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Eva Yerbabuena mira
cap al passat en el Grec
b

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

La ‘bailaora’ reuneix
fragments de diverses
obres en la panoràmica
‘Santo y seña’

F
a tres anys que no actua a
Barcelona i és la primera ve-
gada que ve convidada pel
Festival Grec. No és una bai-

laora mediàtica, però el seu nom és
garantia de qualitat. Eva Yerbabue-
na presentarà aquesta nit i demà a
l’amfiteatre de Montjuïc l’obra que
la defineix millor, Santo y seña, en
què reuneix fragments d’Eva, 5 muje-
res 5, La voz del silencio i A cuatro vo-
ces, i la peça Quiero y no quiero, que
va crear per a l’ocasió quan el Teatro
de la Maestranza de Sevilla li va en-
carregar un nou espectacle el març
del 2006.

El pas del temps invita a la recapi-
tulació (per cert, diumenge com-
pleix 37 anys). Però Yerbabuena acla-
reix que no diria que ha escollit «el
millor» de la seva carrera –«és una
paraula que evito», subratlla–. Prefe-
reix descriure la proposta com una
panoràmica de la seva trajectòria
amb la qual recorre palos com la se-
guiriya, la farruca, la bulería, els tien-
tos-tangos, la soleá per bulerías i l’obli-
dada mirabrá. Per a la bailaora, l’ar-
queologia del flamenc hauria de ser
una pràctica més habitual, «encara
que moltes vegades no es fa per pur
desconeixement».

EXPLORAR L’ÀNIMA / Estranya al vir-
tuosisme tècnic desenfrenat i des-
controlat que sembla demanar la ta-
quilla, el seu flamenc uneix senti-
ments i pulcritud tècnica. Mit-
jançant la seva personal dansa, ex-
plora la intimitat de l’ésser humà,
inspirant-se en textos de Lorca, Béc-
quer o José Luis Sampedro, que l’aju-
den, diu, «a crear personatges i di-
buixar paisatges». Yerbabuena reafir-
ma la seva força expressiva amb im-
pecables voltes trencades i la clare-

dat del seu zapateado. No es tracta de
convertir el taloneig en una metra-
lleta. I sí de potenciar la «feminitat
de la dansa», encara que sigui envol-
tant-se només d’homes. «No sé com
m’ho faig, però sempre m’acompa-
nyen bailaores», diu fent broma. Una
altra constant en la seva carrera és la
col.laboració del compositor i tocaor
Paco Jarana, que, amb la seva músi-
ca, fa «que hi hagi una continuïtat
en l’espectacle», un ritme amb què
aconsegueix que el xou no decaigui
durant l’hora i 20 minuts que dura
(sense entreacte).

Va néixer a Frankfurt amb el nom
d’Eva Garrido, però als 15 dies ja vi-
via a Granada. En dues ocasions, i de
la mà de Mike Figgis, ha treballat en
el cine, a Flamenco woman i Hotel. «Es-
tem preparant un tercer film, però
deixa’m que no te n’avanci res, per
això de la superstició», demana.H

< Yerbabuena ha participat tres
vegades en el festival que pro-
mou la prestigiosa coreògrafa
alemanya Pina Bausch a Wup-
pertal. I hi tornarà el 2008. L’ar-
tista es va referir a la influència
de Bausch en la seva dansa res-
saltant que el que més l’ha mar-
cat és la seva «forma de ser, sa-
viesa i humanitat». «És una enci-
clopèdia que no s’acaba mai». Li
va dedicar una peça seva, El hu-
so de la memoria. Per un altre
costat, està preparant un xou
que celebrarà el 10è aniversari
de la seva companyia el 2008.

JOAN CORTADELLAS

33 La bailaora Eva Yerbabuena, ahir, al Palau de la Virreina.

De la mà de
Pina Bausch
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