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La violència de gènere, protagonista del proper 
espectacle de dansa del Centre Cultural Unnim 
 
La Companyia de David Campos presenta la reinterpretació Giselle , obra 
clàssica del romanticisme, en clau de violència de gènere, diumenge 11 
de març a Terrassa 
 
Dins la temporada estable de dansa del Centre Cultural Unnim, el proper diumenge dia 
11 de març a les 18 h, la Companyia de David Campos interpretarà l’obra clàssica 
Giselle mitjançant una coreografia innovadora, per parlar d’un tema de dissortada 
actualitat: la violència de gènere. 
 
Si a la peça clàssica del segle XIX, Giselle és una innocent camperola que pateix fruit 
d’enganys i de traïcions, en la revisió que es presenta diumenge, és la força física de 
l’home i la seva pretesa superioritat vers la dona, el que turmenta la protagonista. 
  
Combinant tendències contemporànies i actuals amb el rigor i la disciplina del ballet 
clàssic, la Giselle de David Campos aconsegueix fer arribar al públic d’avui una joia 
del ballet clàssic que no deixa indiferent. 
 
Sobre la formació 
 
La Companyia de David Campos és una de les millors companyies de dansa 
d’Europa. Destaca per les seves innovadores coreografies i per la seva incansable 
voluntat de fer arribar el ballet clàssic al públic d’avui, combinant tendències 
contemporànies i actuals amb el rigor i la disciplina del ballet clàssic. Fundada en els 
anys noranta per David Campos i Irene Sabas, ex ballarins solistes del Ballet Reial de 
Flandes (Bèlgica), la formació omple un buit en el panorama de la dansa a Espanya, 
on pràcticament no existeixen companyies estables de ballet. 
 
En les seves innovadores coreografies, David Campos combina la seva trajectòria i 
experiència professional en el ballet clàssic amb la seva sensibilitat per l’evolució de la 
dansa i els seus nous llenguatges d’expressió. Aquesta barreja dóna com a resultat 
obres úniques i amb segell propi que estan a mig camí entre el ballet i la creació 
contemporània. 
 
La Companyia ha actuat en escenaris de tota Espanya, així com en festivals 
internacionals a Escòcia, Itàlia i França, amb molt bona acollida de crítica i públic. 
Aquest reconeixement ha convertit la formació en una referència en el panorama de la 
dansa d’avui. 
 
 
 
 
 
 
Sobre Giselle 
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Giselle és, en essència, la història d’un desengany amorós i del perdó. Parla de la 
transcendència de l’amor sobre la condició humana, que va més enllà de l’àmbit 
terrenal. David Campos treballa sobre la base argumental de la Giselle original per 
parlar de la violència de gènere, l’engany i la malentesa superioritat de l’home vers la 
dona, temes universals que, malauradament, avui es continuen repetint cada dia. A 
partir de temes presents en l’imaginari popular, com les llegendes sobre dones que 
vénen des del més enllà per emportar-se els homes, David Campos desenvolupa una 
senzilla i terrible història d’amor que podríem viure qualsevol de nosaltres. 
 
La temporada de dansa del Centre Cultural Unnim 
 
Iniciada amb gran èxit de públic el mes de febrer de 2012 amb la Gala d’Estrelles del 
Ballet de l’Òpera de París, la temporada estable del Centre Cultural Unnim continua 
amb la Giselle  de David Campos aquest proper diumenge 11 de març.  
 
Completen la temporada el Víctor Ullate Ballet, amb el programa “L’art de la dansa” el 
dissabte 28 d’abril, i la Gala Els Virtuosos, el diumenge 27 de maig, amb un programa 
d’homenatge a les grans figures de la dansa del segle XX, amb la participació dels 
primers ballarins del Ballet Nacional de Cuba, la Companyia Sampapié (Itàlia) i el 
Teatre de l’Òpera de Baixkíria. 
 
Tots els espectacles de tarda disposen d’un servei de ludoteca per als més petits 
durant el temps que dura la representació. 
 
 
 
Les dades 
 
Dansa: Companyia de David Campos 
Programa: Giselle 
Versió, guió i coreografia: David Campos 
Música: Adolphe Adam 
Data: Diumenge, 11 de març 2012  
Hora: 18 h 
Lloc: Centre Cultural Unnim, Rambla d’Ègara, 340. Terrassa 
Preu: 25 euros 
Servei gratuït de ludoteca per als més petits 
Més informació i venda d’entrades www.fundacioct.es i www.unnimentrades.cat 
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