
40 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIJOUS, 17 NOVEMBRE 2016

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

IgorYebra (Bilbao, 1974)diu
que la seva carrera ha estat
atípica, “surrealista”. Als 13
vacomençara ferballet i als
15 ja ballava comaprofessi

onal amb Víctor Ullate. Després es
vallançaraunatrajectòriaensolita
ri, i ara actua per a l’Australian Ba
llet, per al Nacional de Cuba... I,
aquesta última etapa, per al de
l’Òpera Bordeus i el de Lituània.
Amb42anys idirigintunaescolade
dansa, diu que el que pesa no és
l’edat, sinó els anys que fa que fas
carrera i el tipus de carrera que fas.
“Per això és important la motiva
ció”, diu. Inon’hi faltapas, a aques
ta figura del ballet, que aquest dis
sabte irromp en la 33a Temporada
BBVAdeDansadelCentreCultural
deTerrassa. És l’estrella convidada
del Ballet Nacional de Sofia, i amb
ellsdebutacomaZorba,elprotago
nista del ballet que Lorca Massine
va basar en la novel∙la deNikosKa
zantzakisZorba, el griego.

Com és treballar amb el fill del
granLéonideMassine?
Hetreballat ambLorca i ambel seu
pare en alguna coreografia seva. I
aquestaúltimadècadahefetd’ame
ricà en aquestZorba, el griego, amb
diferents companyies. La primera
vegadaqueel vaigveure, a l’estrena
de fa 27 anys, em va impactar tant
que només volia fer de Zorba. Però
Lorcaemdeia:“Necessitesmésma
duresa, continua amb el d’ameri
cà...”.Peròaquestanyemvadir: “Ja
potscomençar”.Haestatunhonori
unplaer ferlo i treballarloambell.
A part d’haverlo creat, Lorca l’ha
ballat enmésdemil funcions.

Què li inspira la seva visió del
mite i lanovel∙ladeKazantzakis?
L’obra és molt actual, la història
d’algú rebutjat perquè pertany a
unaaltracultura.IenZorbaésl’àni
magrega, queestima lavidaperda

munt de tot. El seu objectiu és pas
sars’ho bé i aprofitarho tot al mà
xim. No s’adona de la pèrdua fins
que la seva amiga Hortènsia mor.
La manera de tirar endavant és el
sirtaki, la dansa popular que repre

senta l’alegria, les emocions, que la
vidacontinua.El sirtaki va ser creat
per a la pel∙lícula; l’altra part es va
crear per al ballet. Lorca ho va de
manar a Theodorakis, i va compo
sar música nova: això és increïble.

La gent gairebéballa al final del sir
taki, sempre cal repetirlo dos i tres
copscomamínim!

On comença tot per a vostè a
l’horadeballar?
En la idea artística, les emocions;
mésqueballarí,semprem’heconsi
derat intèrpret. Que em facin pen
sar i m’expliquin coses; és el que
m’agrada i el que vull per al públic.
Nom’interessalahistòriasuperfici
al, sinó la trama, lavidamateixa.

Enquinestil se sentméscòmo
de avui? Quins plans té per al seu
cosals42anys?
Sempre he fet estils molt diferents,
fins i tot teatre;odioquanlagentvol
encasellar. Al principi el meu gran
ídol era Fred Astaire, i després An
tonio Gades. En tercer lloc, Vladí
mir Vassíliev, del Bolxoi. Si al final
he fet clàssic és perquè m’agrada, i
és lamaneradeferteunnomitenir

repercussió internacional. Ara, pe
rò, cal fer un pas al costat i deixar
que siguin els joves qui ballin el
clàssic. Requereix potència i una
força impressionant, tècnica molt
alta;noval lapenaentrarencompe
tició. A l’Òpera de Bordeus em va
passar que havia de fer unLlac dels
cignes i no trobava lamotivació.Ar
ribes al punt que la dansa és molt
dura, inecessitesmotivació.c

Yebra(esq.)assajantZorba,elgriegoaSofiaambLorcaMassine,autordelballet i filldelgrancoreògrafrus

“De ‘Zorba’m’interessen
les emocions, la trama”

ENTREVISTA

Igor Yebra, ballarí, que debuta com a Zorba al Centre Cultural de Terrassa

ALS 42 ANYS

“Ara cal deixar el
ballet clàssic als joves;
no val la pena entrar
en competició”

Coherència i treball
OrquestraiCordelLiceu+
IgnasiCambra
SolistesRèquiemdeMozart:Elena
Copons,GemmaComa,David
Alegret i JoséAntonioLópez
Director:JosepPons
Llocidata:Liceu(15/XI/2016)

JORGE DE PERSIA

Unprojectedeconsolidacióartísti
ca es pot plantejar de diferents
maneres, i en el de l’Orquestra del
Liceu, que estem seguint aquests
mesos, ambels elementsencontra,
ja veiem definides algunes carac
terístiques. D’una banda, coherèn
cia,i,amés,sensibilitat.Hoexplico.
L’orquestra està immersa en la
música de Mozart per l’òpera
d’aquestsdies, i araperaquestcon
cert. Quin exercici millor podríem
demanar per arribar al Richard
Straussqueelsespera?
Lasensibilitat,queportaaaques

ta coherència, d’altra banda, con
cerneix el programa del concert
que comentem. És un Rèquiem de
Mozart que s’hade treballarmolt a
fons per commoure, però que per
met als cors del Liceu un exercici
singularqueexigeixunaaltramen
talitat –tot i que tingui moments
d’òpera– i un bon treball que es va
veure especialment en les cordes
altes. Demanaríem més agilitat en
alguns passatges de baixos als nú
meros inicials, però tambémés lli
bertat (encara difícil amb una or

questrad’òpera), i es vaveurebona
cohesió i subtilesa en els plans al
Lachrimosa,perexemple.Elssolis
tes van treballar amb eficàcia, i cal
destacar la tascadebarítonimezzo
per calidesa i cos vocal, que va al
ternar amb una bona presència de
sopranoi tenor.Del’orquestra,que
és del que parlàvem, inimaginable
un treball com aquest fa un parell
d’anys.Ha renovat violoncels i bai
xos, ha reforçat corda alta i –tot i
quequedacosaper fer envents–hi
hamoltbonesperspectives.
La part inicial del programa va

ser la més sensible i harmònica, ja
quelaconjugaciódelamúsicapera
un funeralmaçònic ambel seugest
simbòlic cap al Rèquiem, i la con
cepció ideològicaque sustenta, ens
porta a un altre tema central per a
qualsevol projecte. La idea del tre
ball, el compromís, una cosa afí a la
maçoneria, com la llibertat. I
aquests dos conceptes es van fer
evidents a la versió delConcert per
a piano en lamajordeMozart, amb
una tasca exemplar de l’orquestra.
Untractamentdecontrastos lúcidi
lliure en els jocs de dinàmiques i
tímbrics,unadireccióformidable.I
arribemalmomentdelsolista,eljo
ve pianista barceloní Ignasi Cam
bra–26anys–,quevaferunbrillant
exercici de musicalitat i també de
llibertat, assumint tempos, deixant
veure un so delicat, bonic, i una in
tensitat expressiva i la gran musi
calitat que va desencadenar a
l’Allegro final, amb què es va em
portarlabendisposadaorquestra.c

CRÍT ICA DE CLÀSSICA

LLEGIU UNA VERSIÓ EXTENSA DE
L’ENTREVISTA AMB IGOR YEBRA A
http://bit.ly/igoryebra

II PREMI DE PERIODISME MARÍA LUZ MORALES (2017)

Convocat per La Vanguardia, Obra Social “la Caixa” i Observatori Cultural de Gènere

BASES
La Vanguardia, la Obra Social “la Caixa” i l’Observatori Cultural de Gènere convoquen el II Premi de Periodisme María Luz Mora-
les, al qual dóna nom la que va ser la primera dona directora d’un diari a l’Estat Espanyol, en concret de La Vanguardia durant la
Guerra Civil.
El premi té per objectiu incentivar treballs periodístics que versin sobre l’empoderament de les dones en qualsevol dels seus
vessants. I ho fa en dues modalitats.
Premi a un article periodístic publicat a la premsa en suport paper o digital.
Accèssit a un treball de caràcter periodístic breu aparegut en qualsevol dels altres formats digitals (vídeos, webdocs, podcasts, etc.)

• Poden optar al Premi María Luz Morales els articles periodístics publicats durant el 2016 en qualsevol mitjà de premsa nacio-
nal, sigui en format paper o digital, que versin sobre l’empoderament de les dones.
Poden optar a l’Accèssit del Premi María Luz Morales els treballs de caràcter periodístic breus apareguts durant el 2016 en algun
dels altres formats digitals.
Ambdós poden estar escrits o parlats en qualsevol de les llengües de l’Estat. En el cas de treballs en gallec o basc, es prega adjun-
tar traducció al castellà o al català.
Cada participant pot enviar tots els treballs que vulgui.

• El Premi María Luz Morales té especial interès a premiar treballs originals, que facin propostes en clau positiva i amb visió de
futur.

• La quantia del premi per aquesta convocatòria serà de 4.000 € per al Premi i 1.500 € per a l’Accèssit. Els premiats o premiades
rebran també com a guardó una peça artística realitzada per una artista menor de 35 anys, que variarà en cada convocatòria.

• El jurat està format per set membres: un/una representant de La Vanguardia, un/una representant de la Obra Social “La
Caixa”, un/una representant de l’OCGènere i quatre membres més vinculats a l’empoderament de les dones i/o al periodisme.

• Els treballs han d’enviar-se per correu electrònic a observatoricultural@gmail.com, especificant el nom complet de l’autor/a,
DNI, adreça postal i un telèfon de contacte. Així com la cessió dels drets per a la seva publicació si el treball resultés premiat.

• El termini de presentació dels treballs serà el 31 de gener de 2017.

• El Premi María Luz Morales es dictarà durant la primavera del 2017 i la seva entrega tindrà lloc a CaixaForum (Barcelona).

• Els/les participants només podran guanyar el guardó una vegada en cada una de les modalitats, tot i que en altres convoca-
tòries podran presentar-se a aquella modalitat de la qual no han resultat guanyadors/res.

• L’atorgament del premi comporta la publicació de l’article premiat a La Vanguardia.

Amb la col·laboració de:


