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Joaquín Cortés, que torna a Barcelona a finals de maig, creu que “sense grans professors no hi ha grans ballarins”

JOAQUÍNCORTÉS BALLARÍ

E
n Joaquín ja no té
aquesta cara d’indi
navaho que tenia de
xaval, se li han endol-
cit les faccions i tem-

perat el pols. Però li queda
aquest aire de nen rebel, de niño
despeinao, que quan està lluny de
casa –i porta trenta anysmés fora
que dins– tanca els ulls i encara
fa olor el gessamí del seu pati cor-
dovès, la canyella del te de morú
del seu pare i l’aroma de la xoco-
lata calenta que preparava l’àvia
els diumenges. “Em poso malalt
de nostàlgia. El dia que aquest
nen que porto dins desaparegui,
mal assumpte”.
A aquest home li han passat

moltes coses des que va actuar
ambMaia Plissétskaia als 19 anys.
Per exemple, que després d’una
actuació, ja amb el barnús posat,
cridin a la porta del teu camerino
i que sigui Paul Newman. Que
Paul Newman, ja gran, s’agenolli
i vulgui tocar-te els peus. Que Ste-
vie Wonder vulgui conèixer-te,
t’agafi les mans i comenci a tecle-
jar-hi imitant el ritme del teu za-
pateado. Que al Royal Albert Hall

t’aplaudeixin d’allò més i en re-
venda, per una entrada teva, es pa-
guin mil tres-cents euros.
És clar, després d’això tot li

sembla poca cosa a aquest mosso
–1,82 centímetres amb botes de
bailaor– que pesa 78 quilos abans
de cremar-ne un en cada actua-
ció. Encara que sembla ignífug,
de vegades tremolamés que el ta-
ló de la seva bota en plena acció.
Només vol que l’estimin.

Volia recuperar unes arrels
que potser s’havien quedat
aparcades amb tant viatge per
aquests mons de Déu?
Necessitava tornar als meus orí-
gens, els meus gens i la meva
gent a l’estil Cortés. Un flamenc
meu amb dues bailaoras joves a
qui vull donar una oportunitat.

Avostè qui li va donar aques-
ta primera oportunitat?
Ami no me la van donar. Dels 14
als 19 al Ballet Nacional d’Es-
panya vaig arribar a ser primer
ballarí. I un dia vaig marxar, com
qui diu, amb unamà davant i una
altra darrere. Nu.

Què faria falta perquè vostè
acceptés dirigir-lo ara?
Que em donessin carta blanca. Si
la meva companyia és coneguda
al món sencer, cal moure alguna
cosa? A un amic meu li van dir
l’altre dia, al Kazakhstan: “d’Es-
panya coneixem el Reial Madrid,
el Barça i Joaquín Cortés”. No
van dir el Ballet Nacional...

Fins quan té agenda?
Fins al 2016. Així que perquè jo
dirigís el Ballet Nacional necessi-
taria potestat total: qui poses i
qui treus. La cosa institucional?
Ami, avui, que emvingui un polí-
tic que no tingui ni idea de ball i
que em digui el que he de fer,
doncs no. El polític millor que no
aparegui ni pels assajos, que vagi
només a veure l’espectacle. Que
fa 26 anys que sóc lliure!

Fa sis anys, en morir la seva
mare, es va quedar enfonsat.
Malament, vaig estar molt mala-
ment. Tot el que jo havia fet, fins
aleshores, era perquè se sentís or-
gullosa. Quan la vaig perdre vaig
estar uns mesos totalment per-
dut, autista, tancat a casa, no vo-
lia parlar amb ningú.

Qui el va despertar?
Un matí vaig sentir com si ella
em digués: “vinga, posa’t les pi-
les, nen. P'alante”. I recordo que
aquell dia em vaig mirar al mirall
i vaig veure a Robinson Crusoe,
un nàufrag! Em vaig pentinar,
em vaig afaitar, em vaig vestir...

Vostè ho té fàcil: obre l’arma-
ri i té els seus Armani.
Giorgio a més ha dissenyat la ro-
ba de l’espectacle! El cas és que
em vaig posar a treballar una al-
tra vegada. Vaig recordar que un
dia havia estat un pioner, un re-
bel amb causa, vaig revolucionar
el flamenc, hi ha un abans i un
després de mi...

Si m’ho permet, vostè no té
àvia...
És que és així: el país tenia grans
bailaores comGades, vaig arribar
i vaig canviar tota la història...i al-
guns no em perdonen que ho re-
cordi. Era una criatura. Ells van
triomfar als 50 i jo als 22 ja om-
plia estadis a l’estranger.

I el sorprèn que li diguin va-
nitós?

NÚRIA ESCUR

l’entrevista

“Quan vaig perdre la meva mare, fa sis anys,
vaig estar uns mesos perdut, autista, tancat
a casa, no volia parlar amb ningú”

“Emsentomés
gitanoque
espanyol, això
ésaixí”
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El trobo conversant
amb l’enllustrador de
carrer que treu llustre
a les seves botes.
Joaquín Cortés li dóna
les gràcies: “Vostè sí
que és un mestre! Les
ha deixat més lluents
que quan les vaig com-
prar a Alemanya. A mi
és que m’agraden les
botes viscudes, sap?”.
És just davant del

Teatre Tívoli, on va
començar la gira mun-
dial de Gitano i on si
les fades volen tornarà
a finals de maig, quan
evita que a algú li ro-
bin les seves ulleres de
sol. És ràpid, en el
gest, en la picardia.
Prefereix un “pescaíto
frito” a Andalusia que
un martini a Miami.
Encara que... “allà tam-
bé s’hi està bé”.
En l’últim espectacle

a Barcelona va dedicar
una peça a Paco de
Lucía que va fer aixe-
car el públic i una altra
“a la dona més bonica
que he vist en la meva
vida: la meva mare”. I
encara que diu que
només plora per dins
–“sé que és un error,
ho reconec”– aquesta
vegada l’emoció el va
trair.
Fa tres anys van pro-

clamar el seu llegat
artístic patrimoni uni-
versal de la humanitat,
diu. “Sí, sí, abans que
el flamenc”. Té àngel,
àngel de bones intenci-
ons encara que alguns
hi vegin un àngel endi-
moniat, i alguna cosa
de tendresa en la seva
tossuderia.
Com diu Salvador

Pániker, viure sense
ego és tan difícil com
viure sense pulmons.

ÀNIMA
LLIURE,
BOTES I
ÀNGEL

H
auran escoltat mil
vegades allò que es
diu, que només hi
ha dos tipus de cui-

na: la bona i la dolenta. És una
més de les frases fetes del món
de la gastronomia, tan gastada
comels clàssics “per a nosaltres
l’important és el producte”, “ai-
xò és millor que el sexe” o “jo
no hi entenc de vins, només sé
si m’agraden o no m’agraden”.
Posats a simplificar, els cuiners
també podrien classificar-se en
bons o dolents, però el ventall
de personalitats és tan ampli
que quedaríem molt curts.
Entre els que amés de pertà-

nyer al primer grup tendeixen
a convertir-se en el centre de
les festes s’hi trobaRamonFrei-
xa. Així va ser dilluns passat al
sopar de l’Acadèmia Catalana
de Gastronomia, quan va rebre
el premi al millor restaurant.
Com que resulta que aquest és
a Madrid (compleix cinc anys i
ja aniria sent hora que el pre-
miï també l’acadèmia espanyo-
la), aquesta relació del xef cata-

là amb la clientela i la vida de la
capital va despertar l’interès
dels comensals, que es van ani-
mar a fer-li preguntes. Freixa,
que va i ve amb l’AVE cada set-
mana, va confessar que a aMa-
drid és feliç i que nopensa a tor-
nar encara quemai no hagi aca-
bat de marxar. Va parlar de
com n’és de viva, la nit, allà, del
poc que li agrada la verdura a la
seva clientela, de la quantitat
de beixamel que posen els ma-
drilenys a les croquetes, del
magnífic peix que arriba a la
ciutat o de l’escassa afició als
dolços comparada amb la dels
catalans. De si a Madrid la gent
s’arregla més per sortir o de
l’abundància d’aparcacotxes.
Ramon Freixa cau bé a Barce-
lona –on hi ha l’establiment del
seus pares i ell és assessor de
l’Ávalon– i a Madrid, on aviat
obrirà un nou restaurant: es di-
rà Arriba i serà a l’espai gastro-
nòmic Platea. Agrada perquè
és bon xef i bon tipus. Algú
amb el talent per riure, abans
de res, de si mateix.

M’agrada descobrir
nous productes i noves
aplicacions per a altres
que ja conec. I això ho
aconsegueixo al restau-
rant de Virgilio Mar-
tínez. Gaudeixo amb
allò primitiu de la matè-
ria primera, amb la seva
manera d’enfocar un
territori i de cuinar i fer
evolucionar les seves
receptes tradicionals.
Conserva l’essència
d’aquesta tradició apor-
tant textures i sabors.
És cuina amb ànima pe-
ruana oberta al món.

ballarins”
ANA JIMÉNEZ

El que tinc jo m’ho he suat.
Vostè se sent més gitano o

més espanyol?
Jo em sentomés gitano que espa-
nyol, sempre ha estat així. Gitano
nascut a Espanya.

En què consisteix ser ambai-
xador del poble romaní?
Una distinció del Parlament Eu-
ropeu. Però és que m’han fet am-
baixador de tantes coses...

Ambaixador del canvi climà-
tic, espanyol universal... Sem-
bla que a vostè un dia l’anome-
nen Déu i a l’altre l’enfonsen.
Sí, a mi m’han enfonsat més que
divinitzat, però només a Espa-
nya. No és normal que a un tipus
el tractin demite vivent a vuitan-
ta països i al seu sigui un emba-
lum sospitós a la via pública.

Hiha alguna cosa queno qua-
dra.
L’altre dia em truquen del Times
per un especial, convoco una ro-
da de premsa a Nova York i a Pe-
quín i vénen 400mitjans. Arribes
a Espanya, la teva casa, amb una
estrena mundial i... mig silenci. I
et dius: “què he fet jo per merèi-
xer això?”

Se sent orfe?
No, perquè la gent del carrer con-
tinua estimant-me. Això és mi-
llor que estar, com he estat, a la
Casa Blanca o en el lliurament
dels Nobel de la Pau. Després
surt la llista dels millors ballarins
del món, en tota la història, i em
posen com a únic espanyol. Tinc
una companyia privada sense
cap tipus d’ajuda, referent de to-
tes les espanyoles, el meu nom ja
ésmarcamundial i arribo aquí i...
em diu un crític important: “com
pot ser que no t’hagin donat el
Premi Nacional de Dansa?”.
Doncs no, no el tinc.

Li van donar la medalla d’or
al Mèrit en les Belles Arts.
Això va ser de miracle, de retruc.
T’has demorir perquè et recone-
guin?

Carregui-s’ho a l’esquena, és
vostè una ànima lliure.
Sí, però si a fora em reconeixen i
aquí sembla que he de donar grà-
cies per existir, hi ha alguna cosa
que se m’escapa.

Potser ha fet malbé la seva
imatge la premsa rosa, a part
del seu affaire amb Naomi
Campbell el van relacionar
amb Jennifer López, Madonna,
Alicia Keys... s’ha ficat vostè en
molts embolics.
M’hi han ficat, m’hi han ficat! La
persecució de la premsa del cor
és patètica, quan jo no necessito
per res entrar en aquest circ... Si
aquí han volgut desprestigiar la
meva carrera amb això, a fora no.
A fora respecten que tingui vida
privada, sóc un home, no sóc una
màquina que puja a un escenari.

Està enamorat, ara?
Doncs de moment no he tingut
cap infart. Però sí que li diré que
elmeu cor ha viscutmolt, té cica-
trius i malgrat això continuo ena-
morant-me perquè sense això la
vida no té sentit.

Li va salvar la vida a una fan
danesa que es volia suïcidar.
Uf! Volia matar-se, em va veure
sortir per la tele, va fer lamaleta i
es va plantar a Roma. Que volia
casar-se ambmi! Ai, Déu! Vaig in-
tentar treure-li l’obsessió i expli-
car-li que li quedava molta vida
per endavant.

La paternitat per a quan?

Ben aviat, un dia d’aquests em
veureu ja emocionat amb un na-
dó a les mans.

Com li explicaria el que és el
duende a algú que encara no ho
sàpiga?
Com si levités a l’escenari. Mo-
ment demisteri, una cosa que ar-
riba sense avisar. I quan el duen-
de passa t’adones que l’especta-
dor el comparteix amb tu.

L’aplaudeixen abans de veu-
re’l ballar.
Una sort immensa: només sortir
tinc la gent de lameva part. I pen-
so: a veure, un moment, que pot-
ser no us agrada...

Què resulta més pesat: anun-
ciar Chopard o VeuveCliquot o
rodar una pel·lícula?
Al cinema et paguen per esperar.
És carregós. Ja ho deia Fernán
Gómez.

Diu vostè que és bo que al-
gunpurista el critiqui. Per inno-
var en dansa cal dominar pri-
mer allò que és ortodox?
Sens dubte. Per desconstruir una
truita de patates primer cal saber
fer-la com la tevamare. En el ball
passa el mateix. Trobem a faltar
grans mestres. I li juro que sense
grans professors no hi ha grans
ballarins.

Vostè va tenir la sort de tenir
aquests grans mestres.
Sí. Quan sembla que tot val ens
falten pedagogs de l’art. Avui
qualsevol puja a un escenari, diu
que és professor i tu no l’has vist
ballar mai. Alguna cosa falla. Lle-
vat que siguis Béjart, que va ser
un ballarímolt dolent però un ex-
cels coreògraf.

Éspossible aprendre a la per-
fecció tots els pals del flamenc?
Com diria aquell, “m’agrada que
em faci aquesta pregunta”, per-
què hi ha qui encara creu que no
estudiem... De vegades arriba al-
gú i li dius: “tu què coneixes?”. I
et contesta: la buleria i la soleá.
“Doncs farem un taranto”. “I ai-
xò què és?”.

I vostè què li replica?
Has d’estudiar, saber fil per ran-
da el que és clàssic per trencar-
ho.Hi ha 80 temps rítmics del fla-
menc, 80 pals! I molt pocs els co-
neixen tots. Jo he ballat per so-
leá, per alegries, per martinete,
per seguidilles, per buleries, per
tarantos. “És que falten estre-
lles”, et diuen. Com? El que falta
és carisma perquè no sembli que
tothom balla igual.

Tampocno cal ballar sagnant
com va fer vostè.
Això em va passar només una ve-
gada: 35minuts amb un clau al ta-
ló... però era davant de 7.000 per-
sones. Vaig aguantar. Jo tinc fama
de ser un bèstia damunt l’escena-
ri, m’hi deixo la pell, però he tin-
gut molta sort amb la genètica.

Orgull no n’hi falta.
És la meva virtut i el meu defec-
te, l’orgull treu elmillor i el pitjor
de mi.

A quina verge li resa abans
d’actuar?
Abans em persignava tres vega-
des i besava el terra. De petit, la
meva àvia em portava a la mes-
quita de Còrdova a resar; ara ja
només crec en el que és diví, no
en l’església.

Li queda força?
Ni jomateix ho entenc: ara treba-
llo ambmés intel·ligència, em do-
sifico millor i em canso menys
que als 22.

Central
Santa Isabel, 376
Miraflores
Lima
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Ramon Freixa amb els seus pares a la gala de l’Acadèmia
XAVI GÓMEZ

“Quan passa el
‘duende’ sents que
levites damunt
l’escenari, i el
públic amb tu”

Unxefa l’AVE

XEF DEL RESTAURANT
AZURMENDI (BISCAIA)

“Que siguis mite
vivent a 80 països i
al teu un embalum
sospitós a la via
pública...”

el gust és meu
CRISTINA JOLONCH

una taula per a...


