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La salutació japonesa és una salutació peculiar, però respectuosa. En
la majoria de cultures la gent saluda amb la mà, però ells ho fan amb
el cap. En temps de pandèmia, aquesta salutació és clarament útil
perquè evita el contacte físic, és a dir, la propagació del virus
disminueix. La seva cultura es basa en la perfecció, en la
organització, en l`elegància i en la seriositat, i aquesta reverència pot
representar tant la salutació com la disculpa o l`agraïment.
Aquesta salutació es va crear l'any 956.
Al Japó no es dóna ni es tornen els diners en mà.
Un altre costum que a nosaltres
ens sembla curiós és que, quan
vas a pagar per un producte o
servei, es col·loca una petita
safata (generalment de plàstic)
sobre la qual has de dipositar
els diners.
De la mateixa manera, el
dependent dipositarà el canvi
sobre la mateixa safata. Així
s'evita també el contacte físic.
Per cert, és costum que
el dependent compti els
diners davant teu per
demostrar que tot és
correcte.
No us penseu que és
una
mostra
de
desconfiança: és un tret
cultural!
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cultura japonesa
Vestuari tradicional japonès:
En el vestuari tradicional japonès, les peces més
característiques i famoses són el quimono i el
yukata. El significat de "quimono" és: coses per
posar-se. Però avui en dia el seu significat ha
canviat i ara és: "vestimenta tradicional japonesa".
És normal veure a parelles o grups de noies
passejant pel centre de Tokio vestides amb el seu
quimono o Yukata, depenent d'on siguin i l'època
de l'any.
yukata

que és el quimono:

quimono

El quimono és una peça de roba japonesa embolicada en forma de (T) amb
mànigues quadrades i un cos rectangular, s'utilitza amb el costat esquerre
embolicat sobre el dret, a menys que la persona hagi mort. El quimono
s'utilitza tradicionalment amb un obi (cinturó llarg i molt ample
principalment de seda, amb el que se subjecta el quimono). Normalment es fa
servir amb accessoris com sandàlies zori i mitjons tabi.

que és el yukata:
El yukata és una vestimenta
tradicionalment japonesa fabricada
en cotó.
Que s'utilitza tan per homes que per
dones de totes les edats.
Es fa servir normalment per les festes
d'estiu o estacions caloroses. Es més
lleugera i còmoda que el quimono
perquè no te la capa que cobreix a la
persona i al no estar feta de seda.

