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RAMON OLIVER

La nova aventura escènica de
Joaquín Cortés es diu Esencia,
i fins i tot abans d’estrenar-se,
ja ha rebut propostes per ser
representada en escenaris de
mig món. Cortés no es cansa
de dir que Esencia té algu-
na cosa de regal molt perso-
nal a tota la gent que ha seguit
les seves passes des de fa més
de tres dècades, des que va ir-
rompre en el món de la dansa
espanyola amb ganes de can-
viar moltes coses. Poc després,
es convertia en la gran estrella
de rock del món flamenc.

Comdefiniries la teva ir-
rupció en l’univers de la
dansa espanyola?
Com un fet revolucionari.
Vaig ser un pioner, i aquella
manera de treballar amb la
fusió resultava molt trans-
gressora per a la gent més
conservadora, més purista.

I d’on creus que et van
venir les ganes de fer un
salt així?
Jo crec que va resultar deter-
minant el fet d’haver-me for-
mat com a ballarí obert a tots
els estils. La meva formació
no es va limitar al flamenc, si-
nó que va passar també per la
dansa clàssica, la dansa mo-
derna, els moviments coreo-
gràfics contemporanis.

T’has penedit algun cop
d’haver agafat un camí que
sovint et convertia en objec-
te de dures crítiques?
Mai. Quan veig altres ballarins
fent el que jo feia ja fa trenta
anys, recordo la mà de vegades
que em sentia dir allò de “Nen,
no facis aquestes bogeries!”. I
ja ho veus, ara tothom les fa…
Hi ha persones que en els mo-
ments difícils es refan i se su-
peren, i jo sóc d’aquesta mena.
He de dir que, sovint, la gent o
els mitjans s’han ficat ambmi
més pel fet de ser un personat-
ge famós que per la meva obra,
que és una cosa molt diferent
de la crítica constructiva, que
valoro com a tal.

Què creus que has aportat
al flamenc?
Femun relat cronològic. Al seu
moment, AntonioRuiz Soler
va ser el primer a enlairar els
braços del ballarí flamenc; fins
a l’arribada d’Antonio, gairebé
tothomballava sense potenciar
la força del braç. Després, An-
tonioGades va teatralitzar el
flamenc, i així el va treure del
tablao per fer-lo pujar a l’esce-
nari teatral. I JoaquínCortés
ha agafat tot això i ho ha portat
cap a una altra dimensió,molt
mésmassiva.Ha popularitzat
el flamenc per tot elmón. I ha
fet que ompli estadis esportius,
comnomés ho poden fer els
grans concerts de rock.

I ho ha aconseguit defugint
sempre la imatgemés tòpica
de la dansa espanyola.
Calia trencar amb aquests
tòpics, que mai no m’havi-
en agradat. Fixem-nos, per
exemple, en l’apartat dels
músics en directe. Jo no po-
dia entendre que després de
l’actuació d’un bailaor el pú-
blic hagués d’estar-se espe-
rant cinc minuts, veient com
el guitarrista afinava la se-
va guitarra. Però si això un
bon músic ho fa en qüestió
de segons, sense necessitat

d’interrompre el ritme d’un
espectacle! I en el meu cas,
de cop et trobaves alhora a
l’escenari un grapat de ba-
llarins que, en lloc de sortir
a escena vestits com si fos-
sin cambrers, ho feien vestits
per Armani i sota una il·lu-
minació pròpia d’un concert
de rock. Jo volia desfer-me
dels grans tòpics i l’inevita-
ble vestit de farbalans. I fer
una cosa més elegant, molt
més glamurosa.

Creus que el que vas crear
pot tenir una continuïtat?
No vull que soni pedant, però
el cert és que ami sem’ha ar-
ribat a definir com un dels deu
millors ballarins de la història.
Sincerament: resultamolt difí-
cil que algú altre pugui assolir
aquesta categoria com a estre-
lla. Amim’agradaria molt que
fos així, tant de bo que la dan-
sa espanyola pogués disposar
de divuit o d’un centenar de
ballarins amb capacitat per ar-
ribar al mateix nivell. Però no
cada dia apareix unNurejev, o
–per no limitar-nos al món de
la dansa– unMick Jagger o un
FreddyMercury.M’encantaria
que algú pogués fer com amí-
nim lameitat del que he fet jo.

En quina situació creus
que es troba actualment el
flamenc?
En l’aspecte pedagògic, tro-
bo a faltar els grans mestres
d’abans. La veritat és que hi
ha gent que ensenya a ballar
i no sap ballar ella mateixa.
De vegades venen a les me-
ves audicions ballarins que fa
vuit anys que s’estan formant
sense que això sigui percep-
tible en el seu treball.

Pel que dius, sembla que el
nivell que trobes en aquestes
audicions no sempre és alt.
No, sincerament. Sovint em
toca a mi posar-me a reedu-
car el ballarí. I quan hi ha
qualitat, en quatre mesos
assoleixen allò que no han
aconseguit durant anys de
formació. Tot i això, el desin-
terès per la cultura que ma-
nifesten les nostres institu-
cions fa que ningú no m’hagi
proposat encara crear aquí la
gran escola de dansa espa-
nyola que tants llocs del món
(Tòquio, Nova York, Roma,
Cuba, Rússia…) desitgen aco-
llir. Com a gitano, espanyol,
andalús i madrileny d’adop-
ció, jo vull que aquesta escola
es quedi aquí. Però potser no
podrà ser així. El que passa
aquí amb la cultura és surre-
alista, patètic, terrorífic…
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“QUAN VEIG ALTRES
BALLARINS FENT EL QUE
JO FEIA JA FA TRENTA
ANYS, RECORDO LA MÀ DE
VEGADES QUE EM SENTIA
DIR ALLÒ DE ‘NEN, NO FACIS
AQUESTES BOGERIES!’”


