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Ángel Corella + Ara Malikian obren aquest dissabte la 31ª 
Temporada BBVA de Dansa al Centre Cultural Terrassa  
 
 

• La Temporada BBVA de Dansa arriba a la seva 31ª edició, esdevenint 
l’única temporada estable de caràcter privat de Catalunya.  

 

• La presentació ha tingut lloc aquest dimecres 15 d’octubre a la seu 
central de BBVA a Barcelona amb la presència del ballarí Ángel Corella.  
 

• A+A és la funció número 300 a l’equipament i ha exhaurit les entrades 
des de fa dues setmanes 
 

• La novetat d’enguany és el programa Aixecant el Teló, abans de cada 
funció hi haurà una explicació  sobre l’espectacle que el públic veurà a 
continuació.  

 
 

El Centre Cultural Terrassa arriba a la 31ª edició de la Temporada BBVA de 
Dansa que enguany acollirà, en aquesta primera part, 3 companyies de prestigi 
nacional i internacional: A+A (18 d’octubre), Estrelles del Ballet Rus (8 de 
novembre) i Ballet Nacional de l’Òpera del Rhin (20 de desembre).   
 
El president de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa, Ignasi Cusidó, ha recordat 
que el Centre Cultural Terrassa és l’equipament amb una programació més 
antiga a Catalunya. A+A serà la funció 300 en aquest equipament per on han 
passat gairebé 200 companyies de més de 30 països diferents i s’han 
representat 582 coreografies de les quals més de 50 han estat estrenes 
mundials. 

D’altra banda, el director territorial de BBVA a Catalunya, Xavier Queralt, ha 
destacat la ‘perseverància, implicació i continuïtat’ de l’entitat que aposta per la 
dansa apropant-la a nous públics. Seguint aquesta línia aquesta línia incorporat 
per aquesta temporada el programa Aixecant el Teló, que té per objectiu 
apropar a l’espectador la informació essencial de cada espectacle que veurà a 
continuació. Alhora, tots els espectacles s’acullen al programa socioeducatiu 
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Apropa Cultura, que té per objectiu afavorir l'assistència i participació dels 
usuaris de centres socials a la programació i a les activitats dels equipaments 
culturals. 

El Centre Cultural Terrassa i BBVA refermen el seu compromís en la divulgació 
de la dansa entre els més joves és per això que el 8 de novembre s’impartirà 
una classe magistral per a les escoles de dansa. La classe estarà impartida per 
Natalia Vyskubenko, professora de ballet internacional del Bolxoi Ballet Company i 
directora artística de l’espectacle Estrelles del Ballet Rus, que es podrà veure el 
mateix dia al vespre.   
 
El director artístic de l’equipament terrassenc, Adrià Fornés, ha destacat 
l’interès que desperta a les escoles aquesta activitat, ‘oferim una formació de 
qualitat i la projectem arreu del territori català’, ha emfatitzat. En anteriors 
edicions han assistit a la classe magistral escoles que provenen des de localitats 
com Amposta, Arenys de Mar o Barcelona. Enguany ja hi ha més de 50 alumnes 
inscrites. 
 
La Temporada BBVA de Dansa va néixer l’any 1984 de la mà de l’obra social de 
Caixa Terrassa. Durant aquests 31 anys, el Centre Cultural ha apostat per 
aquesta línia de programació, que l’ha convertit en l’únic equipament de 
caràcter privat que programa aquest gènere artístic des de fa 31 anys, de forma 
ininterrompuda. BBVA continua apostant per la dansa i dóna continuïtat a un 
projecte de gran arrelament al nostre país.  
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ESPECTACLES 

A+A |18 d’octubre  
 
Un dels violinistes més famosos del panorama internacional i un dels grans 
ballarins del món, uneixen les seves energies per oferir un espectacle ple 
d’encant i suggestió. Ángel Corella + Ara Malikian és la trobada de dos éssers 
carismàtics que posen en escena un espectacle en què música i dansa 
comparteixen protagonisme.  

A l’espectacle els acompanyen els primers ballarins del Barcelona Ballet: Dayron 
Vera, Carmen Corella, Kazuko Omori i Russel Ducher;  i compten també amb 
l’extraordinària participació de membres de l’orquestra de corda, La Orquesta en 
el Tejado. Tots ells, experts en mil batalles escèniques, i que conjuntament amb 
Corella i Malikian, configuren un espectacle summament atractiu i captivador.  

Abans de la presentació, hi haurà una petita mostra del treball de formació de 
ballarins que s’està fent al Corella Centro de Danza de Barcelona, dirigit per 
Carmen Corella i Dayron Vera. 

ÁNGEL CORELLA   ballarí i director artístic 
Començà als 10 anys la seva formació en dansa clàssica de la mà de Víctor Ullate. El 1991 
guanyà el Primer Premi en el Concurs de Ballet Nacional de Espanya, passant a formar part, 
amb només 15 anys, de la Companyia de Víctor Ullate. El 1994, rep el Gran Premi i la Medalla 
d’Or, màximes distincions en el Concurs Internacional de Dansa de París. 
 
El 1995, s’incorpora a l’American Ballet Theatre com a solista, un any més tard, obté la 
categoria de Ballarí Principal. Al llarg de la seva carrera ha estat estrella convidada del Royal 
Ballet de Londres, de la Scala de Milà, del Bolxoi Ballet de Moscou, del Kirov Ballet de Sant 
Petersburg, del New York City Ballet, del Ballet d’Austràlia, del Ballet de Tokio, del Ballet de 
Xile, del Ballet de Caracas, del Ballet de Geòrgia i del Ballet de Finlàndia. 
 
ARA MALIKIAN, Violinista i Director d’orquestra 
És, sens dubte, un dels més brillants i expressius violinistes de la seva generació. Posseeix un 
estil propi, forjat a partir dels seus orígens i riques vivències musicals, el seu violí s’alça com 
una de les veus més originals i innovadores del panorama musical. 
 
Guardonat amb els premis més prestigiosos a nivell mundial, realitza més de 450 funcions 
anuals en més de 40 països. Té més de 40 discs enregistrats i ha creat la seva pròpia orquestra. 
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ESTRELLES DEL BALLET RUS | 8 de novembre 

L’equipament terrassenc comptarà amb una gran exhibició de primers 
ballarins dels teatres més importants de Rússia: el Teatre Bolxoi, el Teatre 
Stanislavski, el Ballet del Kremlin de Moscou i el Ballet Rus de Gordeev. 

El programa d’aquesta gala és una exhibició de l’ampli ventall del patrimoni de 
ballet clàssic dels segles XIX i XX. Durant tot l’espectacle es viurà una presentació 
de la famosa Escola Russa de la dansa clàssica, un exemple de gran nivell, estil 
impecable, elegància i bon gust. 

El programa inclou grans peces clàssiques com El corsari, El llac dels Cignes, Don 
Quixot o La Bella Dorment. 

BALLET NACIONAL DE L’ÒPERA DEL RHIN | 20 de desembre 

Fundat el 1972, el Ballet du Rhin, convertit després en el Ballet de l’Òpera Nacional 
del Rhin, ha tingut com a directors artístics a Jean Babilée, Denis Carey, Peter Van 
Dyk, Jean Sarelli, Jean-Paul Gravier, Bertrand d’At i , des de gener de 2013, Iván 
Cavallari. Tots ells han contribuït a convertir aquesta companyia en un grup de 
dansa l’experiència i qualitat de la qual és aclamada per unanimitat. 

El Ballet de l’Òpera Nacional du Rhin és una de les poques companyies franceses 
que es desplaça sense problemes del barroc al modern i del clàssic al 
contemporani, de manera que cada estil de dansa es pot apreciar al màxim. La 
llarga llista de coreògrafs des de Bournonville a Jo Strömgren, sense oblidar 
Balanchine, Kylián, Béjart, Forsythe o Lucinda Childs, només serveix per il·lustrar 
aquest insigne viatge. El seu repertori inclou ballets clàssics com La Sylphide o 
Giselle, i reinterpretacions d’obres icòniques com Don Quixot, Romeu i Julieta, El 
Trencanous i Coppelia, obres icòniques dels grans coreògrafs del segle XX, i noves 
creacions per joves coreògrafs i artistes experimentats. 

La companyia està composada per 33 ballarins procedents de tot el món, que, a 
més de la seva sòlida formació acadèmica, han de poder tenir en compte i 
explorar en profunditat una gran varietat d’estils. 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

AIXECANT EL TELÓ | tots els espectacles 

En cada una de les funcions de la temporada, tindrem com a preludi Aixecant el 
teló. Una nova proposta per oferir informació específica sobre l’espectacle que 
el públic veurà a continuació. L'espectador rep una breu explicació de 10 a 15 
minuts sobre les obres presentades per la companyia, així com la ‘caixeta 
d’eines’ que li permet degustar cada nou espectacle. 

Toni Jodar o altres Explicadors de Dansa, seran els encarregats de fer les 
presentacions, amb la possibilitat d’incorporar algun dels professionals de la 
companyia que actuarà a continuació. 

 

 

CLASSE MAGISTRAL | 8 de novembre 

Natalia Vyskubenko, professora de ballet internacional del Bolshoi Ballet 
Company, impartirà aquesta classe magistral per als alumnes de les escoles de 
dansa. 

Natalia va començar a ballar als 5 anys. Va estudiar a l’Acadèmia de Ballet de Kíev i 
a l’Acadèmia de Ballet Bolxoi. Es va graduar el 1994 amb el mestre Golovkina i va 
entrar a formar part del Bolxoi Ballet Company on ha fet de solista en els ballets 
més populars. Des del 2011 és assistent del director artístic de la Gala del Kremlin. 
Estrelles del ballet del segle XXI. 
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EL TRENCANOUS | 10 de gener 

Els alumnes del Curs de Formació del Centre de Dansa de Catalunya presenten 
una adaptació del Ballet El Trencanous per a un públic familiar, amb música de 
Txaikovski.  

La dansa clàssica porta el fil de la narració, amb petites intervencions d’actors i 
actrius que ens orienten dins aquests conte fantàstic. L’ambientació màgica 
s’aconsegueix mitjançant l’art digital. 

Centre de Dansa de Catalunya 

Roser Muñoz i Joan Boix són els directors i creadors del Centre de Dansa de 
Catalunya. Ambdós, compten amb més de 20 anys com a primers ballarins de 
prestigi internacional a companyies com Les Ballets de Marsella i de Toulouse, 
l’Òpera de Leipzig, l’Òpera de Hannover i l’Òpera de Düsseldorf a més de ser 
convidats a gales internacionals de dansa, on han interpretat tots els primers rols 
del repertori clàssic. 

Els alumnes de formació clàssica del CDC són escollits mitjançant una audició. La 
formació és divideix en tres cicles de dos anys on es treballa la Dansa Clàssica, el 
Repertori, el Pas a Dos, i la Tècnica de Salts i Puntetes, així com la Dansa 
Contemporània. Del CDC han sortit ja professionals cap a les millors companyies 
de ballet del món. 

THOMAS NOONE DANCE | 23 de gener 

La Medea d’Eurípides és una de les històries de traïció més dramàtiques mai 
escrites. En la versió del mite que recrea Thomas Noone som testimonis de l’amor 
i el desamor, l’admiració i el menyspreu, veient com els personatges competeixen 
entre ells a través de l’ús d’una dansa rica, complexa i molt física que ofereix un 
contrast entre un elevat dinamisme i moments d’exquisida fragilitat i intimitat. 

Els intèrprets teixeixen la seva pròpia realitat. La destresa i vigor dels ballarins es 
potencien gràcies a una banda sonora electrònica enriquida amb influències 
urbanes contemporànies. 



  

 

 

Nota de premsa 

                         

 

 

Comunicació 

Centre Cultural Terrassa    

T 93 780.64.31 

comunicacio@fundacioct.cat 

https://www.facebook.com/CentreCulturalTerrassa 

@CCulturalTRS 

 

Més informació 

 

PUNTS DE VENDA: 
 
Taquilla Centre Cultural Terrassa 
Rambla d’Ègara, 340 Terrassa 
Dilluns a dissabtes de 16 a 20h 
i una hora abans de la funció 
 
Per internet www.fundacioct.cat 
 
Per telèfon al 902 180 677 
 
 
DESCOMPTES: 
 
BBVA 
15% per a clients de BBVA 
 
Grups 
15% per a grups a partir de 15 persones 
20% per a grups a partir de 25 persones 
25% per a grups a partir de 50 persones 
 
 
Es poden consultar més descomptes per a col·lectius al nostre web. 
 
En funció de l’acord de programació, alguns espectacles queden exempts de la 
política de descomptes. 
 

Tots els espectacles s’acullen al programa socioeducatiu Apropa Cultura, que té 
per objectiu afavorir l'assistència i participació dels usuaris de centres socials a la 
programació i a les activitats dels equipaments culturals. 
 
 


