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Nina Ananiashvili actua per primera vegada al Centre 

Cultural Terrassa amb el Ballet Estatal de Geòrgia  
 
 
Un dels ballets més destacats i reconeguts de Rússia, la Unió Soviètica i 
de l’actual Geòrgia, actuarà a la 30a Temporada BBVA de Dansa, el 
diumenge 22 de desembre. 
 
Serà la primera vegada que aquesta companyia actua a Terrassa, i que la 
seva directora, la prestigiosa ballarina Nina Ananiashvili, ja retirada dels 
escenaris, interpretarà La mort del cigne. 
 
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. 
 
BALLET ESTATAL DE GEÒRGIA 
 
El Teatre Estatal Acadèmic d’Òpera i Ballet de Tiblisi (Geòrgia) fou fundat el 
1851, i durant tot aquest temps ha estat un dels més destacats i reconeguts de 
Rússia, la Unió Soviètica, i l’actual Geòrgia. Des de 2004, la directora artística 
del Ballet és Nina Ananiashvili.  
 
Des de la seva arribada s’han posat en escena vint ballets i cinc miniatures. Un 
dels objectius principals d’Ananiashvili va ser introduir diversos estils 
coreogràfics a més de l’estil clàssic. Ara en el repertori de la companyia es 
poden trobar ballets de George Balanchine, Aleksey Ratmansky, Tray McIntyre, 
Yuri Possokhov i Leonid Lavrovsky, entre d’altres. Hi ha hagut nombroses 
col·laboracions amb altres teatres com el Danish Royal Theatre i el Covent 
Garden així com amb els coreògrafs Mikhail Lavrovsky, Frank Andersen, 
Alexander Grant, Bart Cooke, Denis Bonner, Margarette Barbierre i Trey 
McIntyre, entre d’altres. 
 
NINA ANANIASHVILI 
  
Nina Ananiashvili va ingressar a l’Escola de Ballet de Vakhtang Chabukiani 
(Tbilisi) quan tenia deu anys. Després va anar a estudiar a l’Escola de Ballet de 
Moscou, amb la reconeguda Natalia Zolotova. L’any 1981 ja era solista del 
Teatre Bolxoi de Moscou i Primera Ballarina des de 1985 fins el 2004. 
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A l’escenari del Bolxoi de Moscou, sota la tutoria de la llegendària ballarina 
Raissa Struchkova, representà els papers principals de les coreografies més 
importants, El Llac dels Cignes, La Bella Dorment, Giselle, Romeu i Julieta, 
Raymonda, El Quixot, El Corsari, El Trencanous, La Bayadere, The Golden 
Age, La Silfide, Chopiniana i Petit Princep, entre d’altres. 
 
A partir de 1988 va començar a actuar en els més prestigiosos escenaris de tot 
el món. Al New York City Ballet -el teatre associat al nom de George 
Balanchine- va representar els papers principals de Symphony in C, Apollo, 
Raymonda. També va actuar pel Royal Ballet of England i el Royal Danish 
Theatre. Del 1993 al 2009 va ser Primera Ballarina de l’American Ballet 
Theatre.  
 
La ballarina fou convidada freqüentment per teatres de Suècia, Noruega, 
Portugal, Finlàndia, Alemanya, Montecarlo, Birmingham, Boston i Tòquio, entre 
d’altres. 
 
Ha estat guardonada amb el títol d’Artista del Poble de Geòrgia i de Rússia, 
llorejada amb els premis estatals Zurab Anjaparidze i Rustaveli, i amb la 
medalla Presidencial Excellence pel president de Geòrgia. 
 
Fou la primera ballarina en rebre el premi Rus Nacional Triumph pels seus èxits 
en l’àmbit de l’art. També va guanyar el títol Lady of the Year per l’Institut 
Americà Biogràfic el 1997 i el 1999 li van lliurar The International Golden 
Goddess Prize. El 2002 va rebre el guardó anual més prestigiós de dansa dels 
Estats Units, atorgat pel Dance Magazine. 
 
PROGRAMA 
 
Suite El Trencanous 
Coreografia Marius Petipa 
Música P. I. Txaikovski 
Durada: 45 minuts 
 
Fada de sucre: Nino Samadashvili 
Príncep: Ruben Muradyan 
Maria: Nutsa Chekurashvili 
El príncep trencanous: Giorgi Mshvenieradze 
Drosselmeyer: David Ananiashvili 
El rei dels ratolins: Irakli Jeladze 
 
Ninos 
Eespanyols – Ekaterine Lominadze, Philip Fedulov 
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Russos –Lana Mgebrishvili, William Pratt 
Xinesos – Svetlana Kiknadze, Giorgi Chkhaidze 
Francesos – Mariam Eloshvili, Giorgi Beridze 
 
Ratolins  
Moris Meskhia, Giorgi Elkanishvili, George Beridze, George Chkhaidze, Zurab 
Datukishvili, Nikoloz Peikhrishvili 
 
Flocs de neu 
Rusudan Kvitsiani, Alisa Bogdanova, Tamta Bakhtadze, Maya Iluridze-Pratt, 
Ekaterine Makhachashvili, Nia Geladze, Vera Kikabidze, Svetlana Kiknadze, 
Inna Azmaiparashvili, Mariam Eloshvili, Sopho Pantsulaia, Ekaterine 
Lominadze, Natalia Rigvava 
 
Vals 
Vera Kikabidze, Nia Geladze, Alisa Bogdanova, Rusudan Kvitsiani, Tamta 
Bakhtadze, Tea Kopaleishvili, Maya Iluridze-Pratt, Shorena Khaindrava, 
Ekaterine Makhachashvili, Inna Azmaiparashvili, Natalia Rigvava, Sopho 
Pantsulaia 
 
Txaikovski va fer una sel·lecció de vuit dels números del ballet El Trencanous 
abans de la seva estrena el desembre de 1892. La suite d’El Trencanous, 
s’estrena sota la direcció del compositor, el 19 de març de 1892 i es va 
popularitzar des d’aleshores, tot i que el ballet complet no ho aconseguí fins els 
anys 1960. 
 
Serenade 
Coreografia Georges Balanchine 
Música P.I.Txaikovski 
Durada: 30 minuts 
 
Solistes: 
Nino Samadashvili 
Nutsa Chekurashvili 
Ekaterine Surmava 
Ruben Muradyan 
David Ananiashvili 
 
Ballarines: 
Ekaterine Lominadze, Lana Mgebrishvili, Mariam Eloshvili, Yumiko Fukuda, 
Alisa Bogdanova, Maya Iluridze–Pratt, Ekaterine Makhachashvili, Vera 
Kikabidze, Rusudan Kvitsiani, Natalia Rigvava, Tamta Bakhtadze, Nia Geladze, 
Sopha Pantsulaia, Inna Azmaiparashvili, Tea Kopaleishvili, Shorena 
Khaindrava, Svetlana Kiknadze.  
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Ballarins: 
Philip Fedulov, Giorgi Mshvenieradze, William Pratt, Ryo Kato 
 
Com afirma el mateix Balanchine “Serenade va ser el meu primer ballet als 
Estats Units. Poc després de la meva arribada a Amèrica, Lincoln Kirstein, 
Edward MM Warburg i jo vam obrir la School of American Ballet de Nova York. 
Com a part del pla d’estudis de l’escola, vaig començar una classe de ballet per 
la nit de tècnica d’escenari, per donar als estudiants una idea de com ballar a 
l’escenari. Serenade va evolucionar a partir de les lliçons que he donat. 
 
Molta gent pensa que hi ha una història oculta en el ballet. No hi és. Hi ha, 
simplement, ballarins en moviment amb una bella peça de música. L’única 
història és la història de la música, una serenata, un ball, si es vol, a la llum de 
la lluna. Aquesta obra de Txaikovski, encara que no va ser composta per al 
ballet, té quatre moviments ballables que suggereixen diferents emocions. Les 
parts del ballet semblen tenir una història: la dansa aparentment pura adquireix 
una mena de parcel·la. Però aquest argument, inherent a la composició, conté 
moltes històries.  
 
Són moltes coses per a molts oients de la música, i moltes coses per a moltes 
persones que veuen el ballet”.  
 
La mort del cigne 
Coreografia Michel Fokine 
Música C. Saint-Saëns 
Durada 3 minuts 
 
Intèrpret Nina Ananiashvili 
 
Mundialment famosa, aquesta coreografia és una miniatura de Michel Fokine 
pensada per a la ballarina Anna Pavlova. Fokine va utilitzar un tros de la suite 
El Carnaval dels Animals de Camille Saint-Saëns. L’estrena de La mort del 
cigne va tenir lloc al Mariinsky Theater, a Sant Petersburg, el 22 de desembre 
de 1907. Durant més d’un segle, aquesta popular miniatura coreogràfica s’ha 
convertit en la targeta de visita de moltes ballarines famoses del món. 
 
Inspirada en un poema d’Alfred Tennyson i pels cignes que va veure en parcs i 
jardins, Michel Fokine crea aquesta coreografia que il·lustra els darrers 
moments d’un cigne ferit. 
 
Sechs Tänze 
Coreografia Jiři Kylian 
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Música W. A. Mozart: Sechs Deutsche Tanze, KV 571 
Durada 24 minuts 
 
Intèrprets: 
 
Ekaterine Lominadze, Lana Mgebrishvili, Sopha Pantsulaia, Nino 
Tskhvediani, David Ananiashvili, Giorgi Chkhaidze, William Pratt, Giorgi 
Beridze, Moris Meskhia, Zurab Datukishvili, Mariam Eloshvili, Svetlana 
Kiknadze 
 
Segons Jiři Kylian: “Dos segles ens separen de l’època en que Mozart va 
escriure les seves danses alemanyes. Un període històric considerable que ha 
vist patir el terror de guerres, canvis, revolucions i tot tipus de convulsions 
socials. 
 
Amb això en ment, em va semblar impossible crear simplement diferents 
números de ball que reflecteixen l’humor i la brillantor musical del compositor. 
He posat sis actes aparentment sense sentit, que ignoren el seu entorn. Ells 
són empetitits davant el sempre present món turbulent, que la majoria de 
nosaltres, per alguna raó no especificada, duem a la nostra anima. 
 
Tot i que la qualitat d’entreteniment de SechsTänze de Mozart gaudeix de gran 
popularitat general, no ha de ser considerat com una burla. El seu humor 
hauria de servir com a vehicle per apuntar cap als nostres valors relatius. La 
capacitat de Mozart per reaccionar a situacions difícils amb un rampell d’auto-
preservació de la poesia sense sentit és ben conegut”. 
 
 
Les dades:  
 
Ballet Estatal de Geòrgia 
Suite El Trencanous, Serenade, La mort del cigne, Sechs Tänze 
 
Dia i hora: diumenge 22 de desembre a les 18h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 37 € 
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
 

http://www.vendaentrades.cat/

