
Durant anys Igor Yebra va perse-
guir amb insistència el coreògraf 
Lorca Massine: volia ballar el pa-
per principal de Zorba el grec. 
“Ara sí, començo a comprendre 
Zorba”, reconeix el ballarí espa-
nyol i s’acomiada del jove John, 
el seu antic personatge, per ves-
tir-se de la llibertat que repre-
senta Zorba, el seu mentor, en un 
espectacle de dansa que arribarà 
al Teatre de la Llotja aquest diu-
menge (18.00 hores, 44 euros).  

“Vaig veure aquest ballet quan 
era jove i he tingut la sort de tre-
ballar amb Lorca Massine, que 
m’ha obert les seves portes”, re-
corda el ballarí de Bilbao, de pres-

tigi internacional, en conversació 
telefònica amb LA MAÑANA. I 
afegeix: “Ell sabia que jo no esta-
va preparat, que encara no era el 

moment, i ara em dóna l’oportu-
nitat”.  

L’obra està de rabiosa actua-
litat segons el seu protagonista: 

“Explica la història d’un americà 
que arriba a Grècia, s’enamora i 
vol formar part de les tradicions, 
però les hostilitats entre la comu-
nitat van creixent”. Per això, i per-
què es nodreix de la dansa clàssi-
ca i de caràcter grec “És ideal pel 
que no conegui aquest gènere”. 
El Ballet de l’Òpera de Sofia (Bul-
gària) és també nou per a un Igor 
Yebra que ha representat aques-
ta obra infinitat de vegades, però 
que cada cop hi veu matisos, com 
en un “calidoscopi”. 

Zorba el grec és un homenat-
ge a l’amor i l’amistat, amb músi-
ca de Mikis Theodorakis, que ser-
veix per explicar les aventures de 
Zorba, un home lliure que repre-
senta el veritable significat de la 
dansa: l’alliberament i l’eufòria di-
onisíaca. Amb els seus passos, el 
ballarí vol que el públic no s’oblidi 
de viure i de somriure. 

Igor Yebra balla per primera 
vegada com a ‘Zorba el grec’
El Ballet Nacional de Sofia para el diumenge a la Llotja

‘Si Déu vol’, 
a la Mostra 
de Cinema 
Espiritual 
Si Déu vol i Aprenent a conduir 
són les dues pel·lícules que es 
projectaran a Lleida amb motiu 
de la Mostra de Cinema Espiri-
tual de Catalunya. El CaixaFo-
rum acollirà avui, a les 19.00 
hores, la projecció de la prime-
ra d’elles en un acte que comp-
tarà amb Ramon Prat, director 
de l’Institut Superior de Ciènci-
es Religioses de Lleida. 

Estrena a Lleida 
de la pel·lícula 
‘Rising Nepal’ 
amb una projecció

El Teatre Principal 
acull la reposició 
del documental 
‘El Bosco’

Després de reunir més de 1.500 
persones en la premiere mun-
dial a Barcelona, el documental 
Rising Nepal –patrocinat per 
Clos Pons– es projectarà avui  a 
les 20.00 hores al Teatre de la 
Llotja de Lleida. La peça audi-
ovisual parla sobre la fragilitat 
de la vida i la importància de la 
unió arran del terratrèmol del 
Nepal. 

El Teatre Principal de Lleida 
acollirà avui a les 20.00 hores 
la reposició del documental El 
Bosco. El jardín de los sueños, 
amb motiu del cinquè cente-
nari de la mort del pintor. La 
peça, que té una durada de 
90 minuts, està produïda per 
LópezLiFilms i el Museo Nacio-
nal del Prado. 
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FOTO: TdLL. / L’obra suposa l’estrena d’Igor Yebra en el paper de Zorba

‘Valladolid’ protagonitza un col·loqui
La Sala Jaume Magre de Lleida va acollir ahir per la tarda la 
xerrada Valladolid, puerta abierta a la cultura y el turismo, a 
càrrec de Juan Carlos Olea. /FOTO: Tony Alcántara

Tertúlia sobre el camí de Sant Jaume
La jornada El Camí de Sant Jaume a Lleida va començar ahir amb 
una taula rodona al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal: Vies de 
comunicació i art en el Camí de Sant Jaume. /FOTO: Núria García
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