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● Procedent de Roma, on
ja fa vuit anys que col·la-
bora amb l’Òpera de Ro-
ma com a primer ballarí
convidat permanent du-
rant la temporada d’estiu,
Yebra es posarà, aquest
vespre, en la pell del per-
sonatge Romeu.

–Quin lloc ocupa, en
el seu repertori senti-
mental, aquest rol?

–«De Romeu i Julieta
n’he fet ja diverses ver-
sions: la de MacMillan,
Cranko, Carla Fracci, Vas-
siliev... Només em faltava
aquesta de Grigorovitx. És
un personatge a partir del
qual he tingut l’oportuni-
tat d’aprofundir en dife-
rents aspectes. Penso que
és important, perquè conté
una gran història dramàti-
ca i dóna molt de joc.»

–Quina relació manté
amb la seva partner, Na-
talia Balakhnicheva, en
el paper de Julieta?

–«En tots els ballets la
parella és una cosa fona-
mental; necessites sempre
una bona connexió i una
bona química, en Romeu i
Julieta en especial. Tinc la
sort de ballar amb una ba-
llarina que conec i amb la
qual he compartit un dels
ballets més importants de
Grigorovitx, Ivan el terri-
ble, que també va d’una
història d’amor força com-
plexa. Des del primer dia
ens vam sentir molt a gust.
Esperem que això arribi al
públic.»

–La versió que inter-
pretarà és una revisió
d’aquella que el mateix
Grigorovitx va fer l’any
1978. Què li sembla?

–«És un arranjament, en
efecte, de la que va fer el
1978 per a Natàlia Bess-
mernova, al Bolshoi. Uns
anys després de ser expul-
sat del teatre, va ser la pri-
mera obra que va muntar
amb el Ballet del Kremlin,
i només va introduir-hi uns
petits canvis. El vestuari és
de Virsaladze, que és col-
laborador assidu de Grigo-
rovitx.»

–Com definiria aques-
ta versió respecte de les
altres que ha ballat?

–«Que és de Grigoro-
vitx, i això vol dir que té un
estil molt particular, un es-

til rus i, en concret, el de
ballar, perquè a Rússia hi
ha dos corrents: el del
Bolshoi i el del Kirov. El
del Bolshoi, en què s’ins-
criu Grigorovitx, sempre
ha estat més popular, amb
moviments amples i gran-
diloqüents, i en què el ba-
llarí masculí gaudeix
d’una importància increï-
ble. Grigorovitx va tenir
una generació de ballarins
masculins impressionants,
i per això els dóna un pa-
per destacat en totes les se-
ves coreografies. Quan fas
les seves obres sents que
tens aquest pes i aquesta
responsabilitat.»

–Grigorovitx ha mar-
cat la seva carrera ja des
de ben petit...

–«Vaig començar a ba-
llar empès, en primer lloc,
per Fred Astaire, i també
perquè vaig veure un ví-
deo d’Espartac, en una
versió de Grigorovitx, que
em va semblar fascinant.
Després he anat descobrint
les seves obres i sempre
m’ha semblat igual de fas-
cinant. De seu, he ballat
Ivan el terrible i La Baya-
dère.»

–Amb el Ballet del
Kremlin, quina expe-
riència ha tingut?

–«He ballat sovint amb

ells i també en el mateix
Teatre Kremlin, que és
força espectacular, amb sis
mil localitats. És una ex-
periència trobar-se davant
d’un públic rus tan nom-
brós. El primer cop va ser
el 1996-97, just després
d’haver guanyat el premi
Maia Plissetskaya, i va ser
la primera vegada que vaig
fer el Don Quijote sencer.
Després hi he tornat per
ballar Giselle, i la darrera
vegada fa dos o tres anys,
amb Ivan el terrible.»

–I la companyia?
–«Sempre m’han tractat

molt bé. Quan vaig fer
Ivan el terrible, ho vaig

aprendre directament de
Vladimirov, que va ser el
ballarí per al qual Grigoro-
vitx va crear aquest ballet,
el 1968, i quan vaig fer el
Don Quijote vaig estar as-
sajant-lo amb Maximov,
un altre dels grans mes-
tres. Treballar aquest tipus
de ballets amb ells és un
honor, perquè el fet que
tinguin una deferència així
envers un ballarí estranger
és força atípic en els rus-
sos: també val a dir que
aprendre directament
d’aquestes persones és una
riquesa salvatge.»

–Respecte al perso-
natge de Romeu, quin és
el seu model?

–«La veritat és que no
en tinc, de models. Els mo-
dels es prenen a l’inici de
la carrera; persones a les
quals et vols assemblar...
El més important, però, és
trobar-te a tu mateix i sa-
ber donar el millor. En
aquest cas he pogut treba-
llar amb l’assistent de Gri-
gorovitx de tota la vida,
Valeriy Ryzhov, i aprofun-
dir en allò que el coreògraf
volia, més el concepte que
jo m’he fet després d’ha-
ver ballat diversos Romeus
i haver llegit Shakespeare,
a part de les meves vivèn-
cies personals.»

–I com és el seu Ro-
meu?

–«Principalment és un
personatge passional; és el
que té l’amor de joventut,
que arriba a combinar el
caos total i absolut amb
l’amor per la immaduresa
i, sobretot, per la passió.»

–Fa uns dies Tamara
Rojo, amb la qual vas
coincidir en el ballet de
Víctor Ullate, va haver
de cancel·lar la seva ac-
tuació en el Festival Jar-
dins de Cap Roig per
una lesió. Com porta,
vostè, aquest tema?

–«Amb les lesions hi
hem de conviure, perquè al
capdavall, com a ballarins,
vivim i depenem del nos-
tre cos. A més, porto una
carrera força atípica, per-
què des dels 14 anys que
m’hi dedico de manera
professional, i al final,
com és lògic, acabes es-
coltant el teu cos i convi-
vint amb tot plegat. Per
sort, no he tingut cap lesió

greu, però ballar amb do-
lors forts, impensables
pels demés, ho hem fet
tots. És en aquests mo-
ments que un se supera a si
mateix i aprèn moltes co-
ses.»

–Com va la seva esco-
la, que va obrir a Bilbao
el 2006?

–«De moment, molt bé;
ara per ara és el que més
m’enorgulleix, sobretot
pels alumnes i els pares,
perquè han entès la idea
que jo volia transmetre. Al
setembre complirà dos
anys i encara és aviat per
fer valoracions. Mai no
m’ha agradat fer volar co-
loms; d’aquí a tres o quatre
anys es veurà si realment
estem fent bé la feina. Per
a mi és complicat, perquè
estic molt ocupat. En porto
la direcció i la línia de tre-
ball, però no sóc jo qui
l’executa directament.»

–Com a coreògraf, se-
gueix creant?

–«No em considero ni
coreògraf, ni mestre, ni
gairebé ballarí; m’agrada
el món de la dansa i l’art en
general, i de vegades he
volgut expressar alguna
cosa que no trobava qui ho
fes i ho he muntat jo ma-
teix. No descarto tornar-
ho a fer. És una manera di-
ferent de viure les emo-
cions. De qualsevol mane-
ra, a un ballarí, quan està a
l’escenari, sempre li arriba
el moment que no té més
remei que crear!... Jo
aconsellaria a tots els ba-
llarins que ho facin, igual
que donar classes, perquè
s’aprèn molt quan estàs a
l’altra banda. És igual que
en la relació pare-fill; fins
que no ets pare no entens
moltes coses.»

–Quines són les pro-
peres cites després de
Peralada?

–«Me’n vaig al Japó, on
tinc una gala d’estrelles,
fins al 5 de setembre, i tot
seguit, el dia 10, una altra a
Palma; després marxo a
Bordeus, per un programa
de Forsythe, i a l’octubre
començo a treballar amb la
companyia de Julio Boc-
ca; tot seguit, a Roma.»

–I Barcelona?
–«Doncs ja m’agrada-

ria, però no tinc cap pro-
jecte en perspectiva.»

El ballarí basc, considerat una de les figures més rellevants de la dansa actual, interpreta aquest vespre el paper de Romeu en el ballet de
«Romeu i Julieta», al costat del Ballet del Kremlin, al Festival Castell de Peralada, un rol del qual destaca la seva «passió immadura»

«No em considero ni coreògraf, ni mestre ni
gairebé ballarí; m’agrada la dansa i l’art»
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