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“Qualsevol
tipus de cos
que tinguis
l’has de
potenciar”

ANTONI
RIBAS TUR

Jordi Cortés (Barcelona, 1964) ha
desenvolupat una intensa trajectò-
ria nacional i internacional com a
coreògraf i ballarí. Va ser un dels
fundadors de Lanònima Imperial i
va treballar amb la companyia de
teatre físic londinenca DV8. En els
últims anys, a més de treballar en
projectes propis, col·laborar amb
altres creadors i treure al cap en el
món del cinema, ha aprofundit el
seu interès per la dansa integrada,
amb espectacles com V.I.T.R.I.O.L.
i Blackout. A partir de demà i fins
al dia 3 de febrer es despulla davant
el públic a La Seca Espai Brossa
amb el solo In heaven.

Com definiria In heaven (Al cel)?
In heaven és un repàs de la meva
carrera a través de totes les creaci-
ons en què he participat i totes les
obres de les quals he sigut el catalit-
zador. Per a mi ser a l’escenari és
com una mena de paradís, perquè
es crea una mena d’espai temporal
on tot pot passar, com una litúrgia.
És com un exercici de funambulis-
me. La sensació de vertigen i de risc
em fascina.

In heaven es va estrenar el 2011.
Com creu que s’ha enriquit?
Em permeto fer coses que ningú em
permetria fer. Ja tinc una certa
edat... i també m’ho vaig plantejar
per fer coses que no havia fet mai.
Vull cantar òpera, vull cantar un bo-
lero, posar-me cabareter amb el pú-
blic. Cada vegada que faig la peça in-
tento posar-me nous reptes. A més,
cada nit hi haurà una persona im-
portant per a mi que farà una inter-
venció sense haver vist abans la pe-
ça. És una oportunitat d’agrair-los
públicament l’empremta que han
deixat en la meva manera de fer.

Com ha anat forjant la fusió de la
dansa amb el teatre de gest i el text
dels últims espectacles?
Em nodreixo de moltes fonts molt
diferents. M’agraden molt el cine-
ma, la pintura i la música. Per a mi
és molt natural, cada peça em dema-
na coses diferents. Sempre he estat
molt lligat al món del teatre, i ho
aprofito per fer homenatges als
meus grans directors. Em trobo en
terra de ningú, i vull seguir així. Vul-
guis o no les tendències t’encotillen,
hi ha un moment en què les tendèn-
cies et limiten el camp de visió, i jo
necessito que sigui ampli.

Blackout, un dels seus últims tre-
balls, acaba amb els intèrprets in-
teractuant amb el públic. Com es
relaciona amb els espectadors?
Últimament tinc l’obsessió que el
públic s’integri en l’espectacle i es-
tigui més actiu. No vull dir que se
sentin incòmodes, sinó que estiguin
a l’aguait, inquiets. No és una críti-
ca. Com a espectador, m’agrada
molt estar actiu, que m’alimentin
per diferents conductes, per les ore-
lles, pel nas, pels ulls, per la pell. Vull

tenir la sensació que t’estan passant
coses. Tinc l’obsessió de provar di-
ferents maneres perquè els especta-
dors reaccionin. Intento que des del
principi fins al final estiguin com
enganxats al vidre. Sempre m’ha
fascinat com mantenir aquesta ten-
sió escènica, teatral, amb el públic,
de no deixar anar aquest cordó um-
bilical, aquesta connexió que es crea
amb el públic, amb tothom.

Ja durant els anys que va passar al
Regne Unit va començar a treba-
llar amb persones amb diferents
graus de discapacitat física. Com
va sorgir el seu interès per la dansa
integrada?
Ha sigut un procés natural. S’ha
anat gestant durant molts anys fins
a cristal·litzar. Als anys 80, abans de
ballar, vaig ajudar la meva germa-
na a l’Escola Guimbarda, una de les
primeres que es van ocupar de les
persones que tenien un grau de dis-
capacitat psicològica profunda.
Després, a Londres, vaig fer un ta-
ller de teatre físic a la companyia
Candoco, una de les primeres de
dansa integrada. No havia tingut
cap experiència d’aquest tipus i va
ser com tirar-me als lleons. Vaig
treballar amb gent amb cadira de
rodes. Hi havia el David, un noi sen-
se cames, i al cap de deu minuts tot
fluïa, ja tenia el David a sobre meu
com si fos el més normal del món.
Vaig veure molt clar que, senzilla-
ment, nosaltres treballem amb el
cos. A qualsevol tipus de cos que tin-
guis li has de donar les eines per po-
tenciar-lo al màxim.

A més, treballa amb el grup de dan-
sa integrada Liant la Troca.
Ara fa cinc anys vaig començar a
madurar la idea i aprofundir en el
treball amb persones amb diversitat
funcional. La llavor va començar a
brotar. Vaig començar a fer tallers
a la Roca Umbert a Granollers, i em
vaig engrescar perquè tinguessin
continuïtat. El primer any hi havia
quatre o cinc ballarins i ara ja en
som més de vint.

El dia 29 la companyia presentarà
un espectacle a La Seca.
El grup ha evolucionat molt ràpida-
ment, cosa gens habitual. Els balla-
rins no són persones que vinguin a
fer teràpia, per sentir-se millor o
estar amb gent. Tenen una pulsió
creativa, unes ganes de comunicar
i de tenir el retorn del públic bru-
tals, no m’ho esperava. El dia 29
presentaran a La Seca Who wants
my body? (Producto interior bruto).
M’agradaria que en el futur la dan-
sa integrada es digués simplement
teatre físic o dansa teatre, sense ha-
ver d’especificar. Treballo sense
haver de fer malabarismes amb el
meu mètode habitual. I una altra
cosa poc habitual és que ja hi ha pa-
ritat entre els que van en cadira de
rodes i els que no. Per a mi és un tre-
ball molt estimulant.e

Lliure És un dels ballarins i coreògrafs catalans
més prestigiosos, i s’ha especialitzat en dansa inte-
grada, en què obre les portes a persones amb disca-
pacitats. Té entre mans un solo, una pel·lícula i un
nou espectacle, ‘Fòssils’Coreògraf i ballarí

Les lesions van portar Jordí Cortés a explorar altres formes de
moviment i a ser un dels pioners a l’Estat de la dansa integrada. X. BERTRAL

JORDI

CORTÉS

un film

un músic

‘LA
CARRETA
FANTASMA’,
DE VICTOR
SJÖSTRÖM

un llibre

MAX
RICHTER


