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El Saló del 
Manga torna 
a créixer
en espai

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Ocupant 70.000 metres qua-
drats, 10.000 més que en l’edi-
ció del 2015, el Saló del Manga de 
Barcelona tornarà aquest 2016 
–del dissabte 29 d’octubre al di-
marts 1 de novembre– a créixer 
no només en espai, sinó en activi-
tats i horaris, amb la voluntat de 
seguir batent rècords de visitants 
(137.000, l’any passat).
 El certamen tornarà al recinte 
de Montjuïc de Fira de Barcelona, 
on estendrà la seva oferta pels pa-
laus 1, 4, 5, les dues plantes del 
palau 2 i la plaça de l’Univers, on 
s’ubicarà l’escenari. Un dels eixos 
temàtics d’aquest any serà la li-
teratura japonesa i la seva rela-
ció amb el manga i l’anime. El sa-
ló obrirà les portes a les nou del 
matí els quatre dies i les tanca-
rà a les nou del vespre, excepte 
el dimarts, que ho farà una hora 
abans.
 La venda anticipada d’entra-
des començarà el 6 de juliol vi-
nent, exclusivament a través de la 
web de www.ficomic.com. Els cos-
players podran aconseguir 3.000 
invitacions per al dilluns 31 d’oc-
tubre inscrivint-se a la web abans 
del 13 de juliol. H

CITA A L’OCTUBRE

  

  

Fenomen en construcció
CRÒNICA El Yiyo va oferir pinzellades de genialitat a ‘Trilogía flamenca’, el seu segon espectacle

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
l Yiyo va triomfar davant el 
públic que va abarrotar el 
Teatre de l’Aliança del 
Poblenou per veure la seva 

Trilogia flamenca, el seu segon espec-
tacle. Miguel Fernández, el jove bai-
laor badaloní que alguns defineixen 
com el nou Joaquín Cortés, va de-
mostrar que té qualitat i caràcter 
propis. No necessita imitar a ningú.
 Encara que va oferir pinzellades 
de genialitat, alguns aspectes del 
seu ball i del seu espectacle necessi-
ten polir-se. La dramatúrgia i la part 
tècnica no estan tan afinats com la 
seductora música creada per l’expe-
rimentat Juan Parilla. El xou no està 
del tot acabat, però El Yiyo va apun-
tar maneres ben compenetrat amb 
Parrilla (flauta), José Andrés Cortés 
i Israel Cerreduela (guitarres), Pa-
co De Mode i Jacobo Sánchez (per-
cussió), Ángel Blanch (teclat, baix), 
Juañares, Morenito de Illora i Anto-
nia Noguerato (cantaores).

FUSIÓ ELECTRÒNICA / A la primera part, 
al Yiyo l’acompanyen quatre ballari-
nes de dansa contemporània i músi-
ca electrònica, un toc diferent. A la 
segona, el jove bailaor de 19 anys es 
va arrencar per tangos i rumbes amb 
gràcia i frescor. I al final es va deixar 
anar del tot amb un quadro dedicat 
al jondo més pur, amb acompanya-

ment de guitarres, veus i percussió.
 El bailaor gitano va començar 
una mica nerviós, més pendent de 
coordinar-se amb les ballarines de 
contemporani, liderades per la cu-
bana Jeanette Moreno, que de dis-
frutar i transmetre la seva passió 
pel flamenc tal com l’entén ell. Pe-
rò a mesura que va avançar l’espec-

tacle, molt ben acompanyat per un 
ampli conjunt musical, El Yiyo –bai-
laor de la generació YouTube– va fer 
sortir a la llum el millor de si ma-
teix, controlant el ritme del xou i 
les mirades amb serenitat. A l’úl-
tima part, la nova promesa del fla-
menc va talonejar amb autoritat i 
va donar el millor. Elegant i salvat-
ge, el seu llarg i espigat cos d’1,80 
centímetres va centrar totes les mi-
rades. Al llarg de l’espectacle va re-
bre diverses ovacions.

JOC D’INTRIGA FAMILIAR / Trilogia flamen-
ca va començar amb un so ambient ju-
gant a la intriga amb un ballarí molt 
semblant al Yiyo (el seu jove germà 
Ricardo, que ve amb pas ferm). I va 
acabar de forma semblant però dife-
rent, amb aquella ombra familiar 
desafiant-lo, cadascun sobre plata-
formes cúbiques situades cara a ca-
ra. La gent de les primeres files va po-
der per fi apreciar el bailaor en la se-
va totalitat, sense haver d’estirar el 
coll per veure els seus veloços peus, 
difícils d’admirar quan ballava al 
fons de l’escenari.
 Encara que queden detalls tèc-
nics per polir, El Yiyo va aconseguir 
que el públic acabés entregat i dret 
aplaudint. No hi va haver bis, ni fes-
ta flamenca a l’acabar. Però a ningú 
va semblar importar-li. La gent sor-
tia amb la sensació d’haver desco-
bert una proposta diferent. H

El jove ‘bailaor’ va 
demostrar que té 
qualitat, tot i que 
necessita polir alguns
aspectes del seu xou

33 El Yiyo, durant la seva actuació al Teatre de l’Aliança del Poblenou.
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