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El jove bailaor –i model– de Badalona porta el seu xou ‘Trilogia flamenca’ al casino L’Aliança

ElYiyo, el terratrèmol català

.

Unade les imatgespromocionalsdeTrilogia flamencadelYiyo

Va debutar a la sala Paloma de
Barcelona amb només set anys, i
des d’aleshores el Yiyo –sobre
nom artístic de Miguel Fernán
dez Ribas– no ha deixat els esce
naris en capmoment. “M’he criat
amb la passió del ball a casa –ex
plica el jove bailaor de dinou
anys–, és una cosa que porto a les
venes i que ha marcat la meva
infantesa i joventut”.
Aquesta nit a les 21 hores pre

senta la seva nova actuació,Trilo
gia flamenca, al teatre casino
L’Aliança del Poblenou, a Barce
lona. L’espectacle –que es repeti
rà demà a lamateixa hora– és “un
viatge en el temps des del con
temporani als orígens del fla
menc”, explica el bailaor badalo
ní, en el qual es tocaran una gran
varietat d’estils musicals, des de
la música electrònica en el pri
mer acte fins a la rumba i el tango
en l’últim. El final del xou servirà
d’“homenatge al flamencméspur
i antic”, comenta, per la qual cosa
rememorarà els seus “orígens
formatius i les arrels d’aquesta
disciplina”.
Acompanyat per un cos de ball

i deu músics, el jove artista saba
tejarà sobre una base electrònica
mentre s’acompanya del so de la
guitarra, transmetent “moderni
tat i respecte per la tradició alho
ra”. Una combinació amb la qual
el bailaor pretén que “la gent que
no conegui el flamenc gaudeixi
igualment del xou” i introduir
los a “un estil passional i energè
tic que ho significa tot per a mi”.
Amb aquest objectiu en ment,
el Yiyo espera donar “un toc
personalitzat als balls perquè
deixin empremta en l’espec
tador”.
Dotze dels seus dinou anys de

vida els ha dedicat professional
ment al flamenc, una especialitat

que “requereix disciplina i perse
verança”, assegura, ja que “són
moltíssimes hores de feina i de
vegades costa de veure’n els re
sultats”. Durant els seus primers
anys de formació admet que hi va
haver ocasions que li va costar
“veure la llum al final del túnel” i
va estar a punt de “decaure”, però
sempre ha acabat pesant més “el
meu amor incondicional per
aquest estil tan especial”. És per
això que als seus dinou anys es
considera “mésmadur que lama
joria de nois de lameva edat”. As
segura que les seves experiències
en el camp de la dansa l’han obli
gat a “conèixerse millor i apren
dre a controlar els impulsos”.
Ha estat cap de cartell de més

de vint festivals a Espanya, Fran
ça, Portugal i Taiwan, i ha col∙la
borat amb figures de la talla de
Farruquito, Pitingo, Mayte Mar
tín i EstrellaMorente. “És un pri
vilegi haver treballat al costat
delsmeus grans referents”, expli
ca, ja que “m’he format veient les
seves coreografies i estudiant els
seus moviments amb detall”. De
totes les actuacions que ha realit
zat, endestacaunaalFestivalNo
vell Dance Series, a Taipei (Tai
wan) el 2009, on es va trobar “afi
cionats espanyols que clamaven
un olé cada vegada que feia un
pas de ball”.
Repassant tota la seva trajectò

ria professional sembla mentida
que només tingui 19 anys. “Enca
ra tinc tota una vida al davant per
marcar diferències en el fla
menc”, diu, per la qual cosa
“m’agradaria fer un gir a l’estil
tradicional i que es recordés la
meva figura per l’originalitat de
les meves actuacions”. A més,
també ha començat a introduir
se al sector de lamoda amb les se
vesdesfiladesper aVogue, encara
que assegura que la seva prioritat
continua sent “centrarme en el
flamenc i anar perfeccionant la
tècnica de ball per poder arribar
al nivell dels més grans”.c

Combina
la modernitat
de la música
actual amb
el flamenc
més pur

Les ‘Setze Jutgesses’

Visibilitzar el talent i les aporta
cionsdelesdonesalamúsicamo
dernaés l’objectiude 16x16: Setze
jutgesses per al 2016, una exposi
ció organitzada per l’Institut Ca
talàdelesDones(ICD)i larevista
Enderrock que posa de manifest
un fenomen fins no fa gaire im
pensable. Si entre l’històric Els
Setze Jutges, grup fundat el 1961,
destacaven només quatre dones
–MariadelMarBonet,NúriaFe
liu, Guillermina Motta i Marina
Rossell–, en l’actualitat les dones
ja no sónminoria i no només han
guanyat en presència sinó que
gaudeixend’unampli reconeixe
mentpopular.
La mostra, que es podrà veure

finsaldia10dejunyal’EscolaSu
perior de Música de Catalunya
(Esmuc),repassalatrajectòriade

setze cantants i s’inaugura avui
ambunataularodonaenquèpar
ticipen les cantautores Gemma
Humet, Ivette Nadal, Meritxell
Gené i Bikimel. Amésd’aquestes
cantautors, l’exposició recorre
les trajectòries artístiques de
Marina Rossell, Lídia Pujol, Ma
ria Rodés, Joana Serrat, Maika
Makovski, Dolo Beltran, Anna
Roig, Sílvia Pérez Cruz, Judit
Neddermann, Eva Dénia, Maria
Arnal iNúriaGraham.
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Barcelona ciutat

Spanish Concert. Recital d’àries
a càrrec de Victoria Martínez,
soprano; Elisabeth Eckart,
oboe; Maria Eckart, cello, i Eva
Villena, piano. 15 euros.
Església de Santa Anna. Santa
Anna, 29 (17.30 hores).

16x16: setze jutgesses per al
2016. Inauguració d’aquesta
exposició amb una taula
rodona sobre Dones i cançons,
amb Gemma Humet, Ivette
Nadal, Meritxell Gené i Biki-
mel.
Esmuc. Padilla, 155 (18 h).

Enigmesmusicals. Concert a
càrrec de l’Ekos Cambra Duet,
violins. Entrada lliure.
Biblioteca Can Mariner. Vent, 1
(19 hores).

Victus. Presentació d’aquest
còmic de Carles Santamaria,
Cesc Dalmases i Marc Sintes,
basat en el best-seller d’Albert
Sánchez Piñol, per Vicent
Sanchís i Lluís Juste de Nin.
FnacEl Triangle. Plaça Catalunya
(19 horas).

L’alimentació al paleolític.
Conferència a càrrec d’Eudald
Carbonell, i presentació del
llibre Pàleo Receptes. La dieta
dels nostres orígens per a una
vida saludable, a càrrec de
Cinta S. Bellmunt.
Museu d’Arqueologia. Passeig de
Santa Madrona, 3941 (19 h).

Música > BCN: De Cuba a Puer
to Rico i de Perú a Colòmbia.
Concert a càrrec d’alumnes
del combo de Música Popular
Afro-llatina de l’Esmuc.
Centre cívic Vil∙la Florida. Munta
ner, 544 (19.30 hores).

Gran final dels premis extraor
dinaris del conservatori del
Liceu. Final de les especialitats
de Cambra i Interpretació.
Conservatori del Liceu. Nou de la
Rambla, 88 (19.30 h). Gratuït.

Textos i música des de Síria.
Recital arabocatalà sobre
Salim Barakat, a càrrec de
l’actriu Sílvia Bel, l’escriptor
Mohamad Bitari i el músic
Gani Mirzo, llaüt. Gratuït.
Centre cívic La Sedeta. Sicília,
321 (20 hores).

Concert solidari. Concert a
càrrec del Cor Alumni Esmuc,
més col·laboradors. Aportació
voluntària a favor de la Funda-
ción Manos Providentes.
Església de Sant Gaietà. Consell
de Cent, 293 (20.30 hores).
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Ball

‘TRILOGIA
FLAMENCA’.
CASINO
L’ALIANÇA.
POBLENOU, 49

CITES

TERESA SESÉ

El Liceu a 300 cinemes

Mésdeduescentessalesdecine
ma de tot Europa retransmeten
avui endirecte l’última funciód’I
Capuleti e iMontecchi des del Li
ceu. Prop de 90 d’aquests cine
mes són en territori espanyol,
dels quals 29 corresponen a 18
ciutats de Catalunya. L’òpera de
Bellini,protagonitzadaperJoyce
DiDonato i Patrizia Ciofi –com a
Romeo i Giulietta, respectiva
ment–, arribarà a posteriori a un
centenardesalesdeciutatsnord
americanes, on es podrà gaudir
en diferit –el 15 de novembre–
d’aquesta producció que firma
VincentBoussard i que téunves
tuari del dissenyador Christian
Lacroix.
A través de la col∙laboració

amb la distribuïdora Rising Al
ternative, el Liceu reforça el seu

projecte audiovisual a escala pla
netària alhora que acosta l’òpera
anouspúblics i ladifonenciutats
amb poca programació d’aquest
gènere.Barcelona,Valls,Mataró,
SantCugat,Terrassa,Tremp,Pa
lamós, Lleida, La Seu d’Urgell,
Arenys deMar, Cornellà del Llo
bregat,Manresa, ElVendrell, Gi
rona, Granollers, Platja d’Aro,
Tarragona, Sitges i Ribes de Fre
ser són les localitats catalanes on
es retransmetrà el títol.

Òpera

‘I CAPULETI E I MONTECCHI’
RETRANSMISSIÓ DES DEL GRAN
TEATRE A CINES DE 13 PAÏSOS. 20 H.

MARICEL CHAVARRÍA

RAFA TINTORÉ

Acompanyat
de deumúsics,
el Yiyo
sabatejarà
sobre una base
electrònica

Més de 200 sales
europees –i un
centenar als
EUA– passaran
l’última funció
d’aquest Bellini

‘16x16: SETZE JUTGESSES PER
AL 2016’
ESMUC. 1/VI. 18 HORES

Unamostra a
l’Esmuc reconeix
el talent i la gran
aportació de
les dones a la
música actual

del dia


