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Els joves ballarins d’IT Dansa inauguren la 30a 
Temporada BBVA de Dansa del Centre Cultural 

 
 
La companyia de dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona serà l’encarregada de donar el tret de sortida, el proper 20 
d’octubre, de la 30a Temporada BBVA de Dansa. Ho farà 15 anys després 
del seu debut en els escenaris, precisament al Centre Cultural Terrassa.  
 
Enguany el Centre Cultural Terrassa celebra 30 anys de temporades de 
dansa. En el transcurs dels vint-i-nou anys que l’han precedit, el públic ha 
pogut gaudir de l’art del moviment amb la presentació de més de 180 
companyies de més de 30 països, que han representat gairebé 600 
coreografies, 50 de les quals han estat estrenes mundials. 
 
Per commemorar-ho, l’equipament terrassenc acollirà, aquesta temporada 
tardor 2013,  tres companyies de prestigi nacional i internacional: IT Dansa (20 
d’octubre), Ballet Nacional de Cuba (9 de novembre) i Ballet Estatal de 
Geòrgia (22 de desembre).  
 
IT DANSA 
 
IT Dansa és un projecte pedagògic de l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona, creat com a curs de postgrau per al perfeccionament de la formació 
de joves ballarins. Aquest curs, de dos anys de durada, permet a 16 ballarins-
alumnes, seleccionats mitjançant audició, completar la seva formació amb 
coreografies de destacats artistes i amb un programa d’actuacions en escenaris 
del circuit teatral. 
 
Des de la seva presentació l’any 1998, precisament a l’escenari del Centre 
Cultural Terrassa, IT Dansa s’ha consolidat com una important eina de 
formació, d’inserció laboral i de descobriment de nous talents. En aquest 
temps, el projecte, dirigit per Catherine Allard, ha demostrat ser un vehicle 
òptim de divulgació de la dansa, amb coreografies que arriben amb força i 
sensibilitat a tots els públics, empeses pel dinamisme, la frescor i la potència 
interpretativa dels seus ballarins. 
 
Coincidint amb el centenari de l’Institut del Teatre, la jove companyia del curs 
de perfeccionament, IT Dansa, celebra el seu 15è aniversari amb el següent 
programa de coreografies: 
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Cor Perdut, amb coreografia de Nacho Duato, és un pas a dos inspirat en la 
cançó Bir Demet Yasemen, en la versió catalana que Maria del Mar Bonet va 
elaborar a partir d’un tema amb matisos tradicionals de l’armeni M.J. Berberian.  
Al ritme sincopat i hipnòtic de les percussions tunisianes, els dos ballarins 
recreen el dinàmic llenguatge corporal i expressiu d’aquest coreògraf amb la 
mateixa fluïdesa angoixada que transmet la veu de Maria del Mar Bonet. 
 
Naked Thoughts, amb coreografia de Rafael Bonachela, un dels coreògrafs 
més enginyosos del panorama britànic actual, és energia, dinàmica i tècnica. 
Vuit ballarins s’embarquen en un viatge a través del moviment i, també, d’uns 
sentiments, a vegades complicats, perillosos, tendres i ambigus; una lluita amb 
els seus dimonis emocionals i les seves barreres físiques. 
 
In Memoriam, amb coreografia de Sidi Larbi Cherkaoui, és una coproducció 
entre l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i el Festival Grec 2011 de 
Barcelona. El vincle entre realitat i memòria és el centre de In Memoriam. La 
realitat no és la memòria i la memòria no és la realitat, però remuntar-se als 
records del passat ens ajuda a captar millor la realitat del present. Des de la 
memòria, els ballarins exploren els moviments d’atracció i repulsió, magnetisme 
i antimagnetisme, per tal d’examinar el significat de la paraula “harmonia”. 
 
Whim Fractured Fairytale, coreografiada per Alex Ekman, és una peça que 
mostra una varietat de situacions, inspirades en la vida, una barreja entre 
alegria i tristesa. 
 
Les dades 
 
Dansa: IT DANSA 
Direcció artística: Catherine Allard 
Ballarins: Ole Kristian, Alfonso Fernández, Marina Fullana, Jacob Gómez, Lisa 
Kasman  ,Reginald Lefebvre, Chloe Nicole Leong, Laura Lliteras,  , Guido 
Lucas, Adrien Martins,  Lara Misó, Naya Monzón, Anna Ramírez,  Valerio 
Vacca, Tania Verdejo. 
 
Programa: 
 
- Cor Perdut 
Coreografia: Nacho Duato 
Música: Maria del Mar Bonet 
Escenografia, vestuari i il·luminació: Nacho Duato 
Assistent del coreògraf: Catherine Allard 
Durada: 10 minuts 
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- Nacked Thoughts 
Coreografia: Rafael Bonachela 
Assistent del coreògraf: Amy Hollingsworth 
Música: Ramon Balagué 
Poemes: Ainize Txopitea 
Il·luminació: Paco Azorin 
Vestuari: Spastor 
Durada: 15 minuts 
 
- In Memoriam 
Coreografia: Sidi Larbi Cherkaoui 
Música: A Filetta 
Confecció vestuari: Maribel Selma 
Durada: 10 minuts 
 
- WHIM Fractured Fairytale 
Coreografia: Alex Ekman 
Música: Antonio Vivaldi (Les quatre estacions: L’hivern), Marcelle de Lacour (La 
pendule de Marie-Antoinette), Edmundo Ros (Bolero) i Nina Simone (My baby 
just cares for me) 
Il·luminació: Alex Kurth 
Vestuari: Alex Ekman 
Durada: 15 minuts 
 
 
Dia i hora: diumenge 20 d’octubre a les 18h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 15 € 
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
 

http://www.vendaentrades.cat/

