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El prestigiós Ballet de Biarritz interpreta el clàssic de 
Shakespeare, Romeu i Julieta, al Centre Cultural Terrassa 

 
L’equipament terrassenc és l’escenari escollit per la companyia francesa 
per interpretar la tragèdia de Shakespeare, el diumenge 28 d’abril.  
 
Aquest espectacle forma part de l’acord de col·laboració entre Unnim 
Caixa i Unnim BBVA que té com a objectiu donar continuïtat a les 
activitats més destacades de l’Obra Social. 
 
Coincidint amb els actes de celebració del Dia Internacional de la Dansa, 
els alumnes dels últims cursos de l’Institut del Teatre de Barcelona 
oferiran, una hora abans de l’espectacle i de forma gratuïta, tallers lliures 
de dansa.  
 
La 29a Temporada de Dansa Unnim-BBVA tancarà aquesta temporada amb 
una altra obra clàssica, Don Quixot, representada per una companyia de 
dansa de gran renom internacional, el Royal Czech Ballet, diumenge 19 de 
maig. 
 
Romeu i Julieta 
 
La simfonia dramàtica, composada l’any 1839 per Hèctor Berlioz, deu la seva 
existència al violinista Niccolò Paganini. Berlioz va concebir el 
desenvolupament d’aquesta peça com una forma d’evasió del seu fracassat 
matrimoni amb l’actriu Harriet Smithson. 
 
Rellegint Romeu i Julieta, Berlioz va redactar una sinopsis a partir de les 
escenes més importants del drama dels amants de Verona i va confiar els 
textos de les parts cantades al poeta Émile Deschamps.  
 
La partitura va ser interpretada tres vegades al conservatori de París sota la 
batuta del seu propi autor, la primera vegada el 24 de novembre de 1839, 
Paganini, a qui estava dedicada, mai la va sentir. 
 
L’adaptació de Romeu i Julieta de Berlioz omet en la seva part dramàtica l’obra 
de Shakespeare, ignorant alguns dels seus passatges. Mentre que les parts 
purament orquestrals transmeten les emocions, és el cor el que descriu els fets. 
 
D’aquesta manera, en la introducció, Berlioz fa una mena d’índex de les 
escenes, i després d’això presenta alguns moments esperats com el ball a casa 
dels Capuleto, el duo d’amor o, fins i tot, la mort dels dos amants. L’obra 
finalitza amb un recitatiu que permet el germà Laurent, figura principal del 
drama, revelar a tots què és el que ha passat. 



 
 
Nota de premsa                            

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

 
És en aquesta última part on veiem a Romeu i Julieta a la tomba. Una escena 
conjugada en plural, ja que sorgeixen nou parelles, com si aquest somni que 
era massa bell fos el somni de tots. 
 
A causa de la dificultat de compaginar la partitura de Berlioz amb la dansa, 
“l’espectacle és una espècie de comentari lliure que intenta aixecar la pedra 
d’un somni que era massa bonic”, apunta el propi Thierry Malandain. 
 
Ballet  Biarritz – Thierry Malandain 
 
El Ballet Biarritz neix l’any 1998 amb el recolzament de la pròpia ciutat i d’altres 
organismes oficials, amb uns objectius ben definits: la creació, la difusió i la 
posada en marxa d’accions de sensibilització.  
 
Des de la seva creació, el director del Ballet Biarritz és el ballarí i coreògraf  
Thierry Malandain, guanyador de premis en concursos coreogràfics en diverses 
ocasions.  
 
Malandain finalitza la seva carrera com a ballarí l’any 1986 per fundar la 
companyia Temps Présents. Després de dotze anys al capdavant d’aquesta 
companyia, el seu treball es veu recompensat amb nombrosos guardons. 
 
Autor d’unes seixanta de coreografies, algunes de les quals formen part del 
repertori d’altres companyies, Malandain fou nomenat Caballero de la Orden de 
las Artes y las Letras. Entre el 2000 i el 2004, va assumir la direcció artística del 
Festival Internacional de Danza de Biarritz “Le Temps d’Aimer”, i l’any 2004 va 
ser nominat pels premis Benois de la Danza en el Teatre Boltxoi de Moscou.  
 
Ha estat guardonat amb el Premi de la Crítica al “Mejor espectáculo extranjero” 
en el 19è. Festival Internacional de Ballet de la Habana, Cuba i, finalment, l’any  
2005, va rebre el Premi de Cultura 2005 de la Fundació Sabino Arana, en nom 
de Ballet Biarritz. 
 
Les dades: 
 
Dansa: Ballet de Biarritz 
Programa: Romeu i Julieta 
Coreografia: Thierry Malandain 
Música: Hector Berlioz 
Vestuaris: Jorge Gallardo 
Director de producció, disseny d’il·luminació: Jean-Claude Asquié 
Confecció vestuari: Véronique Murat 
Data:  diumenge 28 d’abril  
Hora: 18 hores 
Preu: 35 € 
Lloc:  Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Més informació i venda localitats: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 

http://www.fundacioct.cat/

