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El Mercat 
acull un 
«subversiu»  
espectacle 
de ‘butoh’

M. C. 
BARCELONA

El mite d’Ulisses és el punt de 
partida de l’espectacle Paradise 
in a jar odissey 2001, una fascinant 
aventura que fusiona elements 
del butoh –estil de dansa molt 
lent i orgànic originari del Japó–, 
el moviment i el teatre. La core-
ografia, que es veurà demà i de-
mà passat al Mercat de les Flors, 
és una de les peces més aplau-
dides de la veterana companyia 
japonesa Dairakudakan Kochu-
ten Performance, que va fundar 
el veterà mestre Akaji Maro. Nou 
intèrprets participen en aquest 
muntatge protagonitzat per 
una peculiar família que se’n va 
a la recerca d’un ésser estimat 

 dansa japonesa

introduint-se per un forat de 
la taula de la sala que els trans-
porta fins a una altra dimensió.  
 «És una espècie de viatge als 
inferns, a les nostres pròpies 
pors», explica Kumorato Mukai, 
artista visual creador d’aques-
ta peça que juga amb la reali-
tat i la ficció i utilitza tant l’hu-
mor negre com el drama. «Quan 
vaig crear aquest espectacle era 
més jove i tenia la força de la ig-
norància. Vaig intentar que fos 
una cosa subversiva, diferent de 
tot el que havia vist», assegura 
Mukai.

FESTIVAL / L’espectacle s’englo-
ba dins del Festival Barcelona 
en Butoh que ha fet possible el 
debut a Espanya d’aquesta im-
portant companyia amb gairebé 
40 anys d’història darrere i que 
al seu país ha obtingut el premi 
de la crítica cinc vegades. El Fes-
tival Butoh de Barcelona se ce-
lebra fins al 13 de novembre vi-
nent. Per a qui vulgui fer-se una 
idea del que engloba i no tingui 
gaire temps pot anar a la mara-
tó butoh (dia 11, Nau Ivanow). In-
clourà 11 actuacions diferents 
de 15 minuts cada una. H

33Una imatge de l’espectacle.

33L’actor Jordi Ríos, amb un nino que representa un dels personatges d’‘Els 39 esglaons’.
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–¿Com va arribar aquest projecte?
–A través de la productora que conei-
xia perquè la meva parella, Mónica 
Pérez, havia treballat amb ells a Pel 
davant i pel darrera. La productora em 
va dir que tenia el projecte però que 
fins que no em va veure a Crackòvia 
no sabia amb qui fer-lo. En el reparti-
ment també hi ha Mireia Portas, una 
altra habitual de Crackòvia i Polònia, 
David Olivares i Abel Folk, que a més 
dirigeix l’obra. 

–Fa molt temps que imita Puyol, Jo-
hann Cruyff i Monegal, entre altres. 
¿Enyorava el teatre?
–Molt. Tenia ganes de tornar al te-
atre. Feia set anys que no actuava 
en cap i aquesta obra és ideal per al 
meu retorn. Primer, perquè es trac-
ta d’una comèdia, gènere en què em 
sento molt còmode. I segon, pel rep-
te que suposa interpretar un munt 
de personatges en l’hora i mitja que 
dura la funció.

S’ha passat set anys imitant personat-
ges en programes com ‘Crackòvia’ i 
‘Polònia’. L’actor torna a les taules amb 
‘Els 39 esglaons’, una comèdia trepidant 
que demà arriba al Capitol.

jordi Ríos 
Actor 

en 3 MInUTs

  

«La gent té més ganes de riure»

–Parli-me’n. 
–Interpreto el dolent de la pel·lícula i 
molts altres personatges: una dona, 
un venedor anglès, un granger es-
cocès... Aquesta comèdia es basa en 
una adaptació teatral basada al seu 
torn en la novel·la de John Buchan 
que va inspirar un famós film d’espi-
es i intriga d’Alfred Hitchcock.  

–Però aquí el que preval és riure.
–Hi ha molt d’humor, sí. Aquesta co-
mèdia ha estat premiada a Angla-

terra, els EUA i França. Funciona 
perquè té un ritme trepidant. Tot és  
més intens que a la pel·lícula.

–¿Què ha sigut més difícil?
–Els dos mesos d’assajos. Ha sigut 
dur. Començava a les sis del matí 
gravant per a la televisió fins a les 
tres de la tarda i a les quatre comen-
çàvem a assajar l’obra fins a les deu 
de la nit. Quan estrenem tot anirà 
més bé, encara que ja no tindré més 
caps de setmana lliures. 

–¿No el tempta el teatre dramàtic? 
–Tot i que n’he fet abans, m’interes-
sa més la comèdia. La gent plora més 
o menys amb les mateixes coses, pe-
rò a l’hora de riure no a tots els fa grà-
cia la mateixa broma. És més com-
plex, potser prefereixo fer riure. 

–Sobretot ara amb la crisi...
–Crec que en aquests moments la 
gent té més ganes de riure. Amb una 
situació econòmica tan difícil riure 
és més necessari que mai. H


