De la taula al paper
Sabíeu que els personatges
dels còmics manga tenen
nom de menjar? Ho explica
Roger Ortuño, creador del
blog comerjapones.com.
Per si després de llegir us
agafa una mica de gana,
Joan S. Luna us proposa
un bon àpat japonès.

¿Us heu fixat que molts personatges de manga i
anime tenen noms inspirats en la cuina japonesa? Per adonar-se’n no cal ser un fanàtic dels
còmics o un otaku, com dirien al Japó, perquè
avui en dia són a l’abast de tothom. El primer
exemple el trobem a Sazae-san, una tira còmica
que ha perdurat al Japó durant més de mig
segle. El nom de la protagonista significa cargol de mar i el seu marit, Masuo, es diu igual que
les truites de riu. Si sou aficionats a la cuina japonesa, reconeixereu altres personatges com el
Tarao (bacallà), el Katsuo (bonítol) i la Wakame, un tipus d’alga molt utilitzada a les amanides. Als addictes al sushi també us en sonarà
un altre que es diu Ikura, com el caviar de salmó,
o el Norisuke, inspirat en les algues nori per fer
els makis de sushi.

El nom d’en Doraemon
ve dels pastissets
‘dorayaki’, els dolços
preferits del gat còsmic

Naruto. Ninja
protagonista d’un
dels mangues actuals
de més èxit al món. Va
néixer el 1999 a la
revista Shōnen Jump
i es publica cada
setmana.

I qui no coneix en Doraemon? Es diu així perquè el seu cap amb forma de gong recorda els
pastissets dorayaki farcits de mongeta roja,
precisament la llaminadura preferida del
gat d’en Nobita. Us recomanem que els
tasteu a la pastisseria japonesa Ochiai
(Comte d’Urgell, 110). Si us engresca
el llamí de mongeta, no oblideu provar
d’anko que,
els panets farcits de confitura d’
vet-ho aquí, donen nom a un dels personatges de còmic més populars del Japó: Anpanman. Un superheroi amb cap de brioix i
tota una colla d’amics amb noms inspirats en la rebosteria, com en Shokupanman, Karēpanman, Meronpanman o la
Rōrupanna, que respectivament fan allusió al pa blanc, el pa de curri, el brioix
de meló i els panets rodons.
De Naruto al Dr. Slump
El nom del Naruto està inspirat en una pasta
de peix compacta, similar al surimi, que es talla
a rodanxes deixant una característica forma
(uzumaki), idèntica a la insígnia que
d’espiral (uzumaki
porten en Naruto i els seus companys ninja.
Avui en dia encara podem trobar làmines de naruto als paquets de pasta precuinada o a la sopa
de fideus de rāmen. Al mateix manga trobem la
Sakura (cirera), molt present a la gastronomia
nipona, sobretot a l’època del hanami, quan al
Japó es preparen tota mena de dolços i plats temàtics basats en aquest fruit per menjar-se’ls a
la vora dels cirerers florits.
Al Dr. Slump hi ha un munt d’exemples diverti-
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díssims que poden passar per alt en romanitzar
la grafia. El professor Sembei es diu igual que
unes galetes cruixents d’arròs i el nom de l’Arale està inspirat en els crackers fets amb la mateixa massa. També hi ha una nena repel·lent amb
pentinat de bolet, la Kinoko Sarada, que literal-

L’Arale té nom de
cracker d’arròs i el
professor Sembei es
diu ‘galeta cruixent’
ment significa amanida de xampinyons. El cognom del Tarō Soramame fa al·lusió a un tipus
de fesol que no s’ha de confondre amb l’edamame. Per més conya encara, Pīsuke ve de pī
(pèsol) i la seva mare, Mame, té nom de llegum.
El cap de família i perruquer de la Vila del Pingüí tampoc es queda curt, ja que Kurikinton és
un puré de castanya (kuri) i moniato (kinton)
molt típic als àpats d’Any Nou.
Bola de Drac
Segurament us haurà vingut al cap el núvol
Kinton de Bola de Drac o en Krilin, que és una
barreja entre cap de castanya (kuri) i monjo
Shaolin. El nom del Son Gohan també té conya:
significa àpat o bol d’arròs en japonès. Parlant
d’arrossos, Tenshinhan, a més de ser el nom
d’un personatge, és un plat xinès d’ou remenat
sobre una base d’arròs. També es fa al·lusió a la
cuina xinesa, ja que el petit Chiaotzu es diu
igual que les empanades farcides de carn o vegetals que al Japó anomenen gyōza. També trobem alguns personatges batejats com alguns
tipus de te, com ara el porquet Oolong, el gatet
Puar o el mateix Yamucha, que en cantonès significa prendre te.
A Bola de Drac Z trobem els guerrers Saiya que
fan un joc sil·làbic amb yasai, verdura en japonès. De fet, tots els habitants del Planeta Vegeta
tenen noms relacionats amb les verdures. El
més recargolat és en Bejīta que es va casar amb
la Buruma (adaptats al català com a Vejeta i
Bulma). Si sumem els dos noms ens trobem
amb Bejitaburu, que és l’anglicisme vegetable
transcrit en japonès. Una cosa similar ens passa
si unim els noms dels ajudants del Rei Pirafu, la
guineu Shū i l’enigmàtica Mai: combinats formen la paraula shūmai, uns farcellets al vapor
típics de la cuina asiàtica.
Si després del Saló del Manga us venen ganes
de continuar devorant còmics, podeu seguir
fent-ho mentre us cruspiu un katsudon al Koyuki (Còrsega, 242), el restaurant ple de prestatges
amb més manga per metre quadrat de tota la
ciutat.
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Capità Harlock.
Creat per Leiji
Matsumoto fa 31 anys
sobre paper, es va
convertir en una
serie anime a finals
dels 80.

El sabor del Japó a Barcelona
Si mentre llegiu els vostres còmics preferits us voleu posar a la
boca tot el sabor oriental, teniu restaurants per triar i remenar. Dels
mestres del sushi a les últimes tendències.
Wakasa

A Barcelona com al Japó
Diminut en dimensions, gegantí en
qualitat. El Wakasa va guanyar-se la
primera posició del nostre ‘Top 25’ de
restaurants japonesos a Barcelona.
Un simpàtic matrimoni d’Osaka farà
que totes les queixalades que fem al
seu local es converteixin en un plaer
tan gran com descobrir les obres
d’Osamu Tezuka per primera vegada.
I, a més, són fans d’en Doraemon, un
autèntic devorador de dorayakis. És
obligat tastar el tataki de ventresca.
Nàpols, 347  93 207 63 95
35 euros

Wasabi

Koyuki

Garantia ninhonsei
Tot i no semblar un restaurant japonès
tradicional, el Wasabi de Gràcia us
sorprendrà amb receptes senzilles, però
fetes com cal. El personal és japonès,
jove i aficionat al manga. Si hi arribeu
abans d’hora, us trobareu amb un munt
de japonesos sopant, i això sempre
és la garantia que tot és com cal.
Torrent de l’Olla, 8  662 07 67 14
25 euros

Llegir i menjar
Cuina japonesa i manga (en teniu un
munt a les prestatgeries) van de la mà
en aquest restaurant, on podeu menjar
katsudor (amb una base d’arròs i porc
empanat) i bona pasta japonesa. Els
més atrevits podeu tastar el nattō,
un plat a base de soja fermentada.
Còrsega, 242  93 237 84 90
30 euros

Ikkiu

El més nou
El germà gran, per luxós i cuida’t, del
conegut Shunka (Sagristans, 5; un
dels millors restaurants de sushi de la
ciutat) acaba d’obrir les seves portes
a tocar de la Via Laietana. La fusta té
el protagonisme en un local pensat
per viure una completa experiència
gastronòmica nipona. Els gurmets de la
cuina japonesa no se’l deixaran perdre.
Millor si reserveu abans d’anar-hi.
Copons, 7  93 412 79 39
45 euros

Japó a l’estil català
Si existeix un veritable creuament
de cultures entre Catalunya i el Japó,
no cal dir que el discret restaurant
Ikkiu n’és testimoni. Cuina casolana
japonesa importada per una família
catalana. La seva relació amb el món
del còmic és indubtable. A més de tenirne uns quants a la barra, el seu nom i
logotip estan directament adaptats
d’Ikkyu, popular manga Jidaimono del
desaparegut Hisashi Sakaguchi.
Princesa, 11  93 319 28 26
25 euros

Yamadori

Sushi imaginatiu
Si els personatges manga de Santuari o
Monster triessin un restaurant japonès
a Barcelona, és molt probable que fos
el Yamadori. I és que la seva qualitat
només es pot veure eclipsada per la
seva imaginació. Els seus nigiris i els
seus makis no tenen ni un punt feble.
Tercer millor restaurant japonès al
‘Top 25’ de TimeOut Barcelona.
Aribau, 68  93 453 92 64
40 euros

Koy Shunka

2 Palillos

El Japó modern
Versió un punt fashion dels restaurants
japonesos/orientals, el 2 Palillos és ideal
per a aquells que vulguin menjar bé i bo
a la nipona, sense haver-se d’entaular
durant hores. La seva ambientació
i el seu estil aposten més per la
modernitat que pel Japó tradicional. I
no oblidem que el seu director és Albert
Raurich, antic xef d’El Bulli d’en Ferran
Adrià, en equip amb Tamae Imachi.
Diumenges i dilluns tenen tancat.
Elisabets, 9  93 304 05 13
25 euros
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