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E
l prestigiós Royal Ballet de 
Londres comptarà a partir 
de la temporada que ve en-
tre les seves files amb David 

Navarro Yudes, una jove promesa de 
la dansa de 17 anys. Es va formar a 
Badalona, on la seva mare, Marisa 
Yudes,  dirigeix una escola de ballet 
des de fa un quart de segle. Des de 
molt petit va assumir de manera na-
tural el repte d’enfrontar-se al mi-
rall a la recerca de la màxima perfec-
ció. Per a ell el secret de l’èxit és «tre-
ballar, treballar i treballar», afirma 
aquest jove de cos fibrós i idees cla-
res, que aquest any ha cridat l’aten-
ció d’importants companyies des-
prés d’endur-se el Gran Prix de Lau-
sana.  «A Suïssa vaig guanyar 
interpretant la variació de Basilio 
del ballet Don Quijote. Sempre m’ha 
encantat aquest ballet», recorda. 

«Fitxar per aquesta 
companyia és 
com fer-ho pel 
Barça», manifesta 
la jove promesa 
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el graN salt D’uN ballarí

Després d’aquest èxit va rebre ofer-
tes de l’English National Ballet i del 
Houston Ballet, a més a més de la del 
Royal Ballet. A Espanya, en canvi, 
ningú no ha trucat a la seva porta, 
però tampoc el preocupa. «No m’he 
plantejat mai quedar-me a Espanya. 
En aquest país no es recolza la dansa 
ni la cultura. La gent que balla se 
n’ha d’anar a fora», admet.
 «Fitxar pel Royal Ballet és com fer-
ho pel Barça. És el millor ballet del 
món», diu orgullós Navarro, que co-
mençarà com a integrant del cos de 
ball. «Penso posar tota la carn a la 
graella perquè es fixin en mi i m’ofe-
reixin renovar quan acabi el con-
tracte», assenyala entusiasmat da-
vant dels prop de 150 espectacles 
que l’esperen en aquesta gran com-
panyia de 90 ballarins, que ja comp-
ta amb un ballarí solista i una pri-
mera ballarina espanyols. «M’hauré 
d’aprendre tots els ballets del reper-

tori clàssic i, amb sort, ballar, per-
què hi ha molta gent davant meu», 
diu amb humilitat.
 Fa tota una vida, des que es va co-
mençar a formar als 4 anys, que per-
segueix el somni de fer el salt a una 
gran companyia de ballet. Amb l’es-
perança d’aconseguir-ho va deixar 
la seva família als 13 anys, després 
de guanyar el Youth American Gran 
Prix i aprofitar la beca que li van do-
nar per estudiar a l’Académie Prin-
cesse Grace, a Mònaco. 
 El seu model per seguir és Ángel 
Corella, una altra estrella de la dan-

sa de qui valora els consells i l’experi-
ència. Junts van ballar en una gala al 
Teatro Real a favor de l’Unicef. «Ad-
miro l’Ángel, que va ser primer ba-
llarí de l’American Ballet Theater, i 
m’agrada no només com balla sinó 
com és. A Lausana –destaca–, el ves-
tit de Basilio que portava me’l va dei-
xar ell». A diferència de Corella, el 
David no ha hagut de suportar mai 
les burles dels seus companys per de-
dicar-se al ballet. «No vaig tenir pro-
blemes d’aquest estil. Al contrari, els 
meus amics sempre em van respec-
tar i em venien a veure actuar». H

33 David Navarro Yudes i la seva mare, fa uns dies, a l’escola de Badalona que ella dirigeix. 
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