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Entrevistes: Igor Yebra i Lucía Lacarra Van ser companys de classe sota les
ordres de Víctor Ullate i ara són dos dels millors ballarins del món que aprofiten
l’estiu per actuar en festivals: Yebra a Peralada i Lacarra a Peralada i a Porta Ferrada

El ballarí basc Igor Yebra protagonitza un ‘Romeu i Julieta’ al Festival de Peralada ■ JORDI GARCIA

IgorYebra:“M’agradaria treballar
amb Cesc Gelabert, em fascina”
Marta Porter
PERALADA

Estrella invitada del Ballet del
Kremlin, Igor Yebra protagonit-
za demà Romeu i Julieta al Festi-
val de Peralada. Considerat un
dels ballarins més versàtils del
món, entre salt i salt és un home
que toca de peus a terra.

Treballa a França, Itàlia i Rússia,
els tres bressols del clàssic.
Sí, allà sempre em diuen que a
Espanya no tenim escola, però
per això els coreògrafs ens bus-
quen, perquè ens adaptem a tot.

Se’ls anomenala generació Ullate.
En aquells anys només hi havia
dues escoles de dansa... Ara hi ha
més conservatoris gratuïts i sur-
ten grans ballarins, però encara
calen solucions. Jo m’hi he posat...

Obrint una escola a Bilbao...
Sí. Des que vaig començar que
ho tenia molt clar. Jo vaig haver
de marxar de Bilbao als 13 anys
perquè no hi havia res i amb l’es-

cola dono l’oportunitat a molts
nens perquè es puguin desenvo-
lupar prop de la seva família.

Com està la dansa a Espanya?

Per què?
Pel desconeixement. ¿Com deixo
que el meu fill es dediqui a una
professió que només és sacrifici i
sobre la qual els grans noms

diuen que tot va malament?

I com els convenç?
Els dic que per res del món can-
viaria el que he fet i que ho tor-
naria a fer. Estic molt content
amb el que he aconseguit.

La tècnica és fonamental?
La tècnica és el vehicle per co-
municar. Però compte, perquè
amb tanta evolució cada cop hi
ha més tècnics i menys artistes.
Abans les carreres començaven
als 24 anys, ara comencen als
14. És una bogeria.

Amb quin coreògraf li agradaria
treballar?
A aquestes alçades del partit, tro-
bar un coreògraf que et doni la
volta i tregui el millor de tu és difí-
cil. Fa dos anys vaig treballar amb
Sol Picó en una gala dels Max. Va
ser una bogeria, un streeptease
on ballava molt poc, però m’ho
vaig passar pipa. Amb Ramon
Oller no hi ha manera de quadrar
agendes, i m’encantaria treballar
amb Cesc Gelabert, em fascina.

Sóc optimista. Si mires enrere
l’evolució és molt bona, tot i que
encara falta. I no em sembla bé
que nosaltres els ballarins di-
guem tant que tot és un desastre.

LucíaLacarra:“Els ballarins volem
companyies amb riquesa d’estils”

La ballarina guipuscoana Lucía Lacarra a ‘Duke Ellington ballet’ ■ AVUI

Marta Porter
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Porta tot l’estiu de gira per Espa-
nya. A Catalunya ha actuat al fes-
tival de Peralada i aquesta setma-
na al de la Porta Ferrada. Un tour
de force abans de tornar al Ballet
deMunic,onésballarinaprincipal.

Aquestes són les meves vacan-
ces. És l’única oportunitat que
tinc de ballar a Espanya i l’aprofi-
to. Per al públic és important
veure dansa clàssica i per a nos-
altres, que ens vegin perquè no
ens oblidin. És l’únic que es pot
fer, ja que no hi ha cap compa-
nyia de ballet clàssic que pugui
convidar-te.

Hi ha la Compañía Nacional de
Danza.
La companyia de Nacho Duato
és fenomenal, però el seu reper-
tori es limita a un sol estil. Als
ballarins ens interessa ballar-ho
tot, des dels grans ballets clàs-
sics fins als més dramàtics, pas-

sant per Balanchine, Jirí Kylián
o Mats Ek. I són les companyies
que ofereixen aquesta riquesa
les que atrauen als millors.

Va treballar a la Companyia de
Roland Petit i ara hi col·labora.
Què li aporta?
Ell em va descobrir un món
completament nou, el de la in-
terpretació. Vaig descobrir una
passió. Només tenia 18 anys i ell
em va donar personatges que
havia creat per a dones madu-
res, va veure en mi un instint i
em va potenciar. Sempre ha
sigut un innovador i qualsevol
cosa que balles d’ell la disfrutes.

Com la mítica ‘Carmen’?
Sí, va ser una coreografia molt in-
novadora, amb un treball de peus
duríssim; només dura mitja hora
però és molt concentrada, física-
ment és terrible per la força i la
intensitat que demana ballar-la.

Per què va sorgir una generació de
ballarins espanyols tan potent?

No ho sé, potser perquè teníem
una energia especial. Víctor
Ullate ens va inculcar una gran
disciplina i moltíssimes hores
de treball, però disfrutàvem
tant que era genial, estàvem
motivats. A classe érem Tamara
Rojo, Joaquín de Luz, Ángel Co-
rella, Igor Yebra... tots junts
semblava que ens encomanà-
vem els uns als altres.

Què és per a vostè la dansa?
La dansa és la meva vida, el que
necessito fer, és com l’aire que
respiro. Des dels 3 anys que
volia ser ballarina i vaig insistir
molt per aconseguir-ho.

Hi ha algun personatge o coreò-
graf que li interessi especialment?
Com a personatge la Manon de
MacMillan, que espero fer aviat
amb el Ballet de Munic, i com a
coreògraf Jirí Kylián, que
aquest any ve a Munic i es que-
darà treballant amb nosaltres
tres mesos. Em fa molta il·lusió
perquè l’admiro molt.


