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Pots
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David Carabén

Em convoquen a les tres de la 
tarda i hi arribo tement-me el 
pitjor. Venia disposat a clavar-los 
la llauna que repeteixo cada dia 
sobre el disc que acabem de fer i 
resulta que a part de posar-me 
preguntes volen dimitir d’algunes 
de les seves responsabilitats i, 
esclar, que jo n’assumeixi 
alguna. Em fan editor del Time 
Out de la setmana. Ara hauré de 
fer veure que estic al dia. En 
realitat m’he passat els últims 
mesos angoixat per complir amb 
les dates de la producció del setè 
àlbum de Mishima, aïllat del 
món. Es planta tota la redacció al 
meu voltant: molta dona, molt 
jove, molt llesta i molt desperta. 
Per sort xerren elles i ells i jo 
només faig d’espectador. Parlen 
de botigues, artistes, plats i 
espectacles que desconec. La 
meva primera reacció és 
d’enveja. Segur que treballen 
més hores que un rellotge. Però 
també es nota que les viuen amb 
intensitat. Jo en canvi, m’he 
quedat clavat en el meu disc 
ratllat. Quan treballava a BTV fent 
de ‘capsulaire’ era un 
tastaolletes professional. Ho 
provava tot i no calia descartar 
res. En algun moment penso que 
és perquè era jove. En d’altres, 
perquè era intel·ligent. De la 
reunió de redacció en surto viu. 
Alguna de les meves idees ha 
colat i hi treballaran. Tothom es 
reincorpora o surten disparats i 
jo torno a la meva trista bateria 
d’entrevistes promocionals. Que 
per què el disc es titula L’ànsia 
que cura? L’ànsia de viure més, 
de riure, de fer música, de 
compartir... ens cura de l’apatia, 
de la buidor, de la soledat.

Yoshito Ohno va escanyar un 
pollastre entre les cames en el 
primer espectacle de butoh de la 
història, l’adaptació del 1959 de 
Kinjiki, de Mishima –l’escriptor, 
no la banda–, que va dirigir 
Tatsumi Hijikata, pioner 
d’aquesta forma de dansa 
japonesa, una resposta a la 
pregunta de com es podia seguir 
ballant després d’Hiroshima. 
Aleshores Yoshito, fill de l’altre 
gran pioner del butoh, Kazuo 
Ohno, tenia 21 anys. Ara, amb 75 
–molt ben portats–, és el 
dipositari viu del llegat del seu 
pare i d’Hijikata, i la setmana 
passada va ser al Mercat de les 
Flors interpretant uns solos i 
impartint un taller on va afirmar 
que el pollastre va sobreviure.

“Al butoh li diuen la dansa de 
l’esquena”, explicava Ohno, i ens 
animava a la trentena de 
butòhfils assistents al taller a 
comunicar emocions amb les 
espatlles i els omòplats, mentre 

caminàvem –en el butoh més 
que ballar s’ha de trescar– fent 
diagonals per la sala Pina 
Bausch. I el sensei, encantat 

amb les nostres apassionades 
esquenes llatines: “Sembla que 
estigui veient l’Antonia Mercé!”, 
deia en referència a la bailaora 
que va inspirar al seu pare el solo 
Admirant La Argentina, tot i que, 
com que en japonès els noms de 
dona acaben en o, insistia a 
anomenar-la Antonio. Per fer-nos 
entendre la tensió que havíem de 
transmetre, repetia el nom de la 
dansa amb l’èmfasi amb què els 
enemics de Beat Takeshi 
maleeixen el seu nom a les 
pel·lícules: “BUTOOOH!” com 
“KITANOOO!”, fent esclatar les 
oclusives. I amb la veu d’Antony, 
el dels Johnsons, ambaixador 
alternatiu del butoh, vam estripar 
un tros de seda, que és dura i 
suau com el ballarí de butoh.

Una tarda  
a Time Out

Taller de butoh amb Yoshito Ohno
I ara què?

La Marta Salicrú tenia curiositat per aquesta dansa des d’una portada 
d’Antony and The Johnsons. I ha tastat la disciplina amb una eminència

Mentides per dir als turistes
Els colors de l’aigua que surt de les Fonts de Montjuïc 
amaguen un missatge ocult, escrit en Morse: la millor aigua 
del món és el Vichy Catalán.

Passa  
a BCN

Desafieu la redacció via Twitter amb el hashtag  #reptetimeout

Va escanyar un 
pollastre entre 
les cames en la 
primera funció 
de butoh
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