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IT Dansa
Jardí tancat, de Nacho Duato
Música de Maria del Mar Bonet
4 de març de 1998
Centre Cultural Terrassa
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Enguany el Centre Cultural Terrassa celebra la 30a Temporada 
de Dansa. En el transcurs dels vint-i-nou anys que l’han 
precedit, hem gaudit de l’art del moviment amb la presentació 
de 181 companyies, que han representat 559 coreografi es, 
50 de les quals han estat estrenes mundials. Trenta anys al costat 
de la dansa que ens han permès veure les millors companyies 
del món i caminar i avançar junts amb les més properes.

Si bé ara fa cinc anys, amb la commemoració de la 25a 
Temporada de Dansa del Centre Cultural, publicàvem un 
llibre que recollia totes les temporades que s’havien pogut 
veure fi ns aleshores a l’Auditori Alfons Vallhonrat, aquesta 
tardor 2013 volem rebre les companyies que ens visitaran 
amb una exposició que recordarà la vinculació dels ballets 
convidats amb el nostre equipament, alguns moments 
històrics que hem viscut a l’escenari del Centre Cultural, i ens 
desvetllaran altres motius de celebració que coincidiran amb 
aquesta temporada. Una tardor en què passaran pel Centre 
Cultural l’IT Dansa a l’octubre, el Ballet Nacional de Cuba el 
novembre i el Ballet Estatal de Geòrgia com a cloenda de l’any.

Hem cregut oportú recordar i commemorar alguna 
efemèride, com el 4 de març de 1998, quan l’IT Dansa 
pujava per primera vegada a dalt dels escenaris i ho feia, 
precisament, a Terrassa, amb una producció que s’havia 
acabat de perfi lar des del mateix Centre Cultural i que, 
unes setmanes després, serviria per presentar-se a 
Barcelona al Teatre Adrià Gual de l’Institut del Teatre. En 
el llibre L’aventura dels inicis, de Zeneida Sardà, es fa un 
seguiment dels tres primers anys de la companyia i es 
recorda aquella primera funció amb les següents paraules: 
“el primer espectacle segueix viu en la memòria de tots 
com un moment únic, especial, irrepetible. El teatre estava 
atapeït. Entre els espectadors hi havia familiars, algun 
antic mestre de ball, professors de l’Institut, alumnes dels 
darrers cursos i un ampli nucli de gent afeccionada a la 
dansa, habituals de l’Auditori de Terrassa. El públic va sortir 
seduït pel que acabava de veure. L’eufòria era general, dins 

i fora dels camerinos. Tot un èxit!”. L’arrencada d’aquesta 
jove companyia al Centre Cultural era aire fresc per a tota 
la gent del sector de la dansa, massa sovint desencisada 
per l’oblit sistemàtic en què queda relegada la dansa. De 
totes maneres sempre hi ha excepcions, Sardà destaca 
que “l’Auditori de Terrassa és, des de fa força anys, un 
dels teatres que més ha fet per la dansa. L’Auditori [Centre 
Cultural] té una programació sistemàtica de dansa anual 
que ha acollit companyies importants, d’estils diversos. Els 
amants de la dansa s’han convertit en habituals d’aquest 
espai que esperen la temporada amb il·lusió i interès”.

El programa que servia per presentar la companyia el 
formava Violeta II de Ramon Oller, Cómplices de Toni 
Fabre, Via Durga de Jennifer Hanna i Jardí tancat de Nacho 
Duato i música de Maria del Mar Bonet. A l’abril, es faria 
la presentació ofi cial a Barcelona i la temporada següent 
tornarien a Terrassa per ballar un programa que recollia 
dues estrenes mundials, En forme de soi, una coreografi a 
d’Allard amb música de Sattie, i Monocroma oculto, de Godani.

El 2002 formarien part de la temporada de dansa, amb 
un programa que mostrava una nova proposta de Nacho 
Duato amb música de Maria del Mar Bonet, Cor perdut. A 
més, ballarien Wolfgang, bitte... de Rui Horta, Insert incert de 
Carlos Iturrioz i Fièvre de Jo Stromgren.

Catherine Allard està al capdavant de la companyia des del 
començament. El 1979, la ballarina belga va establir una 
relació d’amistat amb Nacho Duato quan treballaven plegats 
a l’escola de Maurice Bejart Mudra, a Brussel·les. Després 
d’estar nou anys junts al Nederlands Dans Theatre, Allard 
va integrar-se a la Compañía Nacional de Danza per petició 
del mateix Duato. El 1996 Allard fa la seva darrera actuació 
com a ballarina principal de  la CND i accepta la proposta 
de la Diputació de Barcelona d’encarregar-se de la direcció 
artística de l’IT Dansa. El 2001 obté el reconeixement a una 
destacadíssima trajectòria amb el Premi Nacional de Dansa, 

Presentació
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que li atorga el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. Allard, mare artística de diverses promocions de 
ballarins que han passat per la seva companyia i que no deixa 
d’observar les seves evolucions lluny de l’IT, comparteix la 
satisfacció dels seus èxits i explica, amb il·lusió, on són i com 
es desenvolupen a les noves formacions. El Centre Cultural i 
IT Dansa sempre han estat a prop i s’han mostrat admiració 
i respecte mutu, prova d’això és el text de la directora de la 
companyia que recull aquest catàleg. 

L’exposició que dedicarem a l’IT Dansa, a més de mostrar 
les fotografi es de les diverses coreografi es presentades al 
Centre Cultural i els programes de mà que es van editar per 
les respectives funcions, recupera una gravació del moment 
en què començà a dansar la companyia, un enregistrament 
del 4 de març de 1998. El catàleg també recull unes notes 
que ens han fet arribar dues de les ballarines que posaven en 
moviment la companyia ara fa quinze anys, la Nora Sitges-
Sardà i la Cristina Gallofré Vargas, que recorden aquells 
primers passos “màgics i inoblidables” amb emoció.

Coincidint amb el quinzè aniversari de la jove companyia de 
l’Institut del Teatre, IT Dansa inaugurarà la nostra temporada 
amb un programa que recull coreografi es de Nacho Duato, 
Rafael Bonachella, Sidi Larbi Cherkaoui i Alex Ekman.

El 9 de novembre el Ballet Nacional de Cuba tornarà a 
Terrassa, l’any que es recorda el 70è aniversari del debut 
d’Alicia Alonso als escenaris amb el paper de Giselle i quan 
la companyia celebra els 65 anys de la seva fundació. El 
1948, amb el nom de Ballet Alicia Alonso, naixia l’actual 
Ballet Nacional de Cuba i esdevenia la primera companyia 
professional del país. Des de la seva fundació incorporarà 
obres que seran importants en el seu repertori, com les 
versions completes de Giselle, Coppélia, Les sílfi des i el Grand 
pas de quatre.

Serà la cinquena vegada que una de les companyies de 
ballet clàssic més prestigioses del món dansarà al Centre 
Cultural, en aquesta ocasió, per representar una obra 
fonamental del seu repertori, Coppélia.



La primera vegada que la companyia cubana es presentava 
al Centre Cultural era l’any 1992. Va ser un espectacle 
programat fora de temporada, en el marc de l’Olimpíada 
Cultural, i entre les coreografi es que es van poder veure 
destaquen una escena del segon acte de La sílfi de, d’Auguste 
Bournonville, i sobretot el Grand pas de quatre que Alicia 
Alonso va reconstruir del famós pas a quatre de Jules Perrot. 
El 1845 Perrot va reunir a Londres per primera vegada les 
quatre ballarines més importants de l’època: Lucile Grahn, 
Carlotta Grisi, Fanny Cerrito i Marie Taglioni. Sense ignorar 
les versions posteriors de Keith Lester i Anton Dolin, Alonso 
recupera les fonts originals –gravats i descripcions–, i fa un 
estudi històric de la tècnica i l’estil de les quatre ballarines 
citades. Alonso va crear una nova versió del Grand pas de quatre 
per a la seva companyia i per al Ballet de l’Òpera de París, que 
es va poder veure al nostre equipament el 14 de juliol de 1992.

El 8 d’octubre de 1994 es produïa un esdeveniment  
inoblidable per als assistents d’aquella funció amb la 
representació del paper de La Peri per la mateixa Alicia 

Alonso, en un programa completat amb La fi lle mal gardée, 
Trino y Tova i el pas a dos del Don Quixot. Per al Centre 
Cultural era un honor que la ballarina estrella i directora 
general del Ballet Nacional de Cuba i del Gran Teatre de 
l’Havana es posés les sabatilles de punta. Una ballarina que 
ho ha representat tot en el món de la dansa i que posseeix 
la distinció de prima ballerina assoluta –reconeixement que 
rarament s’atorga, reservat només a les ballarines més 
excepcionals– i que el públic de Terrassa va tenir l’oportunitat 
d’homenatjar i de dedicar una emocionada ovació.

Dos anys després, aquesta companyia faria dues funcions 
els dies 5 i 6 d’octubre amb un altre programa mixt, amb 
una primera part en què es va poder veure Tablada de 
Juan Carlos Santamaría i música d’Antonio Vivaldi, L’Addio 
de Marta García i música de Txaikovski i La commedia e...
danzata, una coreografi a d’Alicia Alonso amb música 
d’Ernesto Lecuona. A la segona part es van representar les 
suites d’El trencanous i Don Quixot, dues versions d’Alonso 
amb músiques de Txaikovski i Minkus, respectivament.
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La darrera vegada que el Ballet Nacional de Cuba va
venir al Centre Cultural va inaugurar la 28a temporada 
de dansa, una temporada en què comptava, per primera 
vegada, amb el Ballet del Teatre Bolxoi de Bielorússia i 
una delegació d’estrelles del Ballet de l’Òpera de París. 
En aquesta ocasió, el 15 d’octubre de 2011, la companyia 
d’Alonso interpretava La Ventafocs, una coreografi a de 
Pedro Consuegra, inspirada en el conte de Charles 
Perrault.

El 22 de desembre pot esdevenir un d’aquells moments que 
han fet gran la temporada de dansa del Centre Cultural amb 
la presència del Ballet Estatal de Geòrgia i la seva directora 
artística, Nina Ananiashvili. Aquesta virtuosa ballarina 
representarà la famosa coreografi a de Michel Fokine La mort 
del cigne, amb música de Camille Saint-Saëns. Ananiashvili  
rememorarà l’exquisida interpretació d’aquesta mateixa 
coreografi a amb què ens va obsequiar l’any 1988 un altre mite 
de la dansa com és la ballarina Maia Plissétskaia, amb una 
execució esplèndida que va fer posar dempeus tot l’auditori.

Serà la primera vegada que Ananiashvili ballarà en un 
escenari de l’Estat espanyol, i viurem un dels moments 
deliciosos de la temporada. Solista del Teatre Bolxoi de 
Moscou des del 1981 i primera ballarina des del 1985 fi ns 
al 2004, Ananiashvili és l’única ballarina guardonada amb 
quatre dels més prestigiosos premis de ballet: el Premi 
d’Or en el XX Concurs Internacional de Varna; el Grand Prix 
en el quart Concurs Internacional de Moscou; el Premi d’Or 
en el cinquè Concurs Internacional de Moscou, i el Grand 
Prix en el tercer Concurs Internacional de Jackson (Estats 
Units).

De fet, Ananiashvili va ser la primera ballarina de l’antiga 
Unió Soviètica invitada pel New York City Ballet. També 
ha actuat per al Royal Ballet of England i el Royal Danish 
Theatre. Des del 1993 fi ns al 2009 va ser primera ballarina 
de l’American Ballet, on fou parella de ball del prestigiós 
ballarí Ángel Corella.

En aquesta ocasió, l’exposició que dedicarem a la companyia 
georgiana no mostrarà les instantànies de les seves estades 
precedents, sinó un recull de fotografi es de gran format 
que permetran acostar-nos a aquest ballet i conèixer de 
més a prop la brillant trajectòria de la ballarina i directora 
de la companyia. Ens fa molta il·lusió comptar amb una 
estrella com Ananiashvili i que representi La mort del cigne. 
A més d’aquesta coreografi a de Fokin, el programa estarà 
confi gurat per una primera part en què veurem la suite 
d’El trencanous de Petipa, i una segona part en què també 
veurem Serenade de Balanchine, coreògraf d’origen georgià, 
i el divertiment Sechs Tänze de Kylian i música de Mozart.

Ens sembla un colofó molt encertat per tancar aquesta 
primera part de la 30a Temporada de Dansa BBVA.

Ara només ens queda esperar el dia de les funcions per 
gaudir de les companyies convidades i agrair a BBVA que 
col·labori amb nosaltres. El nostre compromís amb la cultura 
i la dansa és ferm i desitgem poder seguir vivint i sentint 
l’art del moviment des de ben a prop amb les temporades 
de Dansa BBVA.

Amants de la dansa, benvinguts al Centre Cultural Terrassa, 
benvinguts a casa vostra!

Adrià Fornés
Director artístic
Centre Cultural Terrassa

IT Dansa
Via Durga, de Jennifer Hanna
Música de Philip Glass
15 d’abril de 1998
Centre Cultural Terrassa
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IT Dansa
15 anys dalt dels escenaris
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IT DANSA
PRESENTA

Diumenge 20 d’octubre de 2013 a les 18 h

Cor perdut
Nacho Duato
“Cor perdut és un pas a dos inspirat en la cançó ‘Bir Demet 
Yasemen’, en la versió catalana que Maria del Mar Bonet 
va elaborar a partir d’un tema amb matisos tradicionals 
de l’armeni M.J. Berberian. ‘No serveix plorar / no serveix 
morir / el desig és més fort / fa tot sol el seu camí’, es 
lamenta la veu impressionant de Maria del Mar Bonet, el 
poder de suggestió de la qual sobre Duato (que va crear Cor 
perdut com a regal d’aniversari per a la cantant mallorquina) 
sembla incontestable després de Jardí tancat (1983) i Arenal 
(1988), dues de les coreografi es més brillants del valencià, 
totes dues amb música d’aquesta intèrpret. Al ritme 
sincopat i hipnòtic de les percussions tunisianes, els dos 
ballarins recreen el dinàmic llenguatge corporal i expressiu 
d’aquest coreògraf amb la mateixa fl uïdesa angoixada que 
transmet la veu de Maria del Mar Bonet.˝

Patricia García Ríos

Coreografi a: Nacho Duato / Música: Maria del Mar Bonet / 
Escenografi a, vestuari i il∙luminació: Nacho Duato / Assistent 
del coreògraf: Catherine Allard

Durada: 10 minuts

Estrenada pel Nederlands Dans Theater 2 a la Haia el 27 
d’abril de 1989 / Estrenada per la Compañía Nacional de Danza 
al Centro Cultural de la Villa de Madrid el 30 de juny de 1990 / 
Estrenada per IT Dansa Jove Companyia de l’Institut del Teatre 
el 9 de març de 2002 al Centre Cultural de la Caixa Terrassa. 
Coproduïda per l’Institut del Teatre i la Fundació Cultural de 
Caixa Terrassa

Naked thoughts
Rafael Bonachela
Energia, dinàmica i tècnica. Vuit ballarins s’embarquen en 
un viatge a través del moviment i, també, d’uns sentiments, 
a vegades complicats, perillosos, tendres i ambigus; 
una lluita amb els seus dimonis emocionals i les seves 
barreres físiques. La primera creació de Bonachela en una 
companyia catalana està inspirada en les ciberpoesies de 
l’artista Ainize Txopitea, amb una composició original del 
músic català Ramon Balagué i vestuari dels dissenyadors 
de moda Spastor.
Bonachela es defi neix a si mateix com un “addicte al 
moviment” i la seva motivació es basa, precisament, en 
l’exploració i l’experimentació del moviment pur. A part del 
seu propi vocabulari, troba inspiració en les arts visuals i 
en la cultura popular, la qual cosa dóna al seu treball un 
estil molt personal. El seu compromís amb la innovació 
l’ha convertit en un dels coreògrafs més interessants i 
enginyosos del panorama britànic actual, que treballa 
de la mateixa manera la dansa més comercial i la més 
avantguardista.
Actualment, Rafael Bonachela és el director artístic, per 
segona temporada, de la Sydney Dance Company.

Coreografi a: Rafael Bonachela / Assistent del coreògraf: Amy 
Hollingsworth / Música: Ramon Balagué / Poemes: Ainize 
Txopitea / Il∙luminació: Paco Azorin / Vestuari: Spastor

Durada: 15 minuts

Estrenada al Festival de Barcelona Grec 2007. Teatre Ovidi 
Montllor
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In memoriam
Sidi Larbi Cherkaoui
El vincle entre realitat i memòria és el centre d’In Memoriam. 
La realitat no és la memòria i la memòria no és la realitat, 
però remuntar-se als records del passat ens ajuda a captar 
millor la realitat del present. Les nostres arrels són fortes 
com les d’un arbre que s’estén tan lluny com les seves 
branques.
Des de la memòria, els ballarins exploren els moviments 
d’atracció i repulsió, magnetisme i antimagnetisme, per tal 
d’examinar el signifi cat de la paraula harmonia.
Sidi Larbi Cherkaoui. D’origen marroquí, es va formar a 
l’escola de dansa PARTS, fundada per la coreògrafa Anne 
Teresa De Keersmaeker. Membre de les generacions 
d’artistes que representen una nova onada per a la 
coreografi a europea, forma part de la companyia dels 
Ballets C de la B (el Ballet Contemporani de Bèlgica), 
situada a Gant, Bèlgica.
La seva primera peça com a coreògraf, Anonymous society, 
és premiada internacionalment i impulsa la seva carrera a 
diferents institucions europees, que ràpidament decideixen 
programar els seus espectacles. 

Coreografi a: Sidi Larbi Cherkaoui / Música: A Filetta / Confecció 
vestuari: Maribel Selma

Durada: 10 minuts

Coproducció Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 
Grec 11 Festival de Barcelona.
Estrena al Festival de Barcelona Grec 2011. Teatre Grec

WHIM Fractured Fairytale
Alex Ekman
“Una peça sobre com hem de mantenir sempre el seny 
per fora fi ns i tot quan ens estem tornant bojos per dintre… 
Totes les parts de la peça mostren una varietat de situacions, 
inspirades en la vida. Mentre observava l’assaig general, vaig 
adonar-me que havíem creat una mena d’estrany musical, 
negre i trist. En realitat no saps si hauries de riure. És divertit, 
però no realment divertit… És trist, però no realment trist… 
És agradable, però no realment agradable.
M’he sentit molt content i privilegiat de poder treballar 
amb aquest grup de gent amb un talent tan especial i tan 
treballador. Estan afamats d’aprendre i donen SEMPRE el 
100%. IT Dansa no és només una gran oportunitat perquè els 
joves ballarins es desenvolupin com a artistes, sinó també un 
lloc ideal perquè el coreògraf se senti a gust per experimentar. 
El desig per l’art és allí. Ens ho hem passat d’allò més bé 
creant aquest “musical negre” i mai oblidaré aquest procés. 
Moltíssimes gràcies a tots els ballarins i l’equip!“

Alex Ekman

Alex Ekman, que ha ballat al Reial Ballet Suec (2001-2002), 
al Nederlands Dans Theater II (2002-2005) i al Cullberg 
Ballet (2005-2006). La creació The Swingle Sisters va guanyar 
el segon premi al Certamen Internacional de Coreògrafs de 
Hannover (2006), així com el premi de la crítica.

Coreografi a: Alex Ekman / Música: Antonio Vivaldi (Les quatre 
estacions: “L’hivern”), Marcelle de Lacour (“La pendule de 
Marie-Antoinette”), Edmundo Ros (“Bolero”) i Nina Simone 
(“My baby just cares for me”) / Il∙luminació: Alex Kurth / 
Vestuari: Alex Ekman

Durada: 15 minuts

Estrenada al Festival de Barcelona Grec 2007. Teatre Ovidi 
Montllor
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Cor perdut, de Nacho Duato

Naked thoughts, de Rafael Bonachela
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In memoriam, de Sidi Larbi Cherkaoui

WHIM Fractured Fairytale, d’Alex Ekman
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La companyia

IT Dansa és un projecte pedagògic creat per l’Institut 
del Teatre de la Diputació de Barcelona per facilitar als 
graduats en dansa un marc per a la pràctica professional. 
Aquest curs, de dos anys de durada, permet a setze 
ballarins, seleccionats mitjançant una audició, completar 
la seva formació amb coreografi es de destacats artistes i 
amb un programa d’actuacions al circuit teatral.

La direcció artística d’IT Dansa és a càrrec de Catherine 
Allard, formada com a ballarina al Nederlands Dans 
Theater i a la Compañía Nacional de Danza. La formació 
ha estrenat una trentena de coreografi es tant de joves com 
de reconeguts creadors, i ha aconseguit un repertori molt 
divers que demostra que la dansa contemporània viu un 
moment creatiu apassionant, amb una redefi nició constant 
dels seus codis expressius i un enriquidor apropament a 
altres llenguatges artístics.

Carta de la directora, Catherine Allard

“Quan l’any 1996 vaig acceptar el repte de crear el projecte 
IT Dansa Jove Companyia de l’Institut del Teatre, mai hauria 
pensat que arribaríem, junt amb el meu equip, a fer tot el 
que hem aconseguit fi ns ara.

Als inicis, recordo una conversa amb una amiga que 
em deia: ‘Ets molt valenta, en aquest país, mai es pot 
aconseguir res!’ Li vaig respondre: ‘El primer que hem 
de fer és treballar i motivar els ballarins!’ Treball, rigor, 
motivació i sobretot passió!

És clar que no sempre és sufi cient. És necessari el 
recolzament dels programadors, festivals i institucions.

Ràpidament vam rebre una motivació molt valuosa per 
engegar els primers passos de l’IT Dansa: l’oportunitat 
que ens donaven des del Centre Cultural Caixa Terrassa, 

que van apostar i ajudar la iniciativa de la Diputació de 
Barcelona, possibilitant l’estada d’una setmana sencera 
i la primera presentació de l’IT Dansa a la seva seu de 
Terrassa.

Eduard Vives és, als meus ulls, el primer director artístic 
a Catalunya que va apostar de manera incondicional per la 
dansa, quan sabem que la tendència de contractar dansa 
als teatres mai ha estat la prioritat.

Va ser una motivació molt agraïda, un repte, però també 
una gran responsabilitat! Havíem de convèncer!

Nou mesos de gestació, i tothom cap a Terrassa!

Arribant al teatre per començar els assajos, els ballarins, 
la Guillermina Coll –la nostra repetidora–, els tècnics i jo  
estàvem molt il·lusionats. 

De seguida vam sentir que vivíem uns instants molt 
importants, tots estàvem entregats al cent per cent.

Recordo quan el director del Centre assistia a alguns assajos 
i ho comentàvem, m’ajudava amb les seves refl exions.

Arribat el dia 6 de març de 1998, els llavors president de 
la Diputació, Manel Royes; el vicepresident de l’Institut 
del Teatre, Joan Francesc Marco; el director de l’Institut 
del Teatre, Pau Monterde; la directora del Departament de 
Dansa, Barbara Kasprovich, els professors de l’Institut del 
Teatre, pares i mares, alumnes, amics..., tots estaven allí 
asseguts amb molta curiositat, esperança i amb ganes de 
gaudir de la primera promoció de ballarins de l’IT Dansa. 
Recordaré sempre la gran il·lusió de tothom per veure 
néixer l’IT Dansa.

L’ambient de l’auditori del Centre Cultural de Terrassa 
vibrava d’energia positiva.

Els ballarins van estar magnífi cs; els espectadors, 
emocionats.

Més endavant, el Centre Cultural va continuar recolzant 

LA HISTÒRIA DE L’IT DANSA
Carta de la directora i records de
les primeres ballarines de la companyia
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la companyia amb la seva proposta de coproduir un segon 
programa!

Ara, després de quinze anys, puc dir que IT Dansa ha 
esdevingut un clar referent educatiu, tant en l’àmbit 
nacional com l’internacional; un projecte que ha donat 
fruits molt importants: un centenar de ballarins que van 
passar per l’IT Dansa estan ballant arreu del món; uns 
quants són coreògrafs; d’altres, pedagogs.

Tenim èxit amb públic de totes les edats, oferim programes 
educatius, amb una contínua relació amb el Liceu, el 
Mercat de les Flors, el Festival Grec, el Teatre Nacional de 
Catalunya, etc.

Novament, la direcció artística del Centre Cultural de 
Terrassa confi a en nosaltres i tornarem a ballar amb 
molta il·lusió i contents de celebrar la 30a Temporada de 
Dansa del Centre Cultural, ara que fa quinze anys que vam 
debutar en aquest mateix escenari.

Ara més que mai, units, entre tots els que creiem que la 
dansa és imprescindible per la societat, podrem arribar a 
donar-li el lloc que li pertoca.”

Catherine Allard
Directora de l’IT Dansa

Cristina Gallofré Vargas i Nora Sitges-Sardà, ballarines de la primera promoció de l’IT Dansa, recorden aquella primera 
funció de la companyia al Centre Cultural amb les paraules següents:

“Ja han passat quinze anys d’aquells inicis de l’IT Dansa i 
sobretot d’aquell primer espectacle de la companyia, tan 
esperat per tothom, el qual va tenir lloc al Centre Cultural 
de Terrassa.
Després de més de set mesos de treball dur i constant el 
dia va arribar… Vam pujar dalt de l’escenari… a Terrassa! 
Quina emoció i sobretot quins nervis! Ningú sabia què 
passaria l’endemà, però això sí, tots ens hi vam deixar la 
pell: ballarins, direcció i el Centre Cultural van fer d’aquella 
nit un moment màgic i inoblidable. La primera preestrena 
amb el programa de Cómplices, Violeta II, Via Durga i Jardí 
tancat va complir totes les expectatives.”

Cristina Gallofré Vargas (IT Dansa, 1997-1999).
Després de passar pel Nederlands Dans Theater II (1999-
2002) i l’Òpera de Lyon (2002-2006) es queda a la ciutat 
francesa fent d’assistent de coreògrafs com Jiři Kylian o la 
mateixa Catherine Allard.

“Quinze anys enrere trepitjàvem el teatre de Terrassa amb 
passos de Jardí tancat, Violeta II, Via Durga i Cómplices, 
les peces que presentaria IT Dansa en el seu primer any 
de trajectòria. Sé que en algun lloc, en algun armari, a 
Barcelona, guardo fotos i escrits que m’ajudarien a recordar 
aquell dia que, sens dubte, va ser especial per tots els que 
formàvem el primer equip d’IT Dansa. L’única cosa que puc 
assegurar encara a hores d’ara, i sense haver de recórrer al 
meu bagul dels records, és que aquells primers passos –la 
presentació al Centre Cultural– van ser molt importants i 
decisius per forjar els inicis d’aquesta companyia.”

Nora Sitges-Sardà (IT Dansa, 1997-2000).
Actualment està a la companyia de dansa del Gärtnerplatz 
Theater de Munic com a subdirectora i assistent 
coreogràfi ca, i segueix fent projectes amb la companyia que 
va formar juntament amb Claudi Bombardó a Barcelona, 
Contrapunctus Danceport.
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Violeta II, de Ramon Oller
Música popular jueva

4 de març de 1998
Preestrena de la companyia IT Dansa

Centre Cultural Terrassa
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Cómplices, de Tony Fabre
Música d’A. Vivaldi i J.S. Bach

4 de març de 1998
Centre Cultural Terrassa
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Via Durga, de Jennifer Hanna
Música de Philip Glass

4 de març de 1998
Centre Cultural Terrassa
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Jardí tancat, de Nacho Duato
Música de Maria del Mar Bonet
4 de març de 1998
Centre Cultural Terrassa
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En forme de soi, de Catherine Allard
Música d’Erik Satie
20 de febrer de 1999
Estrena mundial
Centre Cultural Terrassa
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Passomezzo, d’Ohad Naharin
Música anònima

20 de febrer de 1999
Centre Cultural Terrassa
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Monocroma oculto, de Jacopo Godani
Música de Jacopo Godani

20 de febrer de 1999
Estrena mundial

Centre Cultural Terrassa
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Wolfgang, bitte..., de Rui Horta
Música de W.A. Mozart

10 de març de 2002
Centre Cultural Terrassa
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Insert incert, de Carlos Iturrioz
Música de Diego dell’Osto

10 de març de 2002
Centre Cultural Terrassa
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Fièvre, de Jo Stromgren
Música de diversos autors

10 de març de 2002
Centre Cultural Terrassa
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Cor perdut, de Nacho Duato
Música de Maria del Mar Bonet

10 de març de 2002
Centre Cultural Terrassa
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Ballet Nacional
de Cuba
Alicia Alonso,
70 anys del debut
d’una estrella
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BALLET NACIONAL DE CUBA
PRESENTA

Dissabte 9 de novembre de 2013 a les 21 h

Coppélia
Coppélia, una de les més famoses obres del repertori 
tradicional de ballet, es va estrenar el 25 de maig de 
1870 a l’Òpera de París. En fundar el Ballet Nacional de 
Cuba, el 1948, un dels primers títols escollits per Alicia 
Alonso per integrar el repertori de la nova companyia va 
ser Coppélia.
El primer muntatge d’aquesta obra per a la companyia es 
va encarregar a Lleó Fokín, que va portar a Cuba una versió 
sobre l’original de Marius Petipa. L’obra, centralitzada 
per Alicia Alonso i Ígor Youskévitx, es va estrenar el 28 
de desembre de 1948 al teatre Auditorium, avui Amadeo 
Roldán. Alicia Alonso, com a repositora, coreògrafa i 
responsable de les grans peces del repertori tradicional 
dins de la companyia, va emprendre immediatament un 
minuciós treball amb la coreografi a, l’estil i la dramatúrgia 
de Coppélia, transformant l’obra de manera radical. 
Per a això va reprendre sempre que li va ser possible 
elements originals –de Saint-Léon a Petipa– aplicant un 
rigorós criteri per establir els conceptes de l’estil clàssic-
demicaractère que correspon a aquest ballet, i té cura de la 

coherència narrativa de la trama. D’altra banda, va enriquir 
la coreografi a amb moments de gran virtuosisme tècnic, tant 
en els desplegaments de la tècnica purament acadèmica 
com en les danses de caràcter o demicaractère.
El 1957 la coreògrafa va presentar la seva versió, amb 
notable èxit, al Teatre Grec de Los Angeles, on va interpretar 
el paper de Swanilda secundada per André Eglevsky. Deu 
anys després Alonso va realitzar una important revisió de 
l’obra per a una nova producció amb el Ballet Nacional de 
Cuba, i posteriorment va dirigir la seva posada en escena al 
Ballet de Belles Arts, Mèxic, DF (1976).

Coreografi a: Alicia Alonso sobre l’original d’Arthur Saint-Léon 
i la versió de Marius Petipa / Música: Léo Delibes / Llibret: 
Charles Nuitter i Arthur Saint-Léon sobre un conte d’E. T. A. 
Hoffmann / Dissenys: Ricardo Reymena

Durada: 115 minuts (I acte: 30 min / II acte: 25 min / III acte: 30 
min, amb dos intermedis de 15 min) 
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TRAJECTÒRIA DEL BALLET NACIONAL DE CUBA

El Ballet Nacional de Cuba constitueix una de les més 
prestigioses companyies de ballet clàssic del món.
Fou fundat l’any 1948, amb Alicia Alonso com a principal 
responsable i primeríssima fi gura. L’any 1950 es creà 
l’Escola Nacional de Ballet Alicia Alonso, annexa a la 
companyia professional. Des del començament, la línia 
artística es basa en el respecte a la tradició romàntica i/o 
clàssica, estimulant al mateix temps el treball creatiu de 
coreògrafs contemporanis.
El rigor artístic-tècnic dels seus ballarins i l’amplitud i 
diversitat en la concepció estètica dels coreògrafs atorguen 
a aquesta agrupació un lloc rellevant entre les grans 
institucions del seu gènere en l’escena internacional.
Ja en aquesta primerenca etapa, el muntatge de les 
versions completes de clàssics com Giselle, El llac dels 
cignes o Coppélia va estar acompanyat d’obres procedents 
del moviment renovador dels Ballets Russos de Diaghilev 
com Petruška o La migdiada d’un faune, i de ballets creats 
per coreògrafs nacionals.

L’adveniment de la Revolució el 1959 va marcar l’inici d’una 
nova etapa per al ballet cubà. Aquest any, com a part d’un 
nou programa cultural, es reorganitza la companyia amb el 
nom de Ballet Nacional de Cuba, i ha tingut des de llavors 
un auge vertiginós, enriquint el seu repertori i promovent el 
desenvolupament de nous ballarins, coreògrafs, professors 
i d’altres creadors en altres gèneres relacionats amb la 
dansa, com les arts plàstiques i la música. Al costat del 
perfeccionament del repertori tradicional, s’ha incentivat 
un puixant moviment coreogràfi c, amb obres que s’ubiquen
dins dels més signifi catius èxits de la coreografi a 
contemporània.
El Ballet Nacional de Cuba desenvolupa anualment un 
programa de gires internacionals que el porta a escenaris 
de diversos països d’Europa, Àsia i Amèrica. Importants 
guardons, com el Grand Prix de la Ville de París i l’Orde Félix 
Varela, de la República de Cuba, se sumen a l’aclamació dels 
més destacats representants de la crítica especialitzada 
i les distincions rebudes per les seves fi gures, de manera 
individual, en concursos i festivals internacionals.
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Prima ballerina assoluta i directora del Ballet Nacional de Cuba, 
Alicia Alonso és una de les personalitats més rellevants de 
la història de la dansa i constitueix la fi gura cabdal del ballet 
clàssic en l’àmbit iberoamericà. 

Va néixer a l’Havana, on va iniciar els seus estudis el 1931, a 
l’Escola de Ballet de la Societat Pro-Art Musical. Més tard es 
va traslladar als Estats Units i va continuar la seva formació 
amb Enrico Zanfretta, Alexandra Fedorova i diversos professors 
eminents de l’School of American Ballet. 

La seva activitat professional va començar el 1938, a Broadway, 
en debutar a les comèdies musicals Great Lady i Stars in your 
eyes. Un any més tard va ingressar a l’American Ballet Caravan, 
antecedent de l’actual New York City Ballet. 

Es va incorporar al Ballet Theatre of New York, el 1940, any 
de la seva fundació. A partir d’aquest moment va començar 
una brillant etapa de la seva carrera, com a intèrpret de les 
grans obres del repertori romàntic i clàssic. En aquesta etapa 
va treballar al costat de Mikhail Fokin, Georges Balanchine, 
Léonide Massine, Bronislava Nijinska, Antony Tudor, Jerome 
Robbins i Agnes de Mille, entre altres signifi catives personalitats 
de la coreografi a del segle XX. 

Va ser la intèrpret principal en l’estrena mundial d’importants 
obres com Undertow, Fall river legend i Theme and variations. 
En qualitat de fi gura de l’American Ballet Theatre, va actuar 
en nombrosos països d’Europa i Amèrica amb el rang de prima 
ballerina. El 1948 va fundar a l’Havana el Ballet Alicia Alonso, avui 
Ballet Nacional de Cuba. A partir d’aquest moment, les seves 
activitats es van compartir entre l’American Ballet Theatre, 
els Ballets Russos de Montecarlo i el seu propi conjunt, que va 
mantenir amb molt escàs o cap suport ofi cial fi ns al 1959, any 
en què el Govern Revolucionari de Cuba li va oferir suport. 

Les seves versions coreogràfi ques dels grans clàssics són 
cèlebres internacionalment, i les han ballat altres importants 
companyies com els Ballets de l’Òpera de París, l’Òpera de 
Viena, el San Carlo de Nàpols, l’Òpera de Praga, el Teatre de 
l’Scala de Milà i el Reial Ballet Danès.

ALICIA ALONSO
Prima ballerina assoluta
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Alicia Alonso

“Mis actuaciones en Cataluña, con el Ballet Nacional 
de Cuba, representan un recuerdo imborrable en 
mi carrera artística. Y guardo sentimientos muy 
particulares de mis visitas a Terrassa, un lugar 
encantador del que conservo siempre la admiración y 
el respeto de un público atento y sensible.
El Centro Cultural de Terrassa se ha mostrado en todo 
momento receptivo al gran arte del ballet, y siempre ha 
sido un espacio en el cual hemos encontrado un marco 
propicio para nuestro Arte. 
Por eso estoy feliz por este nuevo encuentro del Ballet 
Nacional de Cuba, con un público tan especial para mí 
como el de Terrassa.”



32

Majísimo, de Jorge García
Música de Jules Massenet

14 de juliol de 1992
Centre Cultural Terrassa
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Grand pas de quatre, d’Alicia Alonso
Música de Cesare Pugni

14 de juliol de 1992
Centre Cultural Terrassa
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Don Quixot, d’Alicia Alonso 
Sobre l’original de Marius Petipa
Música de Lundwing Minkus
8 i 9 d’octubre de 1994
Centre Cultural Terrassa
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Don Quixot, d’Alicia Alonso 
Sobre l’original de Marius Petipa

Música de Lundwing Minkus
8 i 9 d’octubre de 1994

Centre Cultural Terrassa
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La fi lle mal gardée, d’Alicia Alonso
Sobre l’original de Jean Dauberval

Música de Peter Hertel
8 i 9 d’octubre de 1994

Centre Cultural Terrassa
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Poema d’amor i del mar, d’Alberto Méndez
Música d’Ernest Chausson

8 i 9 d’octubre de 1994
Centre Cultural Terrassa
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La Peri, d’Alberto Méndez
Música de Friedrich Burgmüller
8 i 9 d’octubre de 1994
Centre Cultural Terrassa
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Alicia Alonso rep l’homenatge del públic del Centre Cultural
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Don Quixot, d’Alicia Alonso, Marta García i María Elena Llorente
Sobre l’original de Marius Petipa

Música de Ludwig Minkus
5 i 6 d’octubre de 1996

Centre Cultural Terrassa
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Don Quixot, d’Alicia Alonso, 
Marta García i María Elena Llorente
Sobre l’original de Marius Petipa
Música de Ludwig Minkus
5 i 6 d’octubre de 1996
Centre Cultural Terrassa
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La commedia e... danzata, d’Alicia Alonso
Música d’Ernesto Lecuona

5 i 6 d’octubre de 1996
Centre Cultural Terrassa
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La Ventafocs, de Pedro Consuegra
Música de Johann Strauss (fi ll)

15 d’octubre de 2011
Centre Cultural Terrassa
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La Ventafocs, de Pedro Consuegra
Música de Johann Strauss (fi ll)

15 d’octubre de 2011
Centre Cultural Terrassa
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Nina Ananiashvili
i el Ballet Estatal de Geòrgia
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BALLET ESTATAL DE GEÒRGIA
PRESENTA

Diumenge 22 de desembre de 2013 a les 18 h

Suite El trencanous
Marius Petipa
Txaikovski va fer una selecció de vuit dels números del ballet El 
trencanous abans de la seva estrena el desembre de 1892, i va 
formar La suite d’El trencanous, op. 71a, concebuda per tocar 
en concert. La suite s’estrenà sota la direcció del compositor, 
el 19 de març de 1892. L’estrena del ballet es faria el 18 de 
desembre del mateix any. La suite es tornà popular des del 
primer moment, en canvi, el ballet complet no aconseguiria 
l’èxit i l’acceptació de tothom fi ns als anys seixanta.
El ballet explica un conte que passa durant la revetlla de 
Nadal: una nena anomenada Clara prepara el Nadal amb el 
seu germà, els pares i la resta de la família. Un padrí arriba 
i comença a repartir joguines i regals entre els presents, 
fi ns a acabar amb tres nines precioses, que ballen un solo 
cadascuna. La Clara se les mira embadalida, però cap és 
per a ella i, a sobre, és l’única que al fi nal es queda sense 
res. Finalment, el padrí li diu que només té un trencanous 
de fusta amb forma de soldadet, però que no gosa donar-l’hi 
perquè altres nens i nenes ja l’han rebutjat. Ella l’accepta i li 
agrada molt, està tan contenta de tenir una joguina que no 
para d’imaginar jocs amb ella i li sembla un regal meravellós. 
La gelosia del germà farà que l’hi trenqui. Ja de nit, la nena 
baixarà al menjador i veurà com les joguines prenen vida i el 
trencanous s’ha arreglat. 
Volant entre el món de les fades arriben al Regne dels 
Caramels, on els rep la reina fada de Sucre, el seu rei  i moltes 
llaminadures, que ballen successivament per presentar-se i 
festejar-los. Una nova escena mostra la Clara adormida sota 
l’arbre amb la seva joguina a la mà, tot ha estat un somni. 
Almenys la seva joguina està arreglada. A l’escena fi nal la 
Clara visita el padrí a la seva botiga de joguines, per agrair-li 
que l’hagi reparada, i coneix el fi ll del seu misteriós padrí..., 
que és idèntic a la forma humana del soldadet del somni.

Coreografi a: Marius Petipa / Música: P.I. Txaikovski

Durada: 45 minuts

Serenade
Georges Balanchine
“Serenade va ser el meu primer ballet als Estats Units. Poc 
després de la meva arribada a Amèrica, Lincoln Kirstein, 
Edward MM Warburg i jo vam obrir la School of American 
Ballet de Nova York. Com a part del pla d’estudis de l’escola, 
vaig començar una classe de ballet a la nit de tècnica 
d’escenari, per donar als estudiants una idea de com ballar 
a l’escenari. Serenade va evolucionar a partir de les lliçons 
que he donat. Molta gent pensa que hi ha una història 
oculta en el ballet. No hi és. Hi ha, simplement, ballarins en 
moviment amb una bella peça de música. L’única història 
és la història de la música, una serenata, un ball, si es vol, 
a la llum de la lluna. Aquesta obra de Txaikovski, encara 
que no va ser composta per al ballet, té quatre moviments 
ballables que suggereixen diferents emocions. Les parts 
del ballet semblen tenir una història: la dansa aparentment 
‘pura’ adquireix una mena de parcel·la. Però aquest 
argument, inherent a la composició, conté moltes històries. 
Són moltes coses per a molts oients de la música, i moltes 
coses per a moltes persones que veuen el ballet.”

Georges Balanchine 

Coreografi a: Georges Balanchine / Música: P.I. Txaikovski

Durada: 30 minuts
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Sechs Tänze
Jiři Kylian
“Dos segles ens separen de l’època en què Mozart va 
escriure les seves danses alemanyes. Un període històric 
considerable que ha vist patir el terror de guerres, canvis, 
revolucions i tot tipus de convulsions socials.
Amb això a la ment, em va semblar impossible crear 
simplement diferents números de ball que refl ectissin 
l’humor i la brillantor musical del compositor. He posat sis 
actes aparentment sense sentit que ignoren el seu entorn. 
Ells són empetitits davant el sempre present món turbulent, 
que la majoria de nosaltres, per alguna raó no especifi cada, 
dur en les nostres ànimes.
Tot i que la qualitat d’entreteniment de Sechs Tänze de 
Mozart gaudeix de gran popularitat general, no ha de ser 
considerat com una burla. El seu humor hauria de servir 
com a vehicle per apuntar cap als nostres valors relatius. La 
capacitat de Mozart per reaccionar a situacions difícils amb 
un rampell d’autopreservació de la poesia sense sentit és 
ben coneguda.”

Jiři Kylian

Coreografi a: Jiři Kylian / Música: Wolfgang Amadeus Mozart: 
Sechs Deutsche Tänze, KV 571 / Posada en escena: Patrick     
Delcroix / Decorat i vestuari: Jiři Kylian / Llum: Joop Caboort / 
Adaptació a la llum: Kees Tjebbes, Amiran Ananeli / Balletmaster-
mestres de ball: Marina Aleksidze, Liliana Mitaishvili / Etapa 
productor: Niala Godziashvili
NDT I Estrena: 24 d’octubre de 1986, Het Muziektheater, 
Amsterdam
NDT II Estrena: 7 d’abril de 2001, Forum am Schloßpark, 
Ludwigsburg, Alemanya
Durada: 24 minuts

La mort del cigne
Michel Fokine
Mundialment famosa, aquesta coreografi a és una miniatura 
de Michel Fokine pensada per a la ballarina Anna Pavlova. 
Fokine va utilitzar un tros de la suite El Carnaval dels animals 
de Camille Saint-Saëns. L’estrena de La mort del cigne va 
tenir lloc a Mariisnky Theater, a Sant Petersburg, el 22 de 
desembre de 1907. Durant més d’un segle, aquesta popular 
miniatura coreogràfi ca s’ha convertit en la targeta de visita 
de moltes ballarines famoses del món. 
Inspirada en un poema d’Alfred Tennyson i pels cignes que 
va veure en parcs i jardins, Michel Fokine crea aquesta 
coreografi a que il·lustra els darrers moments d’un cigne 
ferit.

Coreografi a: Michel Fokine / Música: Camille Saint-Saëns / 
Intèrpret: Nina Ananiashvili

Durada: 3 minuts
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Serenade, de Georges Balanchine



49
Sechs Tänze, de Jiři Kylian
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NINA ANANIASHVILI
i la història de la companyia

El primer espectacle de ballet que es va veure a Tbilisi va te-
nir lloc el 1852. Era la segona temporada del recent obert 
teatre, i van presentar el segon acte del ballet La sílfi de de 
Tallioni.
El 1854 el teatre va estrenar el primer ballet complet en tres 
actes, La gitana espanyola de Tallioni.
Al llarg dels anys vuitanta i noranta del segle XIX a Tbilisi hi 
actuava el Teatre Imperial de Sant Petersburg. En aquelles 
representacions, entre d’altres, van participar-hi Isadora 
Duncan, Vera i Mikhail Fokin. A Tbilisi Mikhail Fokin va po-
sar en escena els seus primers ballets innovadors, que més 
endavant li van donar reconeixement a París en les Diàguilev 
Seasons.
Un dels personatges més importants de la història del teatre 
va ser Vakhtang Chabukiani, que es va graduar a l’Escola de 
Ballet de Leningrad el 1929, on va treballar al Teatre d’Òpera 
i Ballet Kirov (Mariinsky) i va interpretar tots els papers prin-
cipals del repertori clàssic.
Des de l’any 1941 fi ns a l’any 1973 Chabukiani va ser al cap-
davant de la companyia de ballet del Teatre Estatal d’Òpera i 
Ballet de Tbilisi, i treballava al mateix temps com a director 
de l’Escola de Ballet i creant noves generacions del ballet 
georgià.
Els seus treballs destaquen per la unió de l’estricte estil clàs-
sic, una tècnica brillant, suaus salts i enèrgiques pirouettes, 
així com expressivitat i un temperament fl amant. Ell va in-
troduir un nou estil del ball masculí amb caràcter innovador. 
Aquest estil va tenir una bona infl uència sobre els ballarins i 
els coreògrafs de les següents generacions.
Des de l’any 2004 la directora artística de la Companyia de 
Ballet és Nina Ananiashvili. Des d’aleshores s’han posat en 
escena vint ballets i cinc miniatures, un enorme treball! Un 
dels objectius principals d’Ananiashvili va ser introduir di-
versos estils coreogràfi cs a més de l’estil clàssic. Ara en el 
repertori del Teatre es poden trobar ballets de Georges Ba-
lanchine, Aleksey Ratmansky, Tray McIntyre, Yuri Possokhov, 
Leonid Lavrovsky, etc.
Hi ha hagut nombroses col·laboracions amb els teatres com 
el Danish Royal Theatre o el Covent Garden, i amb coreògrafs 

com Mikhail Lavrovsky, Frank Andersen, Alexander Grant, 
Bart Cooke, Denis Bonner, Margarette Barbierre o Trey 
McIntyre, entre d’altres.
Ananiashvili va ingressar a l’Escola de Ballet de Vakhtang 
Chabukiani (Tbilisi) quan tenia deu anys. Després va anar a 
estudiar a l’Escola de Ballet de Moscou, amb la reconeguda 
Natalia Zolotova.
El 1981 Ananiashvili ja és solista del Teatre Bolxoi de Moscou 
i primera ballarina des del 1985 fi ns al 2004.
A l’escenari del Bolxoi de Moscou, sota la tutoria de la llegen-
dària ballarina Raïssa Struchkova, prepara i representa els 
papers principals de les coreografi es més importants, El llac 
dels cignes, La bella dorment, Giselle, Romeu i Julieta (versions 
de Leonid Lavrovsky i Yuri Grigorovich), Raymonda, El Quixot, 
El corsari, El trencanous, La Bayadere, The Golden Age, La sílfi -
de, Chopiniana, Petit príncep, entre d’altres.
A partir de 1988 Ananiashvili comença a actuar als més pres-
tigiosos escenaris de tot el món. Al New York City Ballet –el 
teatre associat al nom de Georges Balanchine– representa 
els papers principals de Symphony in C, Apollo i Raymonda. 
També va actuar per al Royal Ballet of England i el Royal Da-
nish Theatre. Del 1993 al 2009 va ser primera ballarina de 
l’American Ballet Theatre.
La ballarina és convidada freqüentment per teatres de Suè-
cia, Noruega, Portugal, Finlàndia, Alemanya, Montecarlo, 
Birmingham, Boston o Tòquio, entre d’altres. Nina va ser 
guardonada amb el títol d’Artista del Poble de Geòrgia i de 
Rússia, llorejada amb els premis estatals Zurab Anjaparidze 
i Rustaveli, i guardonada amb la medalla presidencial Exce-
llence pel president de Geòrgia.
Ananiashvili va ser la primera ballarina guardonada amb 
el premi rus nacional Triumph pels seus èxits en l’àmbit de 
l’art. També va ser guardonada amb el títol Lady of the Year 
per l’Institut Americà Biogràfi c el 1997, i el 1999 li lliuren The 
International Golden Goddess prize. El 2002 va ser guardona-
da amb el guardó anual més prestigiós de dansa dels Estats 
Units, pel Dance Magazine.
El 2011 Nina va ser guardonada amb the Order of the Star of 
Italian Solidarity, pel president de la República Italiana.



51

“Quan se’m va plantejar la possibilitat 
d’anar a Terrassa i se’m va entregar 
el llibre que s’havia editat amb motiu 
dels 25 anys de temporades de dansa al 
Centre Cultural, vaig tenir l’oportunitat 
de conèixer la trajectòria d’aquest 
equipament i la seva vinculació amb el 
ballet.
És molt interessant conèixer totes 
les estrelles que han ballat en aquest 
escenari i ens adverteix que davant 
tindrem un públic entès. És una 
motivació i un plaer que el nostre Ballet 
Estatal de Geòrgia es presenti per 
primera vegada a Catalunya i Espanya, 
i personalment em farà molta il·lusió 
ballar a Terrassa.
He col·laborat amb coreògrafs, 
companyies i ballarins en diversos 
teatres d’arreu. Hem convidat alguns 
ballarins a col·laborar amb la nostra 
companyia. Un d’ells, l’Ángel Corella, 
estrella mundial i la meva parella 
durant molts anys a l’American Ballet 
Theatre. El Ballet Estatal de Geòrgia 
va fer una gira pel Japó amb Corella, 
però el més memorable va ser la seva 
actuació a Tbilisi a la gala de celebració 
dels meus 30 anys com a ballarina.
Una salutació. Ens veiem el dia 22 de 
desembre a Terrassa!”

Nina Ananiashvili
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El llac dels cignes, de Marius Petipa
Música de P.I. Txaikovski

11 de març de 2005
Teatre Estatal d’Òpera i Ballet de Geòrgia 
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Laurencia, de Vakhtang Chabukiani
Música d’Alexander Crain

18 d’abril de 2005
Teatre Estatal d’Òpera i Ballet de Geòrgia
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Variacions Donizetti, de Georges Balanchine
Música de Gaetano Donizetti

20 de novembre de 2005
Teatre Estatal d’Òpera i Ballet de Geòrgia
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Sagalobeli, de Yuri Possokhov
Música popular georgiana

2 de febrer de 2008
Estrena mundial

Teatre Estatal d’Òpera i Ballet de Geòrgia



56

Falling Angels, de Jiři Kylian
Música de Steve Reich Drumming

18 d’octubre de 2008
Teatre Estatal d’Òpera i Ballet de Geòrgia
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Stepping Stones, de Jiři Kylian
Música de John Cage i Anton Webern

18 d’octubre de 2008
Teatre Estatal d’Òpera i Ballet de Geòrgia



58

Un vol sense ales, de Teet Kask
22 de setembre de 2011

Teatre Estatal d’Òpera i Ballet de Geòrgia
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Chopiniana, de Michel Fokine
Música de Frédéric Chopin

22 de setembre de 2011
Teatre Estatal d’Òpera i Ballet de Geòrgia
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