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LA CONTRA

V a néixer a prop del Pacífic.
Sí, a la desembocadura d’un
riu: ho ha estat tot per mi.

Com era casa seva?
Molt senzilla, construïda so-
bre el mar. A l’estiu obria la

colissa de paper d’arròs i sobre el tatami hi
veia una lluna gegant que ho ocupava tot.

I què hi veia, a la lluna?
Petits animals que es movien. La sorra era
molt blanca i les ones pujaven i baixaven
molt lentament: el meu cor bategava al seu
ritme. Aquell era elmeumón, silenciós imà-
gic, jo hi pertanyia, com els grills.

…
Mai no he tornat a tenir aquella sensació
d’unitat i de misteri, només alguns poemes
de García Lorca m’han retornat a aquell lloc.
Crec que els grans poetes pensen com els
nens.

La sensibilitat és riquesa i dolor.
La vida estava plena de regles, d’enraonies,
era una atmosfera opressiva, per això volia
cantar i ballar. Vaig tenir la sort que va arri-
bar unamestra de cant a la prefectura deTo-
kushima que em va permetre donar sortida
al meu món interior i perfilar el meu somni.

Quin era aquest somni?
Imaginava que me n’anava amb un vaixell
molt petit i arribava a un altre món.

Reconegutper reis i permestres, va tor-
nar al seu poble al cap de mig segle.
Hi vaig tornar a actuar i vaig voler ensenyar
els nens a ballar una sevillana, però la gent
de la meva edat va insistir que també els
n’ensenyés a ells. Tenen un cormolt pur, pe-
rò quan era petit una mirada com la seva,
ulls contra ulls, et feria el cor.

Encara té la sensibilitat a flor de pell.
El germà gran delmeu pare no va tenir fills i
el meu avi va decidir que el segon fill del
meu pare seria per a ell. Aquest vaig ser jo.
Vaig viure tancat enmi mateix fins que vaig
poder anar a estudiar a Tòquio i als 26 anys
salpar del port de Yokohama cap aMoscou,
després el transsiberià, Europa i Espanya.

Per què va escollir el flamenc?
Noho sé. Potser en veure Antonio Gades em
vaig identificar amb aquest ball cap a dins.
Després hi vaig anar aprofundint cada cop
més fins a entendre que és un art sense fons.

Va arribar a l’Espanya dels seixanta.
No devia ser fàcil adaptar-s’hi...
Em vaig prendre molt seriosament la meva
pròpia decisió i d’aquesta manera res no va
ser difícil. Vaig caure molt malalt i em vaig
quedar sense diners, ambprou feinesmenja-
va, però no em vaig plantejar tornar al Japó.

Al món flamenc, vostè era una raresa?
Quan Rafael Farina em va contractar com a

primer bailaor de la companyia, el cantaor
va dir que per a un xinet no cantava, hu, hu,
hu; n’hi havia alguns que pensaven així, pe-
rò també vaig trobar gent que em va ajudar.

Què ha après de la vida?
Que un gra d’arròs conté l’univers. Jo vivia
immers a comprendre el flamenc i la seva
cultura. No hi ha final, només existeix el ca-
mí. L’evolució, diu un vell proverbi japonès,
no s’acaba mai, es transforma a imatge de
l’ésser que la viu.

No se sentia sol?
Estava bé..., crec. Per aconseguir aprendre
profundament una cosa vaig pensar que ha-
via de viure sol, i així ho vaig decidir.

Vostè és com un monjo.
Unamiqueta més que unmonjo, hu, hu, hu.

Va desembarcar als millors tablaos de
Màlaga, Cadis, Sevilla…
La gent era molt afectuosa, m’abraçaven,
em feien petons.

Això el va curar de la seva infantesa?
No, la infantesa és com aquesta cicatriu que
duc al front. El dia que vaig saber que havia
estat regalat, se’m va clavar una daga al pit.

Vostè no ha buscat l’èxit.
No. Fa dos anys em vaig trencar el taló
d’Aquil·les i jo sol em vaig recuperar en qua-
tremesos, perquè si no, era el final. Ballo per
necessitat, és com aprofundeixo en mi.

Què sent a l’escenari?
De vegades tinc por i tremolo.

Però si ha actuat davant de reis, prín-
ceps i emperadors!
Potser ahir ho vaig fer bé, però sempremiro
cap endavant.

A qui ha estimat més que a ningú?
A la meva mare. Mai no vam intimar, mai
no ens vam abraçar, però em va donar la vi-
da i l’adoro.

Què és el més bonic que li han dit?
Ella em va dir que la vida és un riu i que
caminés per la vora sense molestar ningú.

Això no és bonic.
El respecte és la meva oració. Pots esclafar
una persona amb el pes de la llengua.

Què l’ha sorprès de la vida?
A part del flamenc...? Veure una família
feliç i imaginar que s’estimen amb pacièn-
cia i generositat... És tan difícil!

Vostè ha fet papers de dona.
Sí, la Celestina (que aviat reestrenaré a Es-
panya). Al teatre japonès els homes fan pa-
pers de dona, així que també em va interes-
sar i vaig aprendre a ser una bailaora. Quan
vaig tornar al Japó després de molts anys a
Espanya, l’única manera de guanyar-me la
vida era ensenyant i quasi tots els alumnes
eren noies.

Per això vostè és tan ambigu?
Sí, ballant no sóc ni dona ni home.

Per què va decidir tornar al Japó?
Aquí sense contracte de treball no em dona-
ven la residència, i en aquesta professió, per
molts diners que guanyés, podien passarme-
sos entre un contracte i un altre. Era com si
hagués de portar el passaport a la boca, així
que a poc a poc em vaig sentir incòmode.
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“Potsesclafarunapersona
ambelpesde la llengua”
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Tinc 72 anys. Vaig néixer aMugi, a l’illa de Tokushima. Estic sol des que vaig decidir marxar del
Japó. Em vaig casar amb el flamenc. Reso diàriament per la pau; ho faig a la meva manera perquè
les religions no em semblen pacífiques. L’espiritualitat ha d’estar per sobre de les religions

La fragilitat del Gitano
Japonès, home d’una
delicadesa i humilitat
extremes, és la seva for-
ça. Ha fet seu el ball fla-
menc, en què barreja la
tècnica del bailaor i de
la bailaora i un senti-
ment profund que arren-
ca de la seva infantesa.
Va venir d’una petita
illa del Japó; el 1970 va
sortir a Estudio Abierto
(TVE) i es va fer famós
a tot Espanya; sis anys
després va tornar al Ja-
pó i va muntar el seu
estudi, d’on van sortir
grans espectacles que
van fer la volta al món.
El rei d’Espanya el va
condecorar amb la Creu
d’Oficial de la Reina
Isabel (2000) i l’Orde
del Mèrit Civil (2009),
i l’emperador del Japó,
amb la Medalla de Por-
pra (2003). Actua al Mer-
cat de les Flors (Festival
Ciutat Flamenco).

El samurai

3ÚLTIMSPISOSENVENDA
- Àtic 283m2 amb terrassa-solàrium
de 125m2 ambpiscina privada.

- Planta baixa 260m2 i pis 140m2.
- 3 places pk. i traster.
- Zona comunitària ambpiscina
i gimnàs.

Zona BONANOVA
C/Immaculada, 44

3ÚLTIMSPISOSENVENDA
- Planta baixa: habitatge 250m2, jardí
privat de 225m2 ambpiscina
privada.

- Plantes 1a. i 2a.: pisos 250m2, 4 hab.
-Magnífiques vistes.
- 3 places pk. i traster per habitatge.

Zona PEDRALBES
C/Cavallers, 41

2ÚLTIMSPISOSENVENDA
- Planta baixa 265m2 amb225m2

de jardí privat.
- Planta 1a.: pis 130m2, 2 hab.
- 3 places pk. i traster per habitatge.
- Zona comunitària ambpiscina.

Zona SARRIÀ -PEDRALBES
Reina Elisenda, 26

OBRANOVADemà dijous dia 24 de 9h. a 19h.

93 241 94 30 - www.torrebonanova.com

JORNADADE PORTES OBERTES

ShojiKojima, ‘el Gitano Japonès’, bailaor i coreògraf
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