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Les primeres figures de les grans companyies de dansa del món, al 
Centre Cultural Unnim de Terrassa 

 
 
 
La Gala Els Virtuosos culmina l’excel·lent temporada estable de dansa 2012 del Centre 
Cultural Unnim. El diumenge 27 de maig, ballarins de prestigi internacional retran un 
homenatge a les grans figures de la dansa del segle XX. 
 
Ballarins de reconegut prestigi internacional del Ballet Nacional de Cuba, del Teatre de l’Òpera 
de Bucarest, de la Companyia Sampapié (Itàlia) i del Teatre de l’Òpera de Baixkíria retran 
homenatge a les grans figures de la dansa del segle XX, el diumenge 27 de maig a les 18h a 
l’equipament cultural de Terrassa.  
 
L’espectacle, que comptarà amb un servei gratuït de ludoteca pels més petits, oferirà fragments 
de les principals obres que han format part del repertori dels grans mestres de la dansa: 
fragments i passos de dos de Giselle, El Corsari, El llac dels cignes, Don Quixot, La mort del 
cigne i L’espectre de la rosa, entre d’altres.  
 
La Gala Els Virtuosos, dirigida per Martha García i Orlando Salgado, recull l’esperit, la 
disciplina, el talent, el rigor, l’energia i el caràcter dels grans mestres i intèrprets de la dansa que 
els va fer brillar en els grans escenaris del món del segle XX : Anna Pavlova, Vaslav Nijinsky, 
Alicia Alonso, Margot Fonteyn, Rudolf Nureyev, Isadora Duncan, Mikhail Baryshnikov, 
Martha Graham, Vladimir Vasiliev, Maya Plisetskaya i Pina Bausch. Tots ells han estat figures 
que, en la seva plenitud artística i expressiva, han creat escola i han impulsat la tècnica i la 
interpretació per tal d’elevar la dansa a les fites més altes, sempre a la recerca de la perfecció i 
de la superació constant. La seva inspiració i tenacitat han dignificat la figura del ballarí.  
 
Martha García, directora artística 
 
Reconeguda a nivell internacional, Martha García és graduada a l’Escuela de Ballet de 
L’Habana i professora de la Facultat de Dansa del Instituto Superior del Arte de Cuba i compta 
amb més de 30 anys d’experiència com a primera ballarina al Ballet Nacional de Cuba, 
institució amb que ha realitzat actuacions en més de 50 països.  
 
Entre els anys 2001 i 2004, fou la directora artística del Ballet Estable del Teatro Colón de 
Buenos Aires (Argentina). A més, també ha treballat en diverses companyies de dansa com la 
Compañía Nacional de Danza espanyola, el Ballet de l’Òpera de Roma, on va realitzar el 
muntatge de l’obra Bodas de Sangre d’Antonio Gades, i el Ballet Carmen Roche de Madrid, on 
va desenvolupar la tasca d’adjunta a direcció entre 2005-2010 i va realitzar la seva obra La 
Bella Durmiente Suena. 
 
Entre les seves versions i treballs coreogràfics originals cal destacar: El lago de los cisnes, El 
sombrero de tres Picos, Don Quijote, Baile de Graduados, El Ruiseñor y La Rosa, Alquíval, En 
mi Habana, Entreacto Capricho i Grand Pas de Quatre. 
 
La trajectòria artística de Martha García compta amb nombrosos guardons, entre els quals 
destaquen: Estrella d’Or del Festival de París (1970) per la seva interpretació en el Grand Pas 
de Quatre; Medalla d’Or i Premi per parella (Japó, 1978) i Medalla d’Or en categories menors i 
Medalla de Plata i Premi a l’Excel·lència Tècnica en categories majors (Varna, 1968-1970).  
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Actualment és professora i coreògrafa de la Càtedra de Dansa Alicia Alonso de la Universitat 
Rei Juan Carlos de Madrid. 
 
Orlando Salgado, director artístic 
 
Graduat a la Escuela Nacional de Arte de l’Habana i professor titular adjunt de la Càtedra de 
Dansa del Instituto Superior de Arte de Cuba, Orlando Salgado és ballarí del Ballet Nacional de 
Cuba, on acumula una experiència de més de 30 anys a la companyia.  
 
Com a primer ballarí ha actuat en els teatres més importants del món amb un repertori que 
avarca des d’obres romàntico-clàssiques fins a contemporànies compartint escenari amb 
diferents generacions d’estrelles del Ballet cubà i diferents figures internacionals de ressò 
internacional com l’excepcional ballarina Alicia Alonso amb qui va protagonitzar la gala per 
commemorar els 50 anys del American Ballet Theatre, a més del Festival de Spoletto, la Gala 
Internacional de Brussel·les i el Festival Internacional de Ballet de Tòquio i Osaka. 
 
Salgado ha estat convidat per prestigioses companyies de ballet entre les que destaquen el 
Bolshoi de Moscú, American Ballet Theatre, Le Grands Ballets Canadiens, Compañia Nacional 
de Danza de Mèxic, Òpera de Roma i el Ballet de Tbilisi, entre altres. També ha participat en 
nombrosos Festivals Internacionals de Dansa com el de Mònaco, Polònia, Brasil, Espanya, 
Portugal, Edimburg, Gran Bretanya i Perú.  
 
La seva dilatada trajectòria professional ha estat reconeguda amb diversos premis: Premi 
Especial, Medalla i Diploma de Laureado en el Concurs de Ballet de Japó; Medalla del Colegio 
de Abogados de Puerto Rico; Medalla de l’Amistad de la República de Vietnam; Medalla del 
Festival de Lodz; Medalla de l’Associació Min-Ou de Tòquio; Diploma d’Honor de l’Alcaldia 
de la Paz (Bolívia) i La Giraldilla, como a fill il·lustre de la ciutat de l’Habana.  
 
Des de 2005 imparteix cursos a l’Associació de Professionals de la Dansa de Madrid. 
Actualment és mestre i director adjunt del Ballet Carmen Roche i professor de les Escoles 
Provincials i Nacional d’Arts, contribuint així al desenvolupament de les noves generacions de 
ballarins cubans. 
 
 
 
Les dades: 
 
Dansa: Gala Els Virtuosos 
Programa: Homenatge a les grans figures de la dansa del segle XX 
Data: Diumenge 27 de maig de 2012 
Hora: 18 hores 
Lloc: Centre Cultural Unnim. Rambla d’Ègara, 340. Terrassa 
Preu: 25 euros 
És informació i venda d’entrades: www.fundacioct.cat i www.unnimentrades.cat  
Tel.: 902 180 677 
 
Aquest espectacle compta amb un servei gratuït de LUDOTECA per a nens/es més grans de 3 anys, des 
de mitja hora abans de la funció fins a mitja hora després. Es tracta d’un espai on es fusionen els jocs i 
els llibres i on es podran escoltar contes i rondalles. 
Les places són limitades. 
Informació i reserves: 93.780.41.44 

http://www.fundacioct.cat/
http://www.unnimentrades.cat/

