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“Tenia 20 anys quan vaig partici-
par per primera cop en una perfor-
mance de Tatsumi Hijikata, amb
la companyia del meu pare. Dels
tres jo era el més jove, i qui s’ocu-
pava de la logística i tocava de
peus a terra. Hijikata va morir als
58 anys i el meu pare va quedar en
cadira de rodes als 90. En vaig te-
nir cura durant una dècada, fins
que va morir. Quan me’n vaig vo-
ler adonar, jo mateix tenia 70
anys, tot i que em sentia exacta-
ment igual que amb 20”.

Així resumeix Yoshito Ohno la
seva trajectòria amb dos pioners
de la dansa butoh: TatsumiHijika-
ta, el creador de la tècnica i coreò-
graf, i KazuoOhno, figura espiritu-
al d’aquest art, desaparegut al
2010, amb 103 anys. A ells ret ho-
menatge l’artista japonès aquest
cap de setmana (divendres i dis-
sabte) al Mercat de les Flors, amb
un programa que inclou els ele-
ments bàsics que va rebre de tots
dos, “fragments molt personals
quemalgrat el pas del temps trans-
meten l’essència, allò que roman”.

Flower and bird - A letter to my
future self. Així es titula el solo de
50 minuts amb què Yoshito Ohno
(Tòquio, 1938) es presenta per se-
gona vegada a Barcelona. Amb ell
recupera la peça que Hijikata li va
fer quan, el 1985, durant una gira
per Israel i després de 17 anys sen-
se ballar –“als 30 vaig fer el pri-
mer solo i vaig veure que havia fra-
cassat”–, Yoshito va sentir que ha-

via arribat el moment de tornar-
ho a intentar: “Kazuo era cristià i
va considerar que jom’havia inspi-
rat en lloc sagrat. A partir d’això i
per tornar a ballar vaig començar
a perdre pes, vaig deixar la vida se-
dentària i d’excessos, em vaig afai-
tar el cap i em vaig acostar a la tra-
dició budista”, explica. Quan Hiji-
kata el va veure preparat, es van
tancar dos dies a treballar: “Cami-
na sobre les fulles de tardor; sent

l’olor de la mort...”. La seva mane-
ra de coreografiar era a través de
la paraula, que “t’amarava”.

El solo que presenta al Mercat
inclou també l’inici d’Admiring La
Argentina, on Kazuo va abocar
l’impacte que li va produir la baila-
ora Antonia Mercé, La Argentina.

“El butoh neix de la suma d’ex-
periències de diferents danses. Jo
mateix vaig voler ballar com Ni-
jinski, a qui admirava, i després
vaig voler imitar la pantomima de
Marcel Marceu, però res no va
funcionar –diu Yoshito–. Tatsumi
i Kazuo van intentar balls com el
flamenc, però no acabaven d’encai-
xar, així que van tornar a l’essèn-
cia i van crear el butoh, una dansa
de reacció, contrària a la gracilitat
del ballet, una dansa que sorgeix
del patiment i en la qual un ha de
crear per poder trencar”.

Què pot aportar el butoh al pú-
blic d’avui? “Amb el butoh aprens
a valorar fins a quin punt és impor-
tant fer l’esforç de viure, encara
que t’hi vagi la vida”, diu Yoshito
després d’impartir un taller per a

ballarins a la sala Pina Bausch del
Mercat. “Hijikata va tenir una in-
fantesa dura, de supervivència, i
d’aquest esforç de lluita neix el bu-
toh. I després hi ha Kazuo, que va
patir l’inimaginable durant els
nou anys que va estar a la guerra.
En tornar va voler reivindicar a
través de la dansa la importància
de la vida. Per això és vital trans-
metre el missatge als joves”.

Com va ser la relació amb el seu
pare? (Les respostes de Yoshito
constitueixen sempre un gir bell i
impactant). “Un dia Hijikata em
va preguntar què em semblava el
butoh de Kazuo. ‘És dansamoder-
na’, li vaig dir. La resposta li va
agradar perquè havia parlat deKa-
zuo Ohno i no del meu pare. Pensi

que quan vaig veure per primer
cop elmeu pare jo tenia 9 anys. Ell
arribava de la guerra i em va sem-
blar un estrany. La mare va entrar
al lavabo i jo em vaig quedar amb
ell, mentre la sentia plorar. Sem-
pre hi va haver una distància. Pe-
rò algun dia en la meva dansa
m’agradaria poder dir-li pare i no
Kazuo Ohno”.cYashito Ohno en un moment de la seva performance

“Era un estrany;
un dia en la meva
dansa m’agradaria
poder dir-li pare
i no Kazuo Ohno”
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YoshitoOhno: “Elbutohensensenya
la importànciadefer l’esforçdeviure”
El fill de KazuoOhno, pioner del butoh, recupera l’essència del seu pare alMercat


