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De Carmen (Ballant a la sorra)
TEATRE GOYA
D’avui al 2 de setembre

AGENDA

La companyia Trànsit Dansa,
de la coreògrafa Maria Rovira,
porta a l’escenari una visió in-
timista i moderna de la baila-
ora catalana Carmen Amaya.

Milow i Miquel Abras
FESTIVAL DE CAP ROIG
Avui a les 22 h

En la mateixa nit el festival
reuneix els cantautors belga i
català. Els dos músics presen-
taran els temes dels seus úl-
tims discos.

Cor La Xantria
FESTIVAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ
Avui a les 22 h

El cor dirigit per Pere Lluís Bi-
osca té el propòsit de recupe-
rar i donar a conèixer música
vocal catalana des del Renai-
xement fins al classicisme.

Maria Rodés
ESPAI JOVE DE TARRAGONA
Avui a les 20.20 h

L’exploració de noves sonori-
tats basades en els somnis do-
nen com a resultat el disc que
la cantautora presenta a Tar-
ragona: Sueño triangular.

Els ‘indies’ catalans
se’n van de festa

llà de la capital –fenomen capitane-
jat des d’un poblet com Arbúcies–.
Durant l’any Barcelona concentra
l’ebullició musical, els concerts d’es-
trena i els festivals internacionals,
però la gira de veritat es fa per festi-
vals i festes majors de comarques o
a les Pitiüses, com ha fet Maria Co-
ma a Menorca o com farà Mishima,
que tocarà a Eivissa dimarts vinent.

Entre els festivals catalans la
Costa Brava s’ho menja gairebé tot:
l’Empordà és la primera potència
musical dels estius. Mishima, Els
Amics de les Arts i Love of Lesbian

són els incombustibles. Però l’indie
català també camparà pel Festival
ETC de Tarragona (The New Rae-
mon i Maria Rodés hi seran), i, se-
guint només alguns dels concerts
de Joan Colomo, es pot observar
una ruta costera: Calonge, Begur,
Calafell, Cabrils i Platja d’Aro. Les
festes majors són l’excusa per con-
vidar els grups del moment als po-
bles més petits, fins i tot en alguns
que tenen desenes d’habitants, com
avui, que La Iaia actuen a Rocafort
de Vallbona (l’Urgell), Mishima que
actuaran a la Galera (el Montsià) o
Els Amics de les Arts a Passanant
(la Conca de Barberà). El Festival
Acústica de Figueres i el Foramura-
lla de Vic, el primer cap de setma-
na de setembre, tancaran l’estiu
musical.e

Mishima és un dels grups que actuaran més a l’estiu
per presentar L’amor feliç. CÈLIA ATSET

El pianista i compositor Albert Guinovart actua aquest
dissabte al festival Castell de Peralada a l’església del
Carme. Hi estrenarà Estampes, una obra pròpia dedi-
cada a Claude Debussy, i també hi interpretarà peces del
compositor francès.

GUINOVART TOCA DEBUSSY

En Directe

El Festival Mas i Mas rep avui el compositor manresà
Manel Camp amb el seu grup de jazz i el saxofonista Lli-
bert Fortuny, que actuaran amb l’Orquestra Camera
Musicae al Palau de la Música. El repertori serà Mis-
cel·lània, compost íntegrament pel pianista.

FUSIÓ DE JAZZ I ORQUESTRA

ROGER ROSICH
BARCELONA

El Festival Pròxims va començar a
Barcelona el 14 de juliol i segueix de-
mà en una cita a Begur amb Joan Co-
lomo, Estúpida Erikah i Manos de
Topo, i el dia 17 acaba aterrant al
Festival de la Porta Ferrada de Sant
Feliu de Guíxols, on actuaran Antò-
nia Font, Maika Makovski, Stands-
till en acústic i Mazoni. El Pròxims
s’expandeix per primer cop fora de
Barcelona seguint l’estela de l’èxit
que té la tribu indie catalana més en-

“La majoria de companyies
han imitat l’estil Cortés”

L.S.

Celebra 30 anys de carrera. Va ser
molt precoç: als 12 anys ja ballava.
Vaig tenir la sort de començar sent
professional, no vaig necessitar pas-
sar-me cinc anys estudiant i llavors
sortir. Ara, més que homenatges,
vull seguir treballant.

Amb23anyscrealasevacompanyia.
Necessitava volar. En l’aspecte crea-
tiu necessitava fer el que jo creia, co-
ses que eren diferents pel que fa a co-
reografiadelqueestavaestablert.Ino
em va sortir malament. Em van con-
vidar a la galaGiants of the dance al te-
atre dels Champs Élysées, va ser un
èxit i em van dir si tenia companyia.
Me la vaig inventar i hi vaig anar amb
el primer espectacle, Cibayí.

Després va arribar el seu moment
d’explosió internacional.
Va ser brutal. La revolució mundial,
quan semblava més una estrella de
rock que un ballarí, cosa que és di-
fícil en la dansa, va ser el 1996 amb
Pasión gitana, que encara és l’obra

Cortés, geni i figura del ballet flamenc, actuarà amb
Calé demà al Festival Jardins de Cap Roig. CAP ROIG

espanyola més vista del món. Va ser
una bogeria i una revolució de tot:
escenografia, coreografia, il·lumi-
nació, vestuari... Va ser brutal i la
meva gran projecció.

¿La novetat va ser concebre el fla-
menc com un espectacle total?
Sí, més a l’estil d’un musical ameri-
cà que no d’un espectacle de teatre-
dansa. Quan anava al Radio City
Music Hall o a l’Albert Hall, on no
havia arribat cap artista espanyol,
em preguntaven: “¿Vostè és espa-
nyol?”. I jo deia: “Sóc gitano nascut
a Espanya”.

Durant 20 anys ha portat a l’esque-
na el pes d’allunyar-se del purisme
per apostar per l’espectacle.
Ja no em passa. Fa 20 anys, quan
surt un rebel amb causa i crea una
història pròpia, veus que t’avances
al temps. Vaig ser un visionari. Avui
en dia, i perdó, perquè no ho dic amb
prepotència, la majoria de les com-
panyies espanyoles han imitat l’es-
til Cortés, de fusionar estils de dan-
sa, de mesclar-los per aconseguir

l’èxit a escala mundial que he obtin-
gut. Tot i que cap ha sortit als cinc
continents com jo. Tothom intenta
copiar el millor. Els puristes que em
criticaven fa 20 anys han claudicat
amb el temps, que m’ha donat la raó.
He demostrat el meu talent i creati-
vitat i he creat un segell personal.
He sigut pioner a actuar als Gram-
my, als Oscars, a la MTV, al premi
Nobel de la Pau, a la Casa Blanca i
encara sóc el cul del Jaumet.

Calé és un concentrat de Cortés?
Sí, m’inspiro en les sis obres que he
creat Cibayí, Soul, Life, Mi soledad,
Amor y odio i Pasión gitana, però
amb una coreografia nova i música
original.e

Estrella Joaquín Pedraja Reyes (Còrdova, 1969), el
‘bailaor’ que va convertir el flamenc en un espectacle
de Hollywood, actua al Festival Jardins de Cap Roig
dissabte amb l’espectacle recopilatori ‘Calé’

Revolució
“Semblava
més una
estrella
de rock
que un ballarí”

Joaquín Cortés
‘BAILAOR’


