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–¿Hi ha diferències entre el Calé que 
presentarà demà i el que va mostrar 
al Tívoli ara fa un any?
–L’espectacle és molt millor, més ro-
dat i complet. A grans trets no hi ha 
res de nou. Els números són els ma-
teixos, però he introduït petits can-
vis, una cosa normal perquè els es-
pectacles, com la vida, evolucionen. 

–¿Com se sent al Coliseum, on serà 
fins al dia 25?
–És molt bonic, però l’escenari és 
una mica petit. Intentarem ficar la 
producció allà amb calçador perquè 
portem unes pantalles i un equip au-
diovisual molt gran, un fet gens ha-
bitual en la dansa.

–Utilitzar la tecnologia és una de les 
seves senyes d’identitat.
–He sigui un visionari del flamenc 
i vull continuar sent-ho. Al comen-
çament vaig ser molt criticat, però 
he marcat una pauta. Quan vaig co-
mençar, fa 20 anys, em miraven ma-
lament perquè vestia roba de dis-
senyadors, cosa que ara fan molts. 
Pasión gitana va suposar un avanç 
molt gran en el concepte d’especta-
cle flamenc per la manera com es va 
tractar no només el ball sinó la po-
sada en escena, el vestuari i el so. La 
prova és que d’altres han seguit el 
meu exemple.

–¿Pot sorprendre igual ara que en 
els seus primers temps?
–Això és molt relatiu. Tot i portar 
una superproducció, em puc passar 
mitja hora ballant. La companyia de 

L’ambaixador del flamenc 
recala al Coliseum amb 
‘Calé’, una gran producció 
que resumeix les 
essències del seu art.

Joaquín Cortés és l’única que, de ve-
ritat, recorre els cinc continents. Si 
m’he convertit en una marca deu 
ser per alguna cosa. L’únic que m’in-
teressa és donar al públic la màxima 
qualitat. A Calé treballo amb uns mú-
sics que són genials, i un cos de ball 
femení brutal.

–I el vestuari, d’Armani. La seva vi-
da és de luxe. L’última vegada que 
va ser per aquí es va allotjar a l’Arts i 
ara, en l’exclusiu Mandarín Oriental.
–¿De luxe? Des que vaig començar a 
triomfar m’instal·lo en aquest tipus 
d’hotels, aquí i a tot arreu. Per mi, el 
luxe representa qualitat de vida. Vi-
atjo molt i aprecio estar a gust en un 
lloc, còmode i feliç. Això és com tot, 
n’hi ha que s’ho poden permetre i 
n’hi ha que no. El Mandarín està al 
costat del teatre on actuo i m’allotjo 
en una suite privada que és com una 
casa. Just el que necessitava.

–Calé coincideix a Barcelona amb 
la presentació de Flamenco hoy, de 
Carlos Saura.
–No ho sabia, però vull creure que hi 
ha públic per a tots perquè seguim 
plantejaments diferents.

–¿Quin serà el seu pròxim projecte?
–No ho sé encara. Em queden dos 
anys de gira amb Calé. Si ets un artis-
ta de fama mundial i realment actu-
es a tot arreu, i no només vas a dos 
festivals com fan alguns, no pots fer 
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«He sigut un 
visionari del 
flamenc»
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tants espectacles.

–¿Espera el relleu per retirar-se?
–Deixaré de ballar quan ja no em di-
verteixi o em cansi. Però tant de bo 
surti algú que em rellevi. No impor-
ta si balla millor o pitjor que jo, però 
sí que sigui capaç de canviar la histò-
ria de la dansa i d’aportar altres con-
ceptes com he fet jo. No és falsa mo-
dèstia. Vaig ser el primer ballarí a 
fer espectacles multitudinaris per a 
50.000 persones i d’anar de gira per 
places de toros. I continuo fent con-
certs grans.

–¿Què li sembla la idea de suprimir 
les corrides de toros a Catalunya?
–Hi ha coses més importants.

–Salvador Távora vaticina que veu-
rem un dia corrides sense sang.
–Això seria com ballar flamenc sen-
se tacons, descalç. Si això passa no se-
rà el mateix, faltarà alguna cosa. 

–Però Israel Galván ho va fer.
–Vaig tenir la sort de veure’l a Madrid. 
Arrisca i té una manera molt perso-
nal de ballar. El flamenc és un art tan 
gran que hi caben tots els pals. 

–Acaba de ser jurat en en el primer 
concurs De Cajón! per descobrir 
joves promeses catalanes del ball. 
¿Com valora el planter?
–He vist molta gent amb ganes de ba-
llar. La guanyadora podrà participar 
en la pròxima Biennal de Flamenc 
de Sevilla. És un gran premi perquè 
quan comences el més important és 
que et puguin veure. Si ets bo, arri-
baràs lluny.

–Va crear una companyia de joves, 
¿què se n’ha fet?
–Vaig invertir entre 3 i 4 milions 
d’euros per aixecar-la i els vaig per-
dre. I, a diferència d’altres, no vaig 
demanar diners a ningú. No ho he 
fet mai. H

«Si m’he convertit en 
una marca deu ser per 
alguna cosa. Només 
m’interessa donar la 
màxima qualitat»

Baharia q A l’oasi de Baharia, a 375 
quilòmetres al sud de la ciutat del 
Caire, hi han aparegut 14 tombes 
de pedra del segle III aC, segons 
va informar ahir el Consell Suprem 
d’Antiguitats. Un dels sarcòfags 
conté la mòmia d’una dona  
coberta amb una tapa de guix 
acolorit i algunes joies. A més 

a més, s’hi han trobat quatre 
màscares, un fragment d’or amb 
imatges dels quatre fills d’Horus, 
ceràmica i vidre. La troballa s’ha 
produït a la mateixa zona on el 
1996 es van trobar 250 mòmies, 
i els  experts consideren que 
l’oasi podria formar part d’una 
necròpolis.
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