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El Ballet de David Campos escull el Centre Cultural 
Terrassa per acomiadar-se dels escenaris   

 
La Companyia David Campos, amb 25 anys de trajectòria, penja les 
sabatilles de ballet, definitivament, el diumenge 17 de març. El Centre 
Cultural Terrassa serà l’escenari escollit per acollir l’últim espectacle de la 
Companyia, La Bella Dorment. 
 
La 29a Temporada de Dansa Unnim-BBVA acull, en aquesta edició, un fet 
trist pel món de la dansa: la desaparició de la Companyia David Campos que, 
després de la seva actuació a Terrassa, tancarà les seves portes per manca de 
recursos econòmics. L’escenari del Centre Cultural esdevindrà el lloc escollit 
per la Companyia per retre homenatge al seu públic oferint una de les seves 
representacions més aplaudides, La Bella Dorment .  
 
Després d’aquesta actuació, la 29a Temporada de Dansa Unnim-BBVA 
continuarà, diumenge 28 d’abril, amb el clàssic de Shakespeare Romeu i 
Julieta interpretat pel prestigiós Ballet de Biarritz. Tancarà aquesta temporada 
una altra obra clàssica, Don Quixot, representada per una companyia de 
dansa de gran renom internacional, el Royal Czech Ballet, diumenge 19 de 
maig.  
 
Companyia David Campos 
 
És una formació de dansa que combina tendències contemporànies i actuals 
amb el rigor i la disciplina del ballet clàssic. La companyia de David Campos va 
néixer amb la intenció d’omplir un buit en el panorama de la dansa espanyola, 
on no existeixen gaires companyies estables de ballet. 
 
Fundada i dirigida per David Campos i Irene Sabas, ambdós ex-ballarins 
solistes del Ballet Reial de Flandes (Bèlgica), la Companyia recull els anys 
d’experiència dels dos professionals en formacions que exigien els més elevats 
nivells de bellesa i perfecció clàssiques. No obstant, David Campos també ha 
estat sensible a l’evolució de la dansa i permeable a les influències dels 
llenguatges dels moviments més actuals. 
 
La Companyia s’ha presentat en escenaris de tota Espanya i ha estat sempre 
molt ben acollida per la crítica i el públic. Com a mostra, el Palau de la Música 
Catalana la va incorporar dins la seva programació, després de més de 
cinquanta anys d’absència d’espectacles de dansa.  
 



 
 
Nota de premsa 
                            

Comunicació 
Centre Cultural Terrassa 
T 93 780.64.31 - comunicacio@fundacioct.cat 
 
www.fundacioct.cat 
https://www.facebook.com/CentreCulturalTerrassa 
@CCulturalTRS 

Participa, habitualment, com a companyia convidada, al Festival Endanza de 
Madrid. El Ballet de David Campos ha actuat, també amb èxit, en festivals 
internacionals a Escòcia, Itàlia i França, entre d’altres. Aquest reconeixement 
ha convertit la formació en una referència en el panorama de la dansa actual. A 
més, les seves innovadores coreografies l’han col·locat entre les millors 
companyies d’Europa.  
 
Malauradament, el ballet s’acomiadarà, definitivament, dels escenaris aquest 
diumenge 17 de març al Centre Cultural de Terrassa, on representarà la seva 
particular versió del clàssic La Bella Dorment. 
 
La Bella Dorment 
 
Considerada una obra clàssica de la història del ballet, David Campos l’ha 
transformat en un espectacle contemporani i d’estructura cinematogràfica. Més 
enllà de la renovació estètica i del llenguatge escènic, el coreògraf proposa una 
nova forma d’estructurar l’obra. Així, la princesa Aurora apareixerà en ocasions 
com un personatge actual i real i, en d’altres, com la ballarina que interpreta el 
rol de la princesa Aurora en el ballet original. 
 
Per aconseguir aquest efecte, el muntatge s’acompanya de grans projeccions 
multimèdia i d’escenografia virtual –obra dels vídeo creadors Tatiana Halbach i 
Scren Christensen- que traslladaran l’acció del passat al present, d’un somni a 
un altre. 
 
Les dades 
 
Espectacle: La Bella Dorment  

        Companyia David Campos 
Coreografia i versió: David Campos 
Mestre de Ball: Irene Sabas 
Música: P.l. Txaikovsky 
Disseny de so i composició musical addicional: Llorenç Peris 
Video creació: Tatiana Halbach/Scren Christensen (DSLNC) 
Data: diumenge 17 de març de 2013  
Hora: 18 h 
Preu: 25 € 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340. 
Més informació i venda localitats: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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