
NOTA DE PRENSA 

El Tresor Nacional Vivent Reijiro Tsumura presenta el 

teatre noh a les Jornades del Japó de Casa Àsia 

 El cicle inclourà també amb un taller d'arranjament floral a càrrec de la mestra 

Sadohara i l'espectacle de música i ball tradicionals del duo Amane 

L’actor de teatre noh Reijiro Tsumura serà qui, en una ocasió 

única de conèixer aquest art de la mà d'un Tresor Nacional 

Vivent, donarà inici a les Jornades del Japó a casa Àsia, que 

tindran lloc del 23 al 25 abril a la seva seu del Recinte 

Modernista de Sant Pau. El segon dia de les jornades, 

organitzades en ocasió del 150 Aniversari de relacions 

diplomàtiques entre Japó i Espanya, la prestigiosa professora 

d’ikebana Mitsuyo Sadohara oferirà un taller en el qual es 

donarà a conèixer l'arranjament floral japonès, posant l'accent 

no solament en els aspectes tècnics sinó també en els atractius 

i formes de gaudir d'aquest art. El grup Amane tancarà el cicle amb un poètic espectacle de 

música i ball tradicionals. 

A la conferencia-demostració sobre el noh, l'actor Reijiro Tsumura 

donarà a conèixer aspectes com la història d'aquest art, una de les 

tradicions escèniques més importants del Japó, considerada a més el 

teatre professional més antic del món ja que es va iniciar al segle XIV. 

També parlarà sobre el significat de les seves màscares o la forma de 

representar les emocions, a més d'oferir l'oportunitat als assistents de 

provar-se la màscara i el vestit tradicional.  

La professora de l'Escola d’ikebana Sogetsu-en Culture Mitsuyo 

Sadohara convidarà als assistents a gaudir de l'art de l'arranjament 

floral, explicant en què consisteix aquest art mil·lenari i donant 

l'oportunitat a vuit dels participants d'elaborar les seves pròpies 

creacions. El grup Amane, format per Yuga Toba i Chie Ogawa, 

acostarà al públic la cultura tradicional nipona a través d'un 

espectacle que combinarà la poesia, la dansa i els instruments 

tradicionals nipons. 

 

Jornades del Japó a Casa Asia 

Organitzades per: Casa Àsia i Consolat General del Japó a Barcelona 

Lloc: Casa Àsia, Recinte Modernista de Sant Pau, Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 Barcelona 

Activitats gratuïtes prèvia inscripció a cada activitat: www.casaasia.es  

Més informació: www.casaasia.es i http://www.barcelona.es.emb-

japan.go.jp/itpr_es/jornadas_japon_casa_asia.html  

 

 

Xerrada-demostració amb 
Reijiro Tsumura, mestre de 
teatre noh 
Data: dilluns, 23 d’abril 
Hora: 12:00 h – 13:30 h. 

Descobreix l’art de 
l’ikebana! Escoltem el 
xiuxiueig de les flors 
Data: dimarts, 24 d’abril 
Hora: 18:30 - 20:30 h. 

Espectacle del grup Amane 
amb shamisen i wadaiko 
Data: dimecres, 25 d’abril 
Hora: 19:00 h.–20:30 h. 

http://www.casaasia.es/
http://www.casaasia.es/
http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itpr_es/jornadas_japon_casa_asia.html
http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itpr_es/jornadas_japon_casa_asia.html


DOSSIER DE PREMSA - PERFILS 

 

Reijiro Tsumura  

Actor de noh de l'escola Kanze 

Cap representant i Director executiu de Ryokusenkai 

(Organitza 4 presentacions regulars a l'any i també esdeveniments 

públics especials) 

Professor visitant de la Universitat Nishougakusha i la Universitat 

Hitotsubashi 

Membre de Nihon Nohgaku-kai (Societat japonesa del teatre noh) i 

Nohgaku-kyokai (Associació del teatre noh) 

En 1991 va ser reconegut com a Patrimoni Cultural Immaterial Nacional Important (Tresor 

Nacional Vivent) del Govern japonès pels seus assoliments en l'àmbit del teatre noh. 

Va néixer el 1942 i es va graduar de la Universitat de Hitotsubashi el 1964 amb una 

llicenciatura en economia. Va començar a aprendre noh als 19 anys d'edat amb Kimiko 

Tsumura, pionera de les intèrprets femenines de noh. Va ser escollit com a shite (actor 

principal) per primera vegada el 1963. Després de la mort de Kimiko Tsumura, la va substituir 

en el càrrec de director executiu del grup de noh Ryokusenkai el 1974 i, desde llavors, ha 

organitzat moltes actuacions regulars de noh per tot el país, especialment, el Takigi-Noh 

(actuació a la llum de torxes al jardí) del Parc Metropolità de Koganei. 

Les obres en les quals participa són tant del repertori tradicional com també noves creacions. 

Ha actuat en el Regne Unit, Bèlgica, Singapur, Suècia, Noruega, Dinamarca, Indonèsia, Rússia i 

Hongria, on també ha col·laborat amb actors d'altres gèneres com l'òpera o la dansa. A més, 

forma a joves en aquesta disciplina i el 2010 va ser nomenat Ambaixador d'Assumptes 

Culturals per l'Agència d'Assumptes Culturals de Japó i va ensenyar i divulgar aquest art a 

Rússia i Hongria. 

 

Mitsuyo Sadohara 

  Membre de la Sogetsu Teachers Association 

Membre de la Seu de Kanagawa de la Escola d’Ikebana 

Sogetsu 

Professora de l’Escola d’Ikebana Sogetsu a Culture S.A. 

Membre de Ichinokai 

Diplomada per l’Escola d’Ikebana Sogetsu, en el nivell Riji 

(grau superior) 

Nom artístic:  Hama Sadohara 



Originaria de Yokohama, es va incorporar a l'escola d’ikebana Sogetsu el 1980. Inspirada per la 

pel·lícula Antoni Gaudí (1984) dirigida pel llavors Gran Mestre de l'escola i també director de 

cinema Hiroshi Teshigahara, va realitzar el seu primer viatge a Barcelona en 1985, una 

experiència tan impressionant que la va animar a repetir la visita més tard. En els seus viatges 

posteriors va conèixer a diversos espanyols que estimaven l’ikebana i la seva motivació la va 

empènyer a oferir demostracions i workshops per difondre aquest art floral japonès i 

promoure l'intercanvi internacional. 

Des del 1988, presenta les seves obres d’ikebana en exposicions tant de l'escola com d'altres 

organitzacions com a bancs, restaurants, etc. El 1994 va començar a fer classes en Yokohama i 

més tard a empreses i escoles de Tòquio i Kanagawa. A partir del 2016 es dedica a divulgar 

aquest art a Barcelona. 

AMANE 
El duo Amane, format per Yuga Toba i Chie Ogawa, ha ofert espectacles per tot Japó i 

col·laborat amb mitjans locals com a emissores de radi des de la seva formació en 2016. A més 

d'espectacles, també ofereixen conferències i tallers sobre música i dansa tradicional. El seu 

rang d'actuació inclou diferents camps, des d'espectacles en esdeveniments de tot tipus a 

actuacions en centres educatius, temples i santuaris.   

https://www.facebook.com/amaneuta 

 

Yuga Toba 

És especialista en cant, shamisen (llaüt japonès), taiko (tambor 

japonès) i dansa. És Ambaixador Furusato de la illa de Sadô. Ha rebut 

la distinció d'Artista Akarenga per part del Govern prefectural de 

Hokkaido, que condecora a músics destacats i els convida a tocar a 

l'icònic edifici governamental conegut com Akarenga, a la ciutat de 

Sapporo. 

 

Crea música i dissenys inspirats en les seves investigacions sobre els 

costums, cultura, arts i estils de vida passats i presents de diferents 

llocs que visita en persona, per després transmetre tant dins com fora de Japó ‘l’amor’, 

‘llibertat’ i ‘possibilitats’ que descobreix en cada tradició. Va començar la seva carrera en 

solitari el 2014. Durant els dos anys següents actua al Festival Internacional d'Art de Sapporo, 

entre uns altres, a més d'oferir concerts a Barcelona (Espanya) i Taipei (Taiwan). 

 

 

Chie Ogawa  

S'ha especialitzat en dansa i taiko (tambor japonès). A través de la seva 

dansa i el seu ritme busca expressar un profund respecte i agraïment a 

la naturalesa pels seus dons, com l'abundància que ens proporciona la 

terra o el benestar i alegria que ens atorguen la llum i el vent. 

 

https://www.facebook.com/amaneuta

