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Ballarí, coreògraf i professor de 
dansa, al capdavant de la 
companyia Alta Realitat, en Jordi 
Cortés acaba de presentar la 
seva darrera creació, In heaven. 
En els seus xous, acostuma a 
introduir-hi el nu d’una forma 
natural, perquè per ell el seu 
vestuari és el seu cos. Li 
preguntem si el sexe també ha 
de sorgir amb aquesta 
naturalitat.  

A la vida s’ha d’improvisar més 
que a l’escenari?
Sí! M’agrada molt improvisar, a 
l’escenari i a la vida, perquè 
m’agrada aquella sensació de no 
saber què passarà. I parlant de 
sexe, doncs moltes vegades el 
millor sexe o les millors trobades 
eròtiques que he tingut han sigut 
sense esperar-m’ho, i fins i tot amb 
les persones que menys m’ho 
esperava. Estic molt obert a la 
improvisació, que passi allò 
inesperat i descobrir coses noves. 
Ets de fer el primer pas o 
esperes que el faci l’altre?
En aquest sentit normalment jo 
sóc dels que espera, i un cop han fet 
el primer pas, jo faig el segon, el 
tercer, el quart i el cinquè! Estic una 
mica mal acostumat.
És una qüestió de timidesa?
Potser sí. O també perquè vaig 
començar bastant tard en això de 
la sexualitat. Quan amb 13 o 14 
anys els meus amics començaven a 
parlar de sexe i de dones, a mi no 
m’interessava gens! I és clar, 
després vaig descobrir que a mi no 
m’agradava parlar de noies perquè 
el que m’interessaven eren els nois. 
El solitari ja el practicaves?
Sí, pensant amb un noi, però també 
tard, tenia 15 o 16 anys. Abans 
només havia tingut somnis 
humits! A partir dels 16 o 17 anys 
vaig començar a experimentar, 
però és una cosa que va venir de 
forma natural i que no vaig forçar.

En aquesta societat 
individualista, potser 
acabarem com els japonesos, 
que gairebé només practiquen 
sexe en solitari! 
Ells tenen un problema amb el 
contacte físic, perquè a partir dels 
10-11 anys els pares ja no toquen 
els fills. Però jo sóc molt físic, amb 
la família i també per la feina. A la 
dansa treballes molt la 
improvisació, sentir els cossos, el 
contacte físic, i treballem molt amb 
els ulls tancats per percebre el cos 
dels altres... Penso que això també 
crea confidència, confiança entre 
persones. 
I això ho portes a la vida de 
parella?
Sí, i tant! A mi m’agrada molt fer i 
que em facin massatges, sóc molt 
de tocar, m’agrada molt el contacte 
de la pell, sentir l’altra persona... 
Sóc molt epidèrmic! M’encanta que 
em mosseguin l’orella, és fantàstic, 

i també que em toquin els peus! Als 
peus hi ha totes les terminacions 
nervioses, i si trobes una persona 
que te’ls toqui bé, doncs és 
meravellós! I si ets amb la teva 
parella o amant, moltes vegades 
comences la teva relació d’aquella 
nit a través d’un massatge eròtic o 
de peus, i acabes practicant sexe!
Un massatge sempre convida a 
fer-ho?
Sí! La gent s’hauria de tocar més! A 
mi no m’agrada gens això d’anar 
directament al gra, m’agraden 
molt els prolegòmens, i descobrir, 
perquè et trobes moltes sorpreses i 
dóna molt de joc. Pots veure la 
sensibilitat de l’altre, la seva 
poètica, la seva manera d’entendre 
l’estètica i el moviment, la seva 
mirada... Això m’agrada i em pot 
enamorar més que d’entrada anar 
per feina.  
Aleshores, els locals d’ambient 
preparats per poder anar per 
feina no els freqüentes? 
Sí, però això ja és quan vas a sac! Sí 
que hi he anat alguna vegada. Però 
en aquests locals d’ambient, tot i 
que hi ha gent que va a sac i se’n va 
de seguida a la cambra fosca, 
també hi ha erotisme. Depèn del 
que vagis buscant, de les ganes, 
l’ansietat o la necessitat de 
desconnectar...  

Als locals 
d’ambient, tot i que 
hi ha gent que va 
a sac, també hi ha 
erotisme
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Alimentària inundarà el 
recinte de la Fira amb tot de 
coses bones que es poden 
menjar i beure. Per a 
professionals i gurmets. 

 Del 26 al 29 de març

Nacho Vigalondo, director de 
Los cronocrímenes, presenta  
Extraterrestre, una comèdia 
romàntica amb invasió 
alienígena inclosa.

 A partir del 30 de març

Lila Downs es va inspirar en 
les pintures votives de Mèxic 
per compondre Pecados y 
milagros. La sentirem en viu 
al Palau de la Música.

 Divendres 23 de març

La gran fira de  
la gastronomia

Ressaca, banyes i 
extraterrestres

El misticisme 
mestís de Downs

Sexe 
Oral
Per Begoña García 
Il·lustració Oriol Malet


