes de Japón : diario de un traductor de manga en el Mundial JA 82-992 Ber
Crònica en forma de diari de dos traductors de manga que disseccionen el pensament i la manera de fer dels japonesos
des d'un punt de vista occidental.
Kurebayashi, Kazue. The Japanese travelmate JA (036) Jap
Llibre de butxaca amb vocabulari, mapes del país i consells per viatjar al Japó

http://www.viajandoporjapon.com/category/blog/
http://www.kirainet.com/
http://japonismo.com/blog/category/viajar-por-japon
http://blogdetermico.blogspot.com.es/

JA Sensei
Programa per l'aprenentatge
japonès en hiragana, katakana,
kanji, vocabulari, frases fetes, etc.
Gratuït i apte per a Android
Tokyo Subway Navigation
Aplicació gratuïta per moure's en metro per la ciutat de
Tokio. Es pot utilitzar sense connexió i està disponible
en anglès per a Android i iOS.

Eurotalk. Japonés (nivel principiant) JA (07) Jap
Mètode interactiu per aprendre nocions bàsiques de japonès
Tsujita, Etsuko. Japanese in a week JA (07) Tsu
Pràctica guia de vocabulari per al visitant al Japó
Olmos, Alberto. Trenes hacia Tokio JA N Olm
La novel·la narra la vida d'un professor d'anglès en una llar d'infants al que li van passant coses en els seus viatges
diaris, al tren, cap a Tòquio.

http://bit.ly/1hvUcdS
www.casaasia.cat/mediateca
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Namazu Alert
Aplicació que alerta de possibles terratrèmols en
qualsevol lloc de Japó. Disponible per a Android.
Hyperdia
Aplicació gratuïta per elaborar els itineraris de tren a
Japó. Ofereix gran informació sobre horaris, estacions,
trajectes i tarifes. Per a Android i iOS.

