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La 32a Temporada BBVA de Dansa exhibeix al Centre Cultural 

Terrassa 4 companyies nacionals i 4 companyies internacionals 

 

La Temporada BBVA de Dansa arriba a la seva 32a edició i es presenta, per primera 

vegada, en un format anual. En aquesta propera edició, el Centre Cultural Terrassa 

acollirà un ampli i divers repertori de dansa que va des de peces clàssiques fins a la 

dansa contemporània. El Centre Cultural Terrassa és l’únic equipament de caràcter 

privat que programa dansa a Catalunya. 

En la presentació de la nova temporada, feta aquest dimarts a Barcelona, el director 

territorial BBVA Catalunya, Xavier Queralt, ha destacat la bona rebuda de les edicions 

anteriors i el reconeixement que ha anat guanyant any rere any la Temporada BBVA de 

Dansa. En aquesta mateixa direcció, el president de la Fundació Antiga Caixa de 

Terrassa, Ignasi Cusidó, ha remarcat que l’equipament terrassenc té ara per objectiu 

‘consolidar-se com a centre de referència en el món de la dansa a tot Catalunya’.  

Adrià Fornés, director artístic del Centre Cultural Terrassa, ha estat l’encarregat de 

presentar la nova temporada que s’obrirà el pròxim 14 de febrer amb La Ventafocs, 

una versió renovada d’aquest clàssic a càrrec de la companyia LaMov. L’acte ha 

comptat també amb la presència d’Antonio Najarro, director del Ballet Nacional 

d’Espanya que durà un espectacle que segons Najarro ‘reflexa l’evolució de la dansa 

espanyola’, ‘volia mostrar al públic que en la dansa espanyola hi ha molt més que 

flamenc’. La funció tindrà lloc el 15 de març i comptarà amb quatre peces: Farruca, 

Ritmos, Viva Navarra i Suite de Sevilla. Najarro no ha volgut acabar la seva 

intervenció sense agraïr al Centre Cultural i al BBVA l'aposta ferma que fan per la 

dansa i pel foment d’aquesta disciplina. 
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El 25 d’abril serà el torn del Ballet Nacional d’Argentina que inicia la seva primera gira 

internacional. Un dels ballarins més aplaudits al Centre Cultural, Victor Ullate, tornarà 

a trepitjar l’escenari terrassenc per desena vegada de la mà de la seva companyia, 

Victor Ullate Ballet (23 de maig). 

A la segona part de la temporada, OtraDanza presentarà el seu espectacle 

contemporani Da Capo (26 de setembre), el mes d’octubre el Ballet de Johannesburg 

interpretarà el Don Quixot (24 d’octubre) i el Balletto di Siena ens transportarà a 

l’univers de Puccini amb l’obra Madamme Butterfly (14 de novembre). La 32a 

Temporada BBVA de Dansa serà clausurada pel Bolxoi de Bielorússia amb l’espectacle 

Giselle (5 de desembre). 

El Centre Cultural Terrassa i BBVA refermen el seu compromís en la divulgació de la 

dansa entre els més joves. Després l’èxit de les anteriors classes magistrals de dansa, 

s’està treballant per oferir de nou a les escoles la possibilitat de què els seus alumnes 

rebin classes magistrals impartides per una ballarina de reconegut prestigi. En l’edició 

anterior, 150 alumnes van rebre una classe impartida per Natalia Vyskubenko, 

professora del ballet internacional del Bolxoi Ballet Company. 

La nova temporada arrenca el 2015 amb molta força i il·lusió després de l’èxit 

aclaparador d’A+A i Estrelles del Ballet Rus, ambdues funcions amb les entrades 

exhaurides.  El Ballet de l’Òpera Nacional del Rhin clausurarà la 31a Temporada BBVA 

el proper 20 de desembre. 

La Temporada BBVA de Dansa seguirà acollint activitats complementàries que es 

programaran al llarg de l’any. Les primeres activitats consistiran en una exhibició del 

Centre de Dansa de Catalunya adreçada al públic familiar (El Trencanous, 10 de gener) i 

un espectacle de dansa contemporània a càrrec de la companyia Thomas Noone Dance 

(Medea, 23 de gener). 
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ESPECTACLES 

 

La Ventafocs · LAMOV Compañía de Danza| 14 de febrer 

LaMov Compañía de Danza porta a escena una versió renovada del conte de La 

Ventafocs. La història de Perrault - coneguda i reconeguda arreu del món-  i la música 

de Prokofiev, s’actualitzen aquí de la mà del coreògraf i director de la companyia, 

Víctor Jiménez.  

Les personalitats dels diferents ballarins –que encarnen valors i contravalors de la 

nostra societat-, van desgranant i evolucionant a mesura que avança la història. A 

través del relat, LaMov plasma tota la temàtica i la moral d’aquest conte clàssic que 

parla de la soledat, l’enveja, l’empatia, de l’afany de superació personal i de la recerca 

d’un mateix… amb tocs de fantasia, somni i il·lusió.  

A la narració de Perrault s’uneixen aquí la partitura de Prokofiev, l’escenografia a 

càrrec de Pepe Cerdá i la coreografia de Víctor Jiménez, en una proposta artística 

conjunta –literatura, música, pintura i dansa-, que planteja una reflexió sobre la 

naturalesa humana i la recerca íntima de la felicitat. 

Inspirat en una de les primeres representacions que es va fer d’aquest ballet al Gran 

Teatre de Moscou l’any 1945, Víctor Jiménez s’enfronta per primera vegada a un ballet 

clàssic.  

Escenografia 

Pepe Cerdà és l’autor de les  pintures que ambienten aquesta versió de La Ventafocs. 

Són teles realistes on es plasma el món de la protagonista. Veiem la casa que neteja i 

el ball amb tota la seva opulència. 
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Farruca, Ritmos, Viva Navarra, Suit Sevilla · BALLET NACIONAL D’ESPANYA| 15  març 

El Ballet Nacional d’Espanya (BNE), dirigit per Antonio Najarro des del 2011, és 

actualment el màxim exponent de la dansa espanyola, mostrant el flamenc més 

exquisit i l’escola bolera en els teatres més destacats del món a través de múltiples i 

diversos espectacles que abarquen el clàssic i l’avantguarda.  

Farruca: El ballador i coreògraf, Juan Quintero, és l’autor d’aquesta peça per a tres 

ballarins. Sòbria i elegant en els moviments del tors i els braços, reserva per al moment 

del taloneig, les filigranes més exquisides.  

Ritmos: Recreació visual en una pura abstracció de la dansa. Un espectacle on la 

simetria es converteix en un art de moviments; el taloneig rítmic, les vibrants piruetes i  

el caràcter de les castanyoles, creen tota una mostra de so i moviment. 

Viva Navarra: La composició realitzada pel músic navarrès sobre la jota de la seva 

terra és una exquisida estilització de les formes folklòriques, magistralment 

coreografiada per Victoria Eugenia. La ballarina sorgeix misteriosament de la foscor i es 

destapa en un ball tant subtil i delicat, com ple de coratge i  energia.  

Suite de Sevilla: El director del Ballet Nacional d’Espanya, Antonio Najarro, dóna vida a 

una nova creació coreogràfica a través de la Dansa Clàssica Espanyola fusionada amb 

les noves tendències avantguardistes.  

La partitura de Rafael Riqueni plasma aromes, tradicions, enyorança i nostàlgia, ja que 

va ser a Madrid on va ser composada. En ella hi convergeixen les guitarres flamenques 

juntament amb la resta d’instruments flamencs descrivint paisatges andalusos.  
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Chopiniana, La mort del cigne, Clar de Lluna, Birthday Offering  

BALLET NACIONAL D’ARGENTINA| 25 d’abril 

Primera gira internacional del Ballet Nacional d’Argentina. La companyia, creada el 

mes de gener de 2014, ha estat fundada pel Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación. Després de participar-hi 1.200 aspirants, han quedat seleccionats els 60 

ballarins que conformen  la companyia.   

El Ballet Nacional d’Argentina desenvolupa la seva temporada anual a Buenos Aires 

amb quatre programes artístics que ara porten fora del país.  

En una primera part de l’espectacle podrem veure Chopiniania o Les Sílfides, una 

coreografia de Fokin que es coneix popularment com a Chopiniana perquè s’inspira 

amb música de Chopin. Les Sílfides narra les visions d’un poeta que el transporta al 

món dels somnis on regeixen aquestes criatures màgiques. La mort del cigne, ens farà 

reviure altres memorables moments que hem viscut al Centre Cultural Terrassa, una 

peça clàssica que ja hem vist ballar a Maia Plissetskaia i Nina Ananiashvili.   

La primera part de l’espectacle la tancarà Clar de Lluna, de Giuseppe della Monica, que 

està inspirada en l’homònima suite per a piano de Claude Debussy. A través de les 

siluetes humanes en perpetu moviment, retrata el valor de la llibertat individual i la 

soledat de l’ésser humà.  

A la segona part, el Ballet Nacional d’Argentina ens presentarà Birthday Offering, amb 

una coreografia de Frederich Ashton i música de Glazunov, estrenada al Royal Opera 

House de Londres l’any 1956 en motiu de la celebració del 25è aniversari del Royal 

Ballet. 
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Tres, Apres Toi, Bolero i Jaleos · BALLET VICTOR ULLATE | 23 de maig 

Víctor Ullate, estrella internacional de la dansa, va fundar l’any 1988 la companyia que 

porta el seu nom i que acaba de fer 25 anys de trajectòria.  

Degut a la bona rebuda que ha tingut Ullate a la ciutat, serà la desena vegada que 

trepitja l’escenari del Centre Cultural que, en aquesta ocasió, porta un doble programa 

mixt compost per quatre obres mestres de la dansa actual: Tres, Apres Toi, Bolero i 

Jaleo.  

Tres, és una coreografia firmada per Eduardo Lao, director artístic de la companyia, 

que mostra un suggeridor pas a tres; Après toi ha estat coreografiada per Victor Ullate i 

ret homenatge al seu mestre, Maurice Béjart; Bolero, inspirada en la peça musical de 

Maurice Ravel i ambientada a la dècada dels anys vint, ha estat pensada en una època 

en què va canviar la concepció de la dansa com a un art exclusivament femení. En 

aquesta nova versió, Ullate torna a la coreografia original en què una parella era l’eix 

central. La posada en escena es basa en la dicotomia home-dona, com un elenc que 

sempre fa la seva aparició en formació de parelles.  

Jaleos és l’última peça del repertori que es veurà al Centre Cultural i una de les més 

ovacionades d’Ullate. Estrenada al City Center de Nova York, torna a recrear-se en els 

escenaris amb una posada en escena actualitzada. Jaleos és un ballet neoclàssic que es 

caracteritza per la seva virtuositat tècnica i la complexitat dels moviments dels 

ballarins.  
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Da Capo · OTRADANZA | 26 de setembre 

Asun Noales i Gustavo Ramírez van fundar la companyia OtraDanza ara fa 10 anys. El 

nom de l’espectacle Da Capo és fruit d’una expressió musical italiana que significa 

literalment ‘des del cap’ i que equival a repetir part de la partitura o de l’obra 

completa des del principi.  

Da Capo és la conjunció de dos moments artístics i vitals de Noales i Ramírez que fan 

brollar la seva creativitat, experiència i talent a mode ‘tabula rasa’. 

Hores abans de l’espectacle, la ballarina, coreògrafa, directora i professora, Asun 

Noales, realitzarà un taller per als alumnes de l’Institut del Teatre (Barcelona) i a 

membres de la companyia IT Dansa. 

Un dels objectius de la classe que farà Noales és buscar l’expressivitat del cos, 

aconseguir un cos viu que es mogui sense limitacions. La directora de Da Capo, busca 

en els joves ballarins aconseguir una figura que flueixi en l’espai i tingui ritme, el 

mateix que busca cada dia amb els ballarins de la seva companyia.  

 

Fitxa artística  

DIRECCIÓ: Asun Noales  

COREOGRAFIA: Asun Noales i Gustavo Ramírez Sansano  

REPETIDOR: Kike Guerrero  

INTÈRPRETS: Carmela García, Saray Huertas, Asun Noales, Salvador Rocher, Sebastián 

Rowinsky i becats en el projecte GoOD. 
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Don Quixot · BALLET DE JOHANNESBURG | 24 d’octubre 

Fundada al juliol del 2012, el Ballet de Johannesburg és la companyia de ballet 

professional més gran i de més prestigi de Sud-àfrica i està formada per ballarins 

llorejats internacionalment tant en ballet clàssic com en dansa contemporània.  

En aquest ocasió, la companyia exhibirà el Don Quixot, una coreografia de Marius 

Petipà i música de Ludwig Minkus. La versió coreogràfica del Ballet de Johannesbug 

està recreada sobre l’original de Petipà i Alexander Gorsky. Don Quixot és una de les 

obres més emblemàtiques del repertori clàssic del s. XIX i està interpretat per figures 

com el ballarí australià Aaron Smyth (figura invitada) i la primera ballarina, Michaela 

DePrince.  

Seguint l’esperit del líder sud-africà i Premi Nobel de la Pau, Nelson Mandela, el Ballet 

de Johannesburg col·labora en nombrosos programes d’integració social, multiracial, 

desenvolupament i divulgació de la dansa com per exemple el projecte del South 

African Cuban Ballet School.   

La subvenció concedida per la ciutat de Johannesburg, ha suposat una millora en el 

finançament de les arts de Sud-àfrica i ha permès al Ballet de Johannesburg assolir el 

seu objectiu de fer de la dansa un art capaç d’arribar a tota la població a més de 

contribuir en formació, desenvolupament, creació de llocs de treball i en la projecció 

internacional.  
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Madamme Butterfly · BALLETTO DI SIENA | 14 de novembre  

Inspirat en l'òpera de Giacomo Puccini i el llibret de Giuseppe Giacosa, Madamme 

Butterfly (Milà, 1904) ha estat recreada per Marco Batti i musicalment recomposada 

per Riccardo Joshua Moretti.  

El ballet Butterfly narra la increïble tenacitat de la geisha Cio-Cio-San de Puccini, una 

dona que és víctima dels seus propis sentiments i de la discriminació racial. Butterfly és 

una dona enamorada, que es nega a acceptar que està vivint un matrimoni unilateral. 

El seu marit està absent i ella només té al seu fill com a confirmació del seu amor.  

A l’escenari, el blanc simbolitza la claredat i moralitat i s’utilitza per Butterfly; el negre 

s’utilitza pel personatge de Pinkerton. 

El Balletto di Siena, nascut l’any 2011 de la mà de Marco Batti, és una nova realitat 

artística que sorgeix de la finalitat d’introduir un cop d’aire fresc dins el panorama 

artístic i coreogràfic tant italià com internacional, superant la catalogació clàssica i 

contemporània de les joves companyies de dansa.  

Les produccions del BdS no només van dirigides a un públic teatral sinó també a 

espectadors desconeixedors del món de la dansa, proposant espectacles brillants que 

busquen moviments carregats d’emotivitat, portats a terme amb una elevada qualitat 

tècnica i realitzats molt acuradament. El BdS ha escollit conscientment no estancar-se 

en un sol llenguatge, sinó conjugar a la vegada l’experimentació i la tradició, convidant 

coreògrafs de gran renom, experiència i professionalitat. 
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Giselle · BOLXOI DE BIELORÚSSIA | 5 de desembre 

Fundat l’any 1920, el Bolxoi de Bielorússia és un dels tres únics teatres amb el títol 

mundial del Bolxoi.  

El seu espectacular teatre ha estat reformat recentment i el formen un equip de 1.200 

persones entre l’equip artístic (dansa, òpera i orquestra), el personal d’administració i 

l’equip tècnic. 

La companyia té un extens repertori que inclou els títols més importants de la dansa i 

la seva projecció internacional ha rebut unes excel·lents crítiques en els més de 30 

països que ha visitat en els últims anys.  

En aquesta ocasió, el Bolxoi portarà al Centre Cultural Terrassa una obra mestra de la 

dansa romàntica. El Giselle va ser estrenada l’any 1841 a l’Òpera de París constituint-se 

en una peça fonamental de la dansa clàssica, tant pel tractament dels ideals romàntics 

com per l’ús de la més refinada tècnica teatral del segle XIX. 

Sinopsis  

A les valls properes al Rin viu Giselle, una camperola de gran bellesa i extremada 

innocència. La noia desitja per sobre de tot, ballar, però és reprimida constantment 

per la seva mare que tem que, degut a la seva fràgil salut, Giselle pugui morir donzella 

abans del seu casament i convertir-se fins a l’eternitat en una Willi (esperit nocturn 

que mata als homes a partir de la mitjanit). 

 

 
US PODEU DESCARREGAR LES IMATGES i VÍDEOS DELS ESPECTACLES EN AQUEST ENLLAÇ: 

 
https://drive.google.com/folderview?id=0BxYhrIZBQe7zY0R1SlluLWFxZkk&usp=sharing 

https://drive.google.com/folderview?id=0BxYhrIZBQe7zY0R1SlluLWFxZkk&usp=sharing
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Més informació 

 

PREMSA: www.fundacioct.cat/category/sala-premsa/ 

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 ajuda a 

l’assistència i participació dels usuaris de centres socials a la programació i a les 

activitats dels equipaments culturals. 

http://www.fundacioct.cat/category/sala-premsa/
http://www.fundacioct.cat/

