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El Ballet de l’Òpera Nacional del Rhin, estrena la suite de La 
Creació de Haydn, aquest dissabte a les 21h al Centre Cultural 
Terrassa 
 
L’acte de clausura de la 31a Temporada BBVA de Dansa arriba aquest dissabte de la 

mà del Ballet de l’Òpera Nacional del Rhin. Aquesta companyia, amb més de 40 anys 

d’experiència als escenaris, és una de les poques formacions franceses que es desplaça 

sense problemes per tots els estils de dansa, des del barroc al modern i des del clàssic 

al contemporani. En aquesta ocasió, el Ballet de l’ONR portarà a l’escenari 16 ballarins 

que interpretaran tres peces: El Jardi de les Liles, Rakhmàninov Suite per a dos pianos, i 

la Suite de La Creació, aquesta última, una joia de la música i la dansa que s’estrenarà 

al Centre Cultural Terrassa.  

 

Per donar les claus interpretatives de l’espectacle, el ballarí i coreògraf, Toni Jodar, 

farà una breu explicació de la dansa que es veurà a continuació. Aquesta activitat, duta 

a terme 10 minuts abans de començar l’espectacle, s’emmarca dins del programa 

Aixecant el Teló, una nova proposta del Centre Cultural Terrassa i Explica Dansa. 

 

Al llarg de la 31a Temporada BBVA de Dansa, el Centre Cultural ha programat dos 

espectacles més que van exhaurir les més de 700 localitats de l’auditori: A+A (18 

d’octubre) i Estrelles del Ballet Rus (8 de novembre).  

 

El tret de sortida de la 32a temporada anirà a càrrec de LaMov, que portarà una versió 

renovada de La Ventafocs (14 febrer). Posteriorment actuarà el Ballet Nacional 

d’Espanya (15 març), el Ballet Nacional d’Argentina (25 abril) i Víctor Ullate (23 maig). 
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Ballet de l'Òpera Nacional del Rhin  

Fundat el 1972, ha tingut com a directors artístics a J.Babilée, D.Carey, P.van Dyk, 

J.Sarelli, J-P.Gravier, B.d'At i, des de gener de 2013, Ivan Cavallari. A través de la seva 

influència personal i criteris artístics, 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 del Rhin, que es composa de 33 ballarins, 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, n’és un exemple.  

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 

mestres dels grans coreògrafs del segle XX, i noves creacions per joves coreògrafs i 

artistes experimentats.  

 

Ivan Cavallari, director artístic  

Nascut el 1964 a Bolzano (Itàlia), va estudiar a l'Escola de Dansa del Teatre alla Scala de 

Milà, i posteriorment, a l'Escola del Ballet Bolxoi de Moscou, des del 1981 fins al 1983. 

Finalitzats els seus estudis, va ballar amb el Ballet del Teatre alla Scala i el 1986, es va 

incorporar al Ballet de Stuttgart, convertint-se en solista el 1991 i ascendint a ballarí 

principal al cap de tres anys.  

Cavallari ha ballat els rols principals de les creacions de Balanchine, Ashton, Fokine, 

Béjart, Tetley, Kylián, Forsythe, van Manen, Scholz, Milà Mac, Neumeier, Thoss, Spuck i 

Lee. i ha estat en companyies com el Royal Ballet de Covent Garden, el Ballet del 

Teatre alla Scala, el Ballet del Teatre Nacional de Praga, el Ballet Nacional d'Hongria, 
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l'Òpera di Roma, el Ballet Reial de Suècia, el ballet Nacional de la Xina, el Ballet 

Universal de Korea i el West Australian Ballet.  

Darrera de l’escenari, ha coreografiat per a diferents companyies d’arreu del món, i 

entre el 2007 i el 2012, va ser director artístic del West Australian Ballet, la companyia 

més antiga d'Austràlia, creada el 1952. Des de gener de 2013 és el director artístic del 

Ballet de l’Òpera Nacional del Rhin.  

 

PROGRAMA 
 
I Part 
 
Jardin aux Lilas 
Coreografia i decorats: Antony Tudor  
Música: Ernest Chausson "Poema per a violí i orquestra", op. 25  
Ballarins: S.Madec van Hoorde, C.Nunige. M.Schmitt, A.van Hoorde, R.Ma, G.Lansier, 
M.Zong, T.Hinterberger, S.Ehrenspberger, E.Bouvard, A.Ishii, S.Xing, N.Fehrenbach 
Durada: 17 minuts  

 
En aquesta obra, Tudor va desplegar un nou estil barrejant intensitat i delicadesa. 
Aquesta peça narra una història d'amor impossible; les liles són testimonis d'un drama 
mut en una festa de comiat. Caroline somia desesperadament amb un últim petó del 
seu estimat, alhora que està promesa amb un altre home per satisfer les ambicions de 
la seva família. Lluny de la seva aparença enganyosament "romàntica", aquesta obra és 
molt actual en l'evocació del dolorós passatge de l'adolescència a l'edat adulta.  
 
Rakhmàninov Suite per a dos pianos  
Coreografia: Uwe Scholz  
Música: Sergei Rakhmàninov  
Ballarins: V.Quiintana, Y.Laine, A.Trividic 
Durada: 10 min  

 
Inspirat en la famosa suite de Rakhmaninov, Scholz va coreografiar aquesta 
extraordinària peça per a tres ballarins. 
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II Part 
 
Suite La Creació  
Coreografia: Uwe Scholz  
Música: Joseph Haydn  
Ballarins:  S.Madec van Hoorde, C.Nunige, A.Ishii, S.Ehrensperger, S.Hochster, 
E.Bouvard, N.Fehrenbach, V.Quintana, A.van Hoorde, A.Trividic, Th.Hinterberger, 
R.Ma, M.Zong, D.Holland, M.Schmitt, G.Lansier, Y.Laine 
Durada: 50 min  

 
Al principi fou la Creació.... En la seva obra fundacional, Scholz, desplega una dansa 
cristal·lina i sensible per encarar la història de la creació del món. Aquesta gènesi 
s'estableix en l'inspirat oratori de Joseph Haydn, una veritable obra mestra de la 
música clàssica. Scholz imposa brillantment la seva signatura coreogràfica, una 
immersió radical en l'expressió musical, amb el seu poder de fascinació i metamorfosi. 
Per primera vegada, una companyia francesa dóna una nova vida a aquesta joia de la 
música i la dansa. 

 
 
 

Possibilitat d’entrevistar a un ballarí de la companyia 
 
 
 
 
 

Les dades 

Ballet de l’Òpera Nacional del Rhin 
Dia i hora: dissabte 20 de desembre a les 21h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 38 € 
Durada: 1h 40’ 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/ballet-nacional-de-lopera-del-rhin/ 
Venda localitats: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 

http://www.fundacioct.cat/programacio/ballet-nacional-de-lopera-del-rhin/
http://www.fundacioct.cat/

