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«El flamenc t’arriba 
directament 
a l’estómac»

NATÀLIA QUERALT 
BARCELONA

Va néixer a Frankfurt com a 
Eva María Garrido, però en 
menys d’un mes els seus pares 
ja tornaven a Granada, la seva 
ciutat. Coneguda artística
ment com a Eva Yerbabuena, 
va guanyar el Premio Nacional 
de Danza el 2001 i, amb una 
llarga trajectòria com a bailao-
ra i coreògrafa, avui arriba al 
Teatre Grec amb la seva última 
i aclamada creació, Aparienci-
as, que combina dansa, músi
ca en directe, veu i paraula al 
Festival Mas i Mas. Una refle
xió sobre la falta de profundi
tat en la societat actual.

–¿Hi ha menys flamenc a Apa-
riencias?

–He tingut menys por de dei
xar de ser flamenca per expe
rimentar amb la superficiali
tat. Jo soc vista com una fla
menca: amb monyo i mantó. I 
aquí hi ha parts en què no 
queda clar si porto mantó o si 
ballo amb el cap rapat. És part 
de la reflexió.

–Una reflexió que també ser-

veix per al món actual.

–Evidentment. És una crítica, 
des de l’honestedat més gran, 
sobre tot allò que ens afecta 
visualment. Vivim en un món 
superficial on falta profundi

tat i aquest és un tema que 
em preocupa des de petita. 
¿Què importen les diferènci
es socials i religioses, si tots 
som persones? Busco la tor
nada a l’origen.

–¿Com ho aconsegueix a l’esce-

nari?

–Amb una escenografia mini
malista i la combinació de di
verses disciplines que commo
uen: la dansa, la música, la veu 
i la paraula. L’origen el simbo
litzen ritmes africans de per
cussió i, sobretot, la veu d’una 
col·laboradora especial, la gui
neana Alana Sinkëy, que canta 
en crioll.

–¿Li balla a la mort en aquest es-

pectacle?

–La mort és el que ens iguala a 
tots. Sembla tètric, però per 

  
EVA YERBABUENA  ‘Bailaora’

mi la mort és un nou naixe
ment, un estat de transició 
cap a una altra oportuni
tat, fins a un origen. 

–Sembla que apunta direc-

tament a la consciència.

–Aquest espectacle és críti
ca i reflexió, però jo sempre 
dic que el flamenc arriba di
rectament a l’estómac. 
Com a bailaora i coreògrafa, 
la meva experiència és que, 
ho comparis amb el que ho 
comparis, t’atrapa. El fla
menc és el llenguatge amb 
què millor m’expresso.

–I aquest remolí de sensaci-

ons al Teatre Grec.

–Els teatres a l’aire lliure 
són llocs especials a què 
s’arriba amb una mica de 
por, en un amfiteatre no 
pots amagar res. És una po
sada en escena més arrisca
da on les coses estan més 
subjectes a l’atzar i desco
bertes als ulls del públic, i a 
mi m’encanta.

–¿Es valora més el flamenc 

fora d’Espanya? 
–Com que aquí ja el conei
xem i ens pertany, no li fem 
gaire cas. En canvi, al Japó, fa 
molts anys que el respecten. 
Sona a tòpic, però és un llen
guatge internacional. H

«La mort ens 
iguala a tots. 
Sembla tètric, 
però per mi la 
mort és un nou 
naixement»

La ‘bailaora’ Eva Yerbabuena, que porta el seu espectacle ‘Apariencias’ al festival Mas i Mas.

EL PERIÓDICO

Dos il·lustres de la dansa visiten Catalunya    

«Volia que la meva 
‘Carmen’ no deixés 
indiferent a ningú»

BEATRIZ MARTÍNEZ 
MADRID

Als seus 70 anys, el coreò
graf Víctor Ullate sembla 
inassequible al desànim i 
continua agitant els esce
naris nacionals i internaci
onals amb espectacles de 
dansa que posa en marxa a 
través de la companyia que 
dirigeix des de fa més de 30 
anys. El seu últim gran rep
te ha sigut adaptar i moder
nitzar el mite de Carmen i 
ho ha aconseguit a través 
d’un muntatge transgres
sor i ple de glamur que pro
met ser una rotunda expe
riència sensorial. La seva 
estrena oficial a Catalunya 
tindrà lloc avui en el marc 
de la 55a edició del Festival 
Porta Ferrada a Sant Feliu 
de Guíxols.

–Quan posa en marxa un nou 

espectacle, ¿quins són el 

seus principals interessos? 

–És molt important es
collir un tema que et toqui 
d’una manera especial. Les 
meves peces més estima
des són aquelles que dia
loguen amb la meva prò
pia experiència. Però amb 
Carmen volia fer una cosa 
diferent. Trencar barreres, 
que no deixés a ningú in
diferent.

–¿Volia plantejar l’obra al vol-

tant del concepte d’allibera-

ment de la dona? 

–Volíem mantenir l’essència 
del mite però modernitzant
lo, perquè no es pot seguir 
fent obres amb un sentit an
corat en el passat. És mo
ment d’alliberar els lligams 
de la dona, i per això hem 
concebut una Carmen que 
afronta la vida com un acte 
de rebel·lia.

–Vostè sempre està disposat a 

reinventar-se. 

–No es pot oferir al públic 
sempre el mateix. S’ha d’anar 
al davant i trencar amb els pa
trons preestablerts.

–¿Creu que la dansa té el lloc 

que es mereix dins de la cultu-

ra d’aquest país? 

  
VÍCTOR ULLATE  Coreògraf

–És clar que no. A Espanya te
nim poca educació cultural. 
Ens costa anar al teatre, a 
l’òpera, a un concert i, és clar, 
al ballet. La dansa és una disci
plina important en molts paï
sos, no obstant, aquí hi ha un 
total desconeixement. No per
què al públic no li agradi o no 
li interessi, sinó perquè no en 
sap pràcticament res i mai 
n’ha vist cap espectacle. Si ve
nen a veure Carmen, es conver
tiran en addictes a la dansa. 
En aquest sentit, són molt im
portants festivals com el de 
Porta Ferrada, perquè acos
ten molts tipus de disciplines 
al gran públic.

–¿Acostar la dansa al gran pú-

blic és la raó per la qual defi-

neix aquesta Carmen més que 

com una coreografia com un 

gran espectacle complet? 

–Hi ha molts ballets molt fí
sics. A la nostra companyia 
oferim una cosa així amb Jale-
os, pura tècnica. Però com a 
espectador prefereixo una 
obra que em faci sentir, que 
em captivi. Quan a més de 
precisió hi trobes una histò
ria, un tema o un missatge, el 
públic s’hi involucra més. 
S’ha de seguir treballant per 
acostar la cultura a la gent. 
L’art és un bàlsam imprescin
dible per al cor i l’esperit. H

«No es pot oferir 
sempre el mateix. 
S’ha d’anar al 
davant i trencar 
patrons 
preestablerts»

El ballarí i coreògraf Víctor Ullate, que presenta ‘Carmen’ al Festival Porta Ferrada.
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