
 
 

Eva Yerbabuena porta el flamenc més internacional al Centre Cultural Terrassa 

 
La reconeguda bailaora presenta Lluvia , un programa que inclou vuit peces amb cant,             

percussió i la incondicional companyia de Paco Jarana a la guitarra. L’espectacle tindrà lloc              

el dissabte 22 d’octubre, a les 20h.  

 

El mateix dia, a les 18’30h, es farà una mostra de dansa espanyola i flamenc per part dels                  

alumnes de l’Institut del Teatre a la Sala d’Actes. Entrada gratuïta 

 

Eva Yerbabuena, Premi Nacional de Dansa 2001, se situa entre les millors coreògrafes i              

bailaores de la seva generació. L’any 1998 va fundar la seva companyia i al llarg de la seva                  

trajectòria també ha estat guardonada amb diversos premis, entre altres: Medalla d’            

Andalusia, varis Giraldillos  que atorga el Biennal de Flamenc de Sevilla i els Premis Max. 

 

Lluvia es va estrenar al Festival de Jerez el 2009 i ha fet una intensa gira internacional i                  

nacional, en els últims mesos s’ha pogut veure en escenaris de Xile i Argentina. Segons la                

reconeguda bailaora, ‘Lluvia expressa la por a la solitud, el desamor, la incomprensió, l'amor              

que t’atrau però que al mateix temps et fa tremolar de por’. I ho fa fidel a la composició                   

musical de Paco Jarana, que recupera sons antics que combina amb pals clàssics i ritmes               

diferents. A més a més, a l'escenari els acompanyen tres veus, percussió i cinc bailaores               

més.  

 

Biografia 

Nascuda a Frankfurt però criada a Granada, Eva Yerbabuena va començar a ballar amb 11               

anys quan escoltava flamenc a la ràdio de casa els avis. Angustillas La Mona, Enrique el                

Canastero o Mariquilla van ser els seus primers mestres i es va continuar formant de               

manera autodidacta. Durant una estada a Cuba va estudiar art dramàtic amb Johannes             

García. 

 

En la seva carrera professional l’han acompanyat de figures com Rafael Aguilar o Paco              

Moyano, i va col·laborar amb Manolete, El Güito, Merche Esmeralda i Javier Latorre, entre              

d'altres, fins que va crear la seva pròpia companyia el 1998. En aquesta nova etapa va                

debutar amb Eva seguit de 5 mujeres 5 (2000), La voz del silencio (2002), A cuatro voces                 
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(2004), El huso de la memoria (2006), Santo y seña (2007), Lluvia (2009), Cuando yo era…                

(2010), Federico según Lorca (2011) i ¡AY! (2013). Recentment ha estrenat Apariencias i             

compta a més a més, amb tres espectacles on aposta per mostrar una selecció coreogràfica               

de tot el seu repertori: A Cal y Canto  (2005), Santo y Seña  (2007) i Yerbabuena  (2009). 

 

Programa Lluvia 

 

El sin fin de la vida (Tremolo)  

Peldaño (Transición)  

Barro (Taranta)  

Soledades (Milonga)  

Palabras rotas (Frecuencias)  

‘El silencio hace daño cuando es puro’, un poema escrito para este espectáculo por Horacio García  

La querendona (Tanguillos) Dedicado a mis abuelos, Concha Ríos y José Garrido  

Lluvia de sal (Alegrías)  

Llanto (Soleá)  

 

Durada 90 minuts  

 

Fitxa Artística 

Direcció, idea original i coreografia: Eva Yerbabuena.  

Creació i direcció musical: Paco Jarana.  

Cos de ball: Eva Yerbabuena, Mercedes de Córdoba, Eduardo Guerrero, Lorena Franco i Christian              

Lozano. 

Guitarra: Paco Jarana.  

Cant: José Valencia Enrique el Extremeño i Juan José Amador.  

Percussió: Antonio Coronel. 

Veu en off: Isabel Lozano i Alejandro Peña. 

 

Mostra gratuïta de dansa espanyola i flamenc a les 18’30h 

El Centre Cultural Terrassa oferirà el mateix dia de l’espectacle una exhibició de dansa              

espanyola i flamenc interpretada pel curs per alumnes del departament de Dansa Espanyola             

del Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre. Aquesta actuació prèvia a             

Eva Yerbabuena tindrà lloc a les 18’30h a la Sala d’Actes i l’entrada és lliure.  

 

Les dades 

Eva Yerbabuena 

Lluvia 

Dia i hora: Dissabte, 22 d’octubre, a les 20h. 

Pre: De 10 a 28€. 

Més informació: www.fundacioct.cat/programacio/eva-yerbabuena 
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