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JOAQUIM NOGUERO

Entre Mi soledad de Joaquín
Cortés i Gitano hi ha hagut
unes quantes temporades de
maduració i petites dificultats
per embotir-se en els dissenys
d’Armani de fa anys. Però,mal-
grat que no exhibeix abdomi-
nals, almenys el saber fer tore-
ro li permet trencar les costu-
res dels pantalons, un accident
que divendres el bailaor es va
prendre amb humor i gràcies
al qual va crear el clima de se-
ducció amb què Cortés es fica
a la butxaca els incondicionals
de la seva força escènica.
El somriure de Cortés man-

té la frescor, amb el punt mur-
ri de qui, alhora, és tot cor. I
l’aprofita. Joaquín Cortès és
en el flamenc el queTomCrui-
se és en la hiperactuació en les
entrevistes: un no parar entre-
maliat rere aquest somriure se-
ductor. Per això no sempre fa
el que pot, el que es deu a si
mateix, a la seva facilitat i al
seu art. Hi ha moments de Gi-

tano que no destaquen més
desenvolupament coreogràfic
que les acrobàcies manuals de
l’aquesta estrella nord-ameri-
cana a Cocktail (1988). Però
somriu i… qui en dóna més?
Cortés surt a l’escenari de

negre com un pistoler de spa-
ghetti western a punt de des-
enfundar. Els primers trets so-
nen mortífers, amb un so ex-
cessivament amplificat amb
ressonànciesmetàl·liques feri-
dores. Però amb tot guanyat,
el bailaor redueix el duel a
unes simples salves, detingu-
da tota progressió en el toc,
reduït a postures plàstiques,
satisfet per la potència que do-
nava al taló, sense matisos ni
cap altre detall que la proximi-
tat còmplice amb uns especta-
dors que sabia que tenia gua-
nyats des del començament.
No ho va encertar del tot, ja

que divendres només una
quinzena d’espectadors el van
aplaudir drets. Gitano entreté,
passa bé, elsmúsics són excep-
cionals, les dues ballarines
principals fins i tot li fan om-
bra a la primera part (la finor
de Saray, la grapa de Gemma),
però l’amplificació del so s’es-
tén al to general: vídeos un pèl
vulgars, exageració visual i so-
nora com a marca de la casa. I
és llàstima, perquè, quan vol,
Cortés és model de cortesia i
control.
A la segonapart de l’especta-

cle, la de toc més funky, soul i
jazzer, ja sense limitar-se al
purisme flamenc, el bailaor es
llueix més com a intèrpret.
Manté el toc net i, a estones, la
velocitat i la capacitat d’exhibi-
ció. És generós amb el temps
(dues hores). I té una relació
especial amb Barcelona (“la
ciutat m’encanta, sou avant-
guarda”, va dir), ja que no és la
primera vegada que hi porta
l’estrena mundial d’un espec-
tacle que girarà molt. Però pot
donar més.c

JUAN BUFILL
Barcelona

L’exposició Discos imposibles
que presenta la galeria Safia ha
estat organitzada pel col·lectiu
Movimiento Extraterrestre amb
la col·laboració terrícola de Lola
Ruiz de Alda. La mostra reuneix
22 portades de discos inexis-
tents, fetes per a aquesta ocasió
per diferents dibuixants convi-
dats, com els fundadors d’aquest
moviment, que és internacional:
Sergio Mora, Gonzalo Rueda i
Nacho Simal, també vinculats a
La Cruda, una publicació que fa
uns quants anys va prendre el re-
lleu d’N.S.L.M. (Nosotros Somos
Los Muertos) en les avantguar-
des gràfiques.
L’exposició recorda la impor-

tància de la il·lustració en una de
les vessants del disseny gràfic.
Durant molts anys el disseny de
portades de discos ha estat un
mitjà d’expressió atractiu tant
per als artistes com per al públic,
sobretot en l’època en què el mit-
jà principal va ser l’àlbum, el vi-
nil de llarga durada. Es podria
considerar que les obres mestres
deWarhol no són ni les seves ca-
ríssimes pintures ni les seve fre-
qüentment tedioses pel·lícules, si-
nó els seus dissenys per a discos
com el plàtan pelable de The Vel-
vet Underground &Nico o les dia-
positives de The academy in peril
de John Cale. Les creacions en
aquest camp han estat variades i
de vegades admirables, des de
l’alegria cromàtica i l’eufòria grà-
fica que dibuixava Jim Flora a les
seves portades de jazz fins al con-
cepte de l’àlbum blanc dels Bea-
tles, i des de l’impacte punk del
paisatge urbà amb escombraries

barroques que Nazario va dibui-
xar, i LouReed va piratejar per al
seu Take no prisoners, fins a la
subtilesa gairebé de cinema expe-
rimental de la sèrie Obscure Re-
cords, impulsada per Brian Eno.
En aquesta selecció hi ha bastan-
tes portades notables, com la pa-
ròdia tavernària de Sergio Mora
per a un pseudogrup estil Ramo-

nes anomenat Jamones, l’impac-
te gràfic groc dels quals es distin-
geix a gran distància. Tampoc no
passa inadvertida la il·lustració
d’un perillós extraterrestre de
Tortosa anomenat David Curto.
El disc es diuRajoy division i el to
és de taula de dissecció i ona si-
nistra. Aquesta versió política de
JoyDivision és un exemple de de-

generació no previst pel grup de
Manchester. Més agradable re-
sulta la portada del mexicà Che-
maSkandal! (firma amb exclama-
ció, com la premsa groga), amb
colors i tons bàsics, així com les
de l’argentí Jorge Alderete i del
sevillà Pedro Rodríguez. Altres
aportacions són els extravagants
Kraftwerk caganers de Roda, el
subtil hòrror vàcui del col·lectiu
holandès Lamelos i les aportaci-
ons de Martí Riera i Pep Brocal,
que es diverteix aparellant
Raimon amb Bruno Lomas.Gale-
ria Safia. Bruniquer, 9. Fins al 17
de maig.

Stella Rahola Matutes. La prime-
ra mostra individual en una gale-
ria d’aquesta artista nascuda a
Barcelona el 1980 representa du-
es maneres molt diferents, totes
duesmaterials i abstractes, d’evo-
car el paisatge natural. Rahola de-
mostra que té idees clares, solvèn-
cia tècnica i un sentit espacial
que, d’altra banda, es desplegaria
més bé en un paisatge obert que a
l’interior d’una galeria. La seva
formació és arquitectònica i ha
tingut l’encert i l’ocasió de treba-
llar amb Peter Zumthor i amb
Herzog-De Meuron. També des-
taca una consciència dels as-
pectes materials i formals que li
permet evocar de maneres dife-
rents unmateix tema: l’aigua que
amara el paper o que apareix
ondulada en una brillant superfí-
cie de metall. Aquestes obres po-
den relacionar-se amb altres d’an-
teriors firmades per ZhanWang,
Anish Kapoor i Cornelia Parker,
però ja ha començat a explorar
maneres més personals i pròpies.
Galeria Carles Taché. Consell de
Cent, 290. Fins al 15 maig. c

La galeria Safia
reuneix 22 portades
de discos inexistents,
fetes per a
aquesta ocasió
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MovimientoExtraterrestre
presentadiscos imaginaris
Stella Rahola desplega la seva primera exposició individual


