
La majoria de xinesos a la Xina que saben
què és el flamenc és gràcies a dos lleidatans
amb una voluntat de ferro i un talent
indiscutible si atenem al seu currículum.
Aprofitant que la Yolanda Santiago i el Javier
Meilán van presentar al teatre de l’Escorxador
l’espectacle ‘¡Olé tu estampa!’, parlem de
l’acadèmia i productora Por tacones que els
ha fet famosos i reconeguts a la Xina.
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Conquerint la Xina
FLAMENC AMB
ACCENT LLEIDATÀ
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P
or tacones és el nom de l’aca-
dèmia de flamenc que els llei-
datans Yolanda Santiago Ba-
llesteros i Javier Meilán Torres
van obrir fa tres anys a Pequín.

El fet pren tota l’excepcionalitat del món
quan descobrim que van arribar a la Xina
fa quatre anys per ensenyar flamenc con-
vertint-se en els primers espanyols a fer-
ho. Eren uns rara avis que, juntament amb
el seu gran talent, es van guanyar uns mi-
nuts en un programa de televisió amb més
audiència al país per celebrar el nou any
xinès. Por tacones, a més a més, és el seu
crit de guerra i tota una declaració d’in-
tencions. A aquesta parella artística i sen-
timental res li ha vingut rodat i en aquest
projecte ambiciós d’introduir el flamenc a
la Xina, on la burocràcia s’eternitza i la
sort és element sine qua non per aconse-
guir permís per obrir un local com la seva
acadèmia, la Yolanda i el Javier es van haver
de repetir molts cops una expressió caste-
llana que inclou una paraula malsonant
en substitució de “tacones”.

Aprofitant la seva visita a Lleida per pre-
sentar el seu espectacle ¡Olé tu estampa!
ens trobem amb ells per conèixer la his-
tòria d’aquesta parella que va a contra-
corrent, és a dir, mentre es diu que els xi-
nesos conqueriran el món, ells ja estan
colonitzant el país del sol naixent amb el
seu flamenc i la seva força. “Fins a la pas-
sada Feria de Abril que vam celebrar a
Pequín, organitzada íntegrament per nos-
altres, no ens van fer veure, en concret l’ac-
tual cònsol d’Espanya, la importància del
que estem fent allà. Per a nosaltres era
un pas més en la nostra vida, que l’hem pas-
sat sempre buscant el camí per seguir ba-
llant flamenc, cosa que necessitem com
respirar”, explica la Yolanda. Ella i el Ja-
vier es van conèixer quan eren dos nens
a les classes que impartia a Lleida la pro-
fessora Lourdes Torrelles. El Javier hi va ar-
ribar per casualitat. “He viscut tota la vida
a Rosselló i quan tenia vuit anys vaig veure
unes amigues que feien uns moviments
amb les mans i les cames que em van cri-
dar l’atenció. Vaig passar sis mesos anant
a classe de flamenc d’observador, primer,
i després ballant d’amagades dels meus
pares, fins que la mestra va veure que tenia
condicions per al ball i va anar a parlar amb
el pare i la mare”, explica el Javier. De na-
turalesa optimista, feia cas omís als comen-
taris de nens i adults que el criticaven per
ballar flamenc. “A mi sempre m’ha sigut molt
igual el que digués la gent, sempre he tin-
gut clar que volia passar-me la vida ba-
llant flamenc”, afegeix. Aquesta empenta i
esperit decidit i esbojarrat s’ha vist com-

Espectacles. La Yolanda i el Javier, a escena durant un

dels seus espectacles a la Xina.
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pensat amb la racionalitat i els peus a terra
de la també ballarina vocacional que és avui
la seva parella dalt i baix d’escena i sòcia
a la productora d’espectacles i escola Por
tacones, la Yolanda. “Reconec que si no ha-
gués sigut per la seva decisió potser en-
cara estaria a Lleida treballant en una feina
que en diem normal”, explica amb un som-
riure que mai marxa de la cara de la ba-
llarina. La Yolanda diu que porta el flamenc
a les venes i els moviments de mans que
acompanyen les paraules ho corroboren.
Després de passar molts anys voltant per
tot Europa, Rússia i el Japó amb els seus
espectacles de flamenc es van decidir a es-
tablir-se a Lleida per estar a prop de la
família. “Ens vam comprar un pis i tot!”, diuen.
Però ni això els va frenar a continuar amb
la seva passió quan els van oferir anar a una
acadèmia de ball de la Xina per convertir-

se en els primers espanyols a impartir clas-
ses de flamenc. “Vam estar un temps a
Lleida, fent classes però no hi ha nens pe-
tits que vulguin fer flamenc, i sense nens
no és possible tirar endavant una acadè-
mia. Ens hagués encantat poder-nos que-
dar a casa, però com diu una amiga, la
vida no ens ho ha posat fàcil”, confessa la
Yolanda, després d’explicar que mentre im-
partien classes a Lleida continuaven la seva
formació a Madrid on van viure unes bones
temporades. “Així que quan vam tenir l’opor-
tunitat de tornar a l’escenari, ni que fos a la
Xina, de cap!”, diu el Javier. A les classes
compten amb una traductora, que és la seva
amiga incondicional i a través de la qual han
pogut avançar en els tràmits burocràtics,
una autòctona que s’autoanomena Lola.
“És complicat ensenyar flamenc als xine-
sos perquè tendeixen a copiar tot, no a crear,
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Tot i ser pioners a la Xina, la
Yolanda i el Javier aspiren a
poder tornar a establir-se a
Espanya

ART

ja ho sabem això (somriu). Fins i tot m’han
arribat a demanar en quin moment han de
pujar les celles, un gest que no sabia ni que
feia quan ballo”, diu el Javier. A poc a poc,
han aconseguit que Por tacones sigui més
que el nom d’una acadèmia una garantia
de qualitat. Cada any fan un festival on
els seus alumnes mostren el que han après.
“A la Xina no es treballa amb perfecció i pul-
critud, i jo em poso nerviosíssima. De fet,
prefereixo no aprendre a parlar xinès per-
què sinó no pararia de discutir amb ells. Els
vestits que llueixen les alumnes els dis-
senyo jo i els faig cosir a un sastre, però te’n
faries creus del que costa que ho faci bé.
Tot és una lluita a Pequín i la idea és man-
tenir l’acadèmia però nosaltres volem aca-
bar vivint bona part de l’any a Espanya, si
pot ser en un lloc amb cel blau i núvols
blancs millor”, acaba la Yolanda. Tot i que ho
fan sense fer soroll, aquesta parella d’artis-
tes valents estan fent història en un país on
la cultura és totalment oposada a la nostra.
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