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ESTRENA MUNDIAL AL TÍVOLI

Joaquín Cortés, el ballarí que va re·
volucionar el flamenc amb la seva 
atrevida fusió d’estils, manté la il·
lusió i les ganes de seguir talone·
jant. Als seus 45 anys, agraït per 
com l’ha tractat la vida i superat el 
mal trago de perdre la seva mare, 
torna a l’escenari del Tívoli amb Gi-
tano. Amb aquest xou diu que torna 
a les seves arrels. «Quan vaig perdre 
la meva mare es va apagar la llum 
per a mi», va confessar Cortés. «Jo 
vaig voler ser número u per ella i 
quan ens va deixar em vaig que-
dar en estat de xoc. Però això va 
ser fa uns cinc anys. Ja ho he supe-
rat. Ara tinc ganes que arribi diven-
dres i tornar a escena perquè el te-
atre és màgia i el dia 
que deixi de ser-ho, 
ho abandonaré».
 Gitano viurà la se·
va estrena mundial 
al Tívoli i només es·
tarà en cartell del 2 
al 4 de maig. És una 
gran producció amb 
17 músics en direc·
te, 8 ballarines i 2 
bailaoras molt pro·
metedores: Gem·
ma Moneo i Saray 
Fernández, La Pitita. 
«Em va venir de gust 
donar una oportuni-
tat a bailaoras que 
estan començant 
i que són diamants 
en brut», va desta·
car en referència a 
Moneo i La Pitita. «El 
seu ball prové de la 
tradició clàssica i jo 
l’he canviat una mica, hi he donat 
una dimensió més universal», va 
afegir l’artista cordovès.
 «Sóc gitano i porto el flamenc a 
la sang. Vaig començar a fer pal-
mes als quatre mesos, amb un on-
cle llunyà tocant l’acordió. Per a mi 
el flamenc és una forma de viure», 
va explicar. Segons va comentar, 
li resulta molt més difícil trobar 
bailaores capaços d’acompanyar·lo. 
«És difícil reunir un grup de bailao-
res que puguin seguir-me en una 
gira mundial. Tots tenen compro-
misos», va assegurar.
 «Joaquín Cortes és una marca 
al món. Un segell que es caracte-
ritza per la barreja d’estils tant en 
la dansa com en la música», va re·
cordar, feliç, de tornar a un teatre 
com el Tívoli. «Em porta molt bons 
records, com Barcelona. Estic en-

cantat de tornar», afirma l’artista 
que ha presentat al teatre de l’Ei·
xample des de Pasión gitana fins a 
Soul, Calé i Live. 
 Tan valent com quan va mun·
tar la seva pròpia companyia amb 
22 anys i va estrenar Cibayí a París, 
Cortés defensa sense gens d’humi·
litat la seva fama amb gestes artís·
tiques que l’han portat a omplir 
estadis i relacionar·se amb grans 
figures del cine i de la moda. Per 
com va parlar en la presentació 
d’ahir sembla que ell i Paco de Lu·
cía, l’únic que va citar, hagin estat 
els que més han fet pel reconeixe·
ment internacional del flamenc.
 A Gitano torna als seus orígens 
amb una mirada cap al seu vessant 
clàssic a la primera part. La sego·
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Cortés, gitano 
cosmopolita
El ballarí, pioner del flamenc fusió, 
presenta un xou que torna a les seves arrels

na, que enllaça amb l’anterior sen·
se descans, explota l’estil Cortés, el 
moviment sense fronteres que in·
tegra flamenc, ball espanyol, ba·
llet clàssic i dansa contemporània. 
«És una bogeria», resumeix el baila-
or. La percussió domina en els pri·
mers compassos del xou mentre 
que després el ritme uneix influèn·
cies de la música llatina, el jazz i el 
gospel, entre altres. 
 Com és habitual, un decorat cre·
at amb última tecnologia servirà 
per recrear una escenografia mo·
derna i atemporal. «És una super-
producció amb llums i leds perquè 
s’ha de tenir el públic entretingut», 
va raonar el creador d’un flamenc 
que provoca més entusiasme en els 
turistes que en els puristes. Amb to·
ta seguretat contra la seva pròpia 
voluntat. H
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tats per l’altra, per Michelin, acostu·
men a queixar·se i a desvirtuar The 
World’s 50 Best Restaurants amb 
un argument: els 900 jutges no en·
senyen mai les factures dels restau·
rants i podrien votar d’oïda o mitjan·
çant pactes venials. Doncs és el ma·
teix raonament que per a l’altra: no 
he vist mai el pagament d’un inspec·
tor i podria pensar que les seves pre·
sències són fantasmals. Alguna vega·
da hi van ser però ja només en queda 
l’esperit.
 No crec en les conspiracions gas-
tro i prefereixo pensar que els uns i 
els altres són honrats. Sóc votant de 
l’invent britànic des del 2007 i he 

complert amb les regles. Conec els de 
Michelin des de fa uns quants lustres 
i sé que fan la feina amb rigor, encara 
que dissenteixi del resultat.
 El més aconsellable és felicitar·
los a tots, abandonar la mesquinesa 
i celebrar els dos reconeixements in·
ternacionals. Fa massa que brindem 
amb gasosa i és temps de tornar a des·
tapar les ampolles bones. ¿Per què 
l’animadversió per això que deno·
minem el Millor Restaurant del Món 
per part de certs professionals? Per·
què és finit: 50 establiments, o 100 
en la versió ampliada. I deu, tan sols 
deu, al vèrtex.
 Aquesta simplicitat és la gràcia, 

l’essència d’una llista. L’un, el dos, 
el tres. Facilita la comunicació. The 
World’s 50 Best Restaurants és, bàsica·
ment, un èxit comunicatiu. I baratís·
sim per als organitzadors. No és que 
no paguin les factures dels jutges als 
restaurants, ¡és que ni tan sols el bitllet 
i l’allotjament dels cuiners a Londres! 
Espavilats, que són uns espavilats.
 Aquest és un d’aquells moments 
per disparar, encara que sigui amb ti·
rador, contra la llista. Seria un com·
portament fariseu. El Celler és number 
one, ho tornarà a ser: només si creiem 
que pot ser·ho. No sé si em tornaran a 
invitar a votar. Si ho fan, la meva pa·
pereta serà per als Roca.


