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El prestigiós Víctor Ullate Ballet arriba al Centre 
Cultural Unnim amb un muntatge innovador 

 
 
 
L’espectacle “L’art de la dansa” trenca els motlles de la dansa tradicional amb 
una enorme varietat de ritmes i estils que irrompran a l’equipament terrassenc el 
dissabte 28 d’abril a les 21h. El mateix dia de l’espectacle la companyia oferirà, de 
14.30h a 16h, un assaig obert a tothom. 
 
La coreografia de “L’art de la dansa” és l’última estrenada pel Víctor Ullate Ballet-
Comunidad de Madrid. Es tracta d’una conjunció d'estils, balls, músiques i moviments 
que li confereixen a aquesta dansa una varietat i riquesa úniques.  
 
En aquest muntatge, Víctor Ullate i el director artístic de la companyia, Eduardo Lao, 
han donat vida a una obra que reuneix diferents moments i estils de la dansa en una 
coreografia dinàmica i eclèctica que va cobrar vida, per primera vegada, l'octubre de 
2010 al Teatre Cuyás de Las Palmas de Gran Canària. 
 
Les músiques que acompanyaran l’àmplia varietat de coreografies són d'una riquesa i 
d’un abast immens, des de Wagner a Massive Attack passant per Gaetano Donizetti, 
Bebe o Madredeus, melodies que s'entrecreuen i queden perfectament acoblades en 
aquest recorregut. 
 
Sense deixar de banda la puresa i la perfecció del clàssic, el Víctor Ullate Ballet - 
Comunitat de Madrid presenta aquest espectacle ric en matisos, ritmes i passos, perquè 
el públic pugui gaudir amb l’ampli repertori d’estils que ofereixen. 
 
Aquest espectacle s’engloba dins de la temporada estable de dansa del Centre 
Cultural Unnim que es manté des de fa 28 anys i que tanca la programació d’enguany el 
dia 27 de maig amb un homenatge a les grans figures de la dansa del segle XX amb la 
Gala Els Virtuosos. 
 
Seguint amb la línia de donar a conèixer la dansa a tots els públics que ja van iniciar 
altres ballarins de prestigi com Ángel Corella i David Campos, la companyia Víctor 
Ullate oferirà una classe oberta a tothom i gratuïta el mateix dia de l’espectacle de les 
14.30h a les 16h. 
 
La Companyia Víctor Ullate Ballet 
 
Creada l’any 1988, la companyia de Víctor Ullate ha passat per diferents etapes. Des 
dels seus inicis es va proveir dels alumnes que anaven sorgint de la pròpia escola. Més 
endavant, va obrir les seves portes internacionalment i va passar a ser un ballet d'àmbit 
més global.  
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La seva línia de treball es caracteritza per diferents factors: el perfeccionament i 
potenciació de la tècnica clàssica, per anivellar a l'elenc, i la diversificació d'estils, des 
del clàssic, fins al neoclàssic, propi de la companyia. Aquests factors, més l'exclusivitat 
del seu repertori, són els que han definit la personalitat única d'aquesta companyia i el 
que li ha proporcionat el seu èxit i continuïtat. 
 
 
Víctor Ullate, ballarí 
 
Nacut a Saragossa, Víctor Ullate va estudiar amb Maria d’Àvila i va iniciar la seva 
carrera professional amb Antonio Ruiz Soler. Més tard, es va incorporar al Ballet del 
Siglo XX sota la direcció de Maurice Béjart, companyia on va romandre catorze anys i 
va interpretar nombrosos primers papers. 
 
L’any 1979, el govern espanyol li va encarregar la formació de la primera companyia de 
ballet clàssic del país la qual va dirigir durant quatre anys, fins que va crear la seva 
pròpia escola, “Centro de Danza Víctor Ullate”, on va aconseguir inculcar una 
personalitat pròpia a través de l’estil de les seves coreografies.  
 
La seva trajectòria ha estat reconeguda i guardonada amb diversos premis de reconegut 
prestigi: Premio Nacional de Danza (1989), Medalla d’Or de les Belles Arts (1996), 
Medalla del Festival de Granada (1998), Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 
en la modalitat de dansa (2003), Premi Autor-Autor (2007) i el premi MAX d’honor 
(2008). 
 
Des de l’any 2000, la Fundación para la Danza Víctor Ullate té com a finalitat la 
promoció del ballet clàssic, en totes les seves facetes, així com la formació tècnica i 
humana de ballarins sense recursos econòmics. La Fundació pretén també fomentar les 
manifestacions culturals relacionades amb l’art de la dansa i, de forma complementària, 
de totes les arts en general. 
 
 
 
 
 
Les dades 
 
Dansa: Víctor Ullate Ballet 
Programa: L’art de la dansa 
Direcció artística: Víctor Ullate 
Coreografia: Víctor Ullate 
Data: Dissabte 28 d’abril de 2012 
Hora: 21h 
Lloc: Centre Cultural Unnim. Rambla d’Ègara, 340. Terrassa 
Preu: 35 euros 
Més informació i venda localitats: www.fundacioct.cat i www.unnimentrades.cat  
Telèfon: 902 180 677 
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