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Arrenca la 33ª Temporada BBVA de Dansa amb el reconegut Ballet 

de Biarritz, aquest dissabte a les 20h, al Centre Cultural Terrassa 

Aquest dissabte ens visita de nou la prestigiosa companyia francesa amb dues 

peces del director i coreògraf Thierry Malandain: Estro i Nocturns. Dues 

coreografies inspirades en la música de Vivaldi i Chopin, respectivament. 

Després del Ballet de Biarritz (20 de febrer) ens visitarà la Compañía Nacional 

de Danza (12 de març).  

Un joc de llums combinats amb elements sonors obriran el teló de l’auditori i 

donaran pas a l’inici de la Temporada BBVA de Dansa 2016, es tracta d‘Estro, 

una coreografia inspirada en l’Estro armónico Op.3 d’Antonio Vivaldi, l’obra 

concertant més coneguda de Vivaldi després de Les Quatre Estacions. El títol 

d’aquesta selecció, editada al 1711, pot ser interpretat com el desig d’associar 

l’extravagància amb els principis convencionals de l’escriptura musical que a 

l’escenari serà traslladat amb una fusió de fantasia i harmonia. El virtuosisme i la 

sensualitat del cos de ball enmig d’un cel estrellat recrearà una atmosfera plena 

de màgia tal i com el nom de la peça indica. ‘Estro’ significa imaginació. 

La segona part del programa l’obrirà la música de Fréderic Chopin. Presa dels 

seus estats d’ànim, Els Nocturns - 21 obres per a piano composades per Fréderic 

Chopin- expressen les penes de l’amor amb la profunditat de la seva naturalesa 

nostàlgica. Es tracta d’una proposta més romàntica on el coreògraf uneix dues 

coses tan variades com la dansa i la mort. El gust pel romanticisme cultivats per 

Chopin i d’altres autors, va suposar una aproximació cap a les danses macabres, 

tan populars al final de l’Edat Mitjana.  Més enllà de la idea d’unir dos conceptes 

tan dispars com l’art i la mort, les danses macabres simbolitzaven el pas del 

temps i mostraven la manera en què la mort uneix fraternalment a éssers de 

tota classe i condició. 
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La tercera visita de la companyia en els darrers 10 anys 

La proposta escènica de Malandain és ja coneguda pel públic de Terrassa. En 

aquest mateix escenari hem pogut gaudir de títols com Romeo i Julieta o 

propostes de coreografies més minimalistes com El Amor Brujo, Une dernière 

chanson o Bolero. 

El Malandain Ballet Biarritz va ser creat l’any 1998 per iniciativa de França i de la 

ciutat de Biarritz. Els intèrprets parteixen de la tècnica de la dansa clàssica 

alhora que experimenten una dansa actual. D'aquesta manera, es dóna prioritat 

al cos de ball, a la seva potència i a la seva sensualitat. I, amb independència de 

la forma, abstracta o narrativa, l'home i la dansa són presents, en cos i ànima, 

en totes les coreografies de Malandain i així ho veurem de nou a Terrassa.  

 

PROGRAMA 

Estro 

Música: Antonio Vivaldi 

Coreografia: Thierry Malandain 

Il·luminació: Jean-Claude Asquié 

Vestuari: Karine Prins 

Disseny decorats: Fréderic Vadé, Christian Grossard 

 

Nocturns 

Música: Fréderic Chopin 

Coreografia: Thierry Malandain 

Il·luminació: Jean-Claude Asquié 

Vestuari: Karine Prins 

 

-------------------------- 

Les dades 

 

Ballet de Biarritz 

Estro, Nocturs 

Dia: dissabte 20 de febrer, a les 20h  

Lloc: Centre Cultural Terrassa 

Preu: 28€ https://goo.gl/GeBmg8 

Durada: 75 minuts 

Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/ballet-de-biarritz-3/ 

 
VÍDEO ESTRO 

https://goo.gl/GeBmg8
http://www.fundacioct.cat/programacio/ballet-de-biarritz-3/
https://youtu.be/WF3RaiG-zFk

