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Tornes a fer un solo, com en la 
teva primera presentació a 
Barcelona després de vuit anys 
amb els londinencs de DV8.
És el tercer. El primer va ser Lucky, 
estrenat el 1998 a The Place, i 
quatre anys després, ja vivint a 
Barcelona, vaig fer Happy hour. 
Ara duia molt de temps dirigint i 
mirant-m’ho tot des de fora, i tenia 
ganes de tornar-me a fi car dins. 
Sobretot, tenia ganes de provar 
coses que encara no havia fet mai 
en escena, com interactuar amb el 
públic a la manera d’un cabaret.
Imagino que un solo t’enfronta 
més que cap altra forma 
escènica al teu propi cos, a les 
manies, els desitjos...
I les inseguretats i els potencials. 
Han passat vuit anys des que vaig 
fer Happy hour, estic en un lloc 
molt diferent.

Com de diferent?
Ara em veig amb molt més 
d’aplom i l’he titulat In heaven 
perquè, per a mi, estar en escena és 
estar a la meva salsa. L’escenari 
permet convertir-te en allò que 
vulguis; pots amagar-te i a la 
vegada pots despullar-te en molts 
sentits; és un lloc on desplegar tots 
els teus jos i veure com dialoguen 
entre ells i amb el públic.
O sigui que, més que un solo 
introspectiu és una mostra de 
possibilitats expressives.
És una introspecció, però diferent 
de Lucky, on parlava de la mort del 
meu pare, i de Happy hour, que era 
més intimista; aquelles dues peces 
estaven pensades perquè el públic 
em mirés com pel forat del pany, 
mentre que aquí la introspecció es 
fa amb les portes i les fi nestres 
obertes de pam a pam. Des del 

primer moment tenia clar que 
volia que el públic estigués amb 
mi, sentint que fem un viatge 
plegats.
A In heaven també parles de la 
mort?
No directament, però en totes les 
peces que faig sempre hi està una 
mica present, perquè és una cosa 
amb la qual hem de conviure, i ho 
dic d’una manera vitalista i 
positiva. Especialment als solos, 
sento més clarament la sensació 
del pas del temps, el compte enrere, 
el tic-tac constant... Perquè el 
temps que estàs en escena, sigui 
una hora, dues, tres, és un temps 
molt intens i t’apropa, per contrast, 
a la mort. És com les relacions 

intenses amb persones que 
estimes, que hi ha moments on 
perceps molt bé els oposats, el bé i 
el mal, la vida i la mort.
Però és una peça positiva?
Sí, totalment! La peça és molt 
positiva, la gent en surt contenta i 
jo també, malgrat la crisi...
Doncs ja és un mèrit!
És instint de supervivència. Cada 
matí, quan em llevo, tinc clar que 
cal tirar endavant, perquè si no 
t’enfangues. També sóc conscient 
que els quatre anys que porto 
treballant amb dansa integrada i 
altres aspectes d’inclusió social 
m’han donat una perspectiva 
especial, perquè l’energia de la 
gent amb diversitat funcional 
m’ha ensenyat que cal reinventar-
se constantment. 
Hi ha trossos d’aquestes 
experiències al teu solo?
Jo crec que sí, perquè n’estic ben 
impregnat. Treballar en dansa 
integrada és tocar un material 
verge, cru, molt sensible, que té 
una manera d’assimilar la 
informació absolutament diferent 
de la de ballarins i actors 
professionals ja que, més enllà de 
la seva formació, són persones que 
han tingut un altre tipus 
d’experiències vitals. Crec que tot 
això es pot percebre a In heaven, 
però no sé gaire bé com. 

 
IN HEAVEN
SAT. De dv. 9 a dg. 11

Dansa
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

Jordi Cortés es marca un solo al SAT.

Paradís particular
Quan puja dalt l’escenari, Jordi Cortés es troba 
al paradís, per això ha titulat ‘In heaven’ el solo 
que ens presenta. La Bàrbara Raubert hi parla

Tinc ganes 
d’interactuar 
amb el públic a 
la manera d’un 
cabaret
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de 19.30 a 21 h. Dc. i dj., de 19.30 a 22 h. 
Dv., de 19 a 23 h. Ds., de 16 a 23.30 h. Dg., 
d’11 a 12 i de 16 a 20.30 h. Anticipada: 
www.teatreneu.com, 902 33 22 11 i www.
servicaixa.com. 

Tarda de gossos Dir: Serapi Soler. 
Amb Josep M. Riera. Dg., 21.15 h. De 7,5 
a 14 €. 

Sonny, un veí de Brooklyn, decideix 
conjuntament amb el seu company 
Salvatore atracar un banc del mateix 
barri de Nova York. L’operació fracassa i 
tot plegat es transforma en un espectacle. 
Aquest és només el principi d’una 
història de violència, intriga, repressió i 
amor. 

Versus Teatre 
(Castillejos, 179). T. 93 232 31 84. www.
versusteatre.com. M:  Glòries (L1) i 
Monumental (L2). Taquilla oberta de dt. a 
dg., una hora abans de la funció. Anticipada: 
902 10 12 12 i www.telentrada.com. 

República bananera de Joan Yago. 
Dir: Israel Solà. Amb Mercè Boher, Cinta 
Moreno, Arnau Puig. 70. De dt., a ds., 21 
h. Dg., 18 h. 16 €. Fins al 18 de març . 

Europa ha perdut una altra colònia  al 
Carib i ara cal evacuar l’illa, però i si tres 
dels turistes d’un luxós balneari es 
neguen a marxar? I si decideixen que  
aquell indret serà el nou paradís a la 
terra? I si redacten una nova  constitució 
basada en l’Imperi del Sentit Comú? I si  
aquest sentit no fos tan comú? 

Dansa
nunArt 
(Sol, 8). www.nunartbcn.com. M:  Fontana 
(L3). 

(!) Fragments de cos Amb Helena 
Pellisé, Guy Leon. Ds., 20 h. De 4 a 8  €. 
Només ds. 10.  

Projecte que neix de la necessitat 
d’explorar la fi sicalitat del  meu cos i el 
seu moviment. L’objectiu és el de crear un 
vocabulari físic i personal, pel simple 
plaer de deixar moure el cos. 

La Pedrera 
(Pg. de Gràcia, 92). T. 902 400 973. 
obrasocial.caixacatalunya.cat. M:  Provença 
(FGC) i Diagonal (L3-L5). 

(!) Todos los grandes tienen 
problemas de piel de Txalo Toloza-
Fernández. Dv., 20.30 h. 6 €. Només 
divendres 9.  

Retallar i enganxar. Això és el que fa 
Txalo Toloza-Fernández, un videoartista 
i ‘performer’ especialitzat en la creació 
audiovisual, en aquest muntatge. Ha 
creat un espectacle participatiu en forma 
de ‘collage’ escènic i amb homenatge 
inclòs a Floquet de Neu. 

Sat! Sant Andreu Teatre 
(Neopàtria, 54). T. 93 345 79 30. www.bcn.
cat/santandreuteatre. M:  Fabra i Puig (L1). 
Taquilla oberta una hora abans de l’inici de 
la funció. Anticipada: 902 10 12 12 i www.
telentrada.com. 

NOU In heaven de Jordi Cortés. Dir: 
Jordi Cortés. Amb Jordi Cortés. Dv., 21 h. 
Ds., 21.30 h. Dg., 18.30 h. 14 €. Del 9 a 
l’11 de març. 

Vegeu prèvia a la pàg. 63. 


