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La Compañía Nacional de Danza homenatja a Granados amb 
quatre grans coreografies al Centre Cultural Terrassa (12 de març) 

 

En motiu del centenari de la mort del pianista i compositor Enrique Granados, 

la Compañía Nacional de Danza (CND) porta el proper dissabte 12 de març un 

programa que inclou músiques i coreografies que posen l’artista en relació 

amb d’altres músics a través del llenguatge de la dansa. Aquesta és la segona 

vegada que ens visita la prestigiosa companyia en el marc de la Temporada 

BBVA de Dansa.  

 
El director de la CND, José Carlos Martínez, ha dissenyat un programa amb 

quatre coreògrafs diferents; En una primera part, comptarà amb les peces The 

Vertiginous Thrill of Exactitude, amb coreografia de Forsythe i música de 

Shubert i Anhelos y Tormentos, amb coreografia de Kirilov i solo de piano. La 

segona part del programa obrirà amb la música de Chopin que acompanya In 

The Night i finalitzarà amb Raymonda Divertimento, una coreografia del director 

inspirada en les versions de Marius Petipa i Rudolf Nureyev. 

 

Compañía Nacional de Danza 

Fundada al 1979 amb el nom de Ballet Nacional de España Clásico n’han estat 

directors figures del ballet tan reconegudes com Víctor Ullate (1979), María de 

Avila (1983), Maya Plisetskaya (1987) i Nacho Duato, que va estar 20 anys al 

capdavant de la formació (1990-2010). Després d’un any de transició de la mà 

de Hervé Palito, José Carlos Martínez n’és l’actual director.  

 

El projecte de Martínez per la CND es basa en el foment i la difusió de l’art de la 

dansa i el seu extens repertori, reservant un ampli espai a la nova creació  
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espanyola, sense oblidar als grans coreògrafs actuals. Es tracta d’afavorir a 

l’apropament de nous públics a la dansa i d’impulsar la projecció nacional i 

internacional de la CND, incloent en el seu repertori peces d’altres estils com el 

clàssic i el neoclàssic, sense descuidar la dansa contemporània i d’avanguarda.   

 

PROGRAMA 

Homenatge a Granados 

Direcció artística: José Carlos Martínez 

 

The Vertigious Thrill of Exactitude 

Coreografia: William Forsythe 

Música: Franz Schubert 

Figurins: Stephen Galloway 

Disseny de llums i escenografia: William Forsythe 

Posada en escena: Noah Gelber 

Muntat sobre el moviment final de la novena simfonia de Schubert, la peça utilitza tot l’arsenal 

del repertori del ballet clàssic: tutú, sabatilles de punta, virtuosisme i lirisme, i una relació 

amistosa entre els ballarins del sexe oposat. Un pas a cinc que mostra la  tècnica clàssica en el 

seu estat més pur. 

Durada: 13 minuts 

 

Anhelos y Tormentos 

Coreografia: Dimo Kirilov 

Música: Enrique Granados (El amor y la muerte, Vals, Mazurka, Danza Oriental i El Ángel de los 

Claustros) Interpretada al piano per Rosa Torres- Pardo 

Disseny sonor: The Lab 

Disseny d’il·luminació: Olga Sánchez García 

Figurins: Íñigo Aragón 

Vestuari: Carmelina de Noia 

El coreògraf parteix d’algunes característiques del Romanticisme i el Neoromanticisme on xoca 

la passió davant de la raó. Anhelos y Tormentos és una recerca de la bellesa bucòlica i idíl·lica 

però també mostra el que és sinistre i sublim. 

Durada: 25 minuts 

 

DESCANS 
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In the Night 

Coreografia: Jerome Robbins 

Música: Frédéric Chopin. Al piano Carlos Faxa 

Figurins: Anthony Dowell 

Disseny d’il·luminació: Jennifer Tipton 

Realització de vestuari: José Antonio Arroyo, Milagros González 

Estrenat pel New York City Ballet al 1970 en el New York State Theatre, Robbins explora a 

partir de la seva fascinació per la música de Chopin i crea tres conjunts d’amants, de gran 

contrast, que van des de la innocència a la violència, reunits sota el cel de mitjanit. 

Després de l’enorme popularitat que va tenir el primer ballet l’any 1970, Robbins conjuga a 

l’escenari en la penombra amb quatre dels Nocturns del compositor. El ballet, coreografiat per 

a tres parelles amb diferent personalitat, utilitza la música com a punt de partida per explorar 

els subtils drames de la dansa. 

Durada: 24 minuts 

 

Raymonda Divertimento 

Coreografia: José Carlos Martínez (inspirada en les versions de Marius Petipa i Rudolf Nureyev) 

Música: Alexander Glazunov 

Figurins: Jordi Roig i Carmen Granell 

Música: Alexander Glazunov 

Figurins: Jordi Roig i Carmen Granell 

Dedicat a Maya Plisetskaya 

 

Una de les grans obres de Marius Petipa, mostra en els seus tres actes una Edat Mitjana 

convencional, amb herois que marxen a les croades. Durant la batalla, el cavaller Jean di 

Brienne haurà de salvar a la seva promesa Raymonda dels sarraïns. Els passos clàssics 

s’adornen de passos húngars, les cames ballen en un pur estil clàssic però el bust i els braços 

adopten una gestualitat de ‘dansa de caràcter’. 

Durada: 28 minuts 
 

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

Les dades 

 

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 

Homenatge a Granados 

Dia: dissabte 12 de març, a les 20h  

Lloc: Centre Cultural Terrassa 

Preu: 45€ https://goo.gl/sI52KW 

Durada: 90 minuts amb descans 

 

 

 

Més informació:  

http://www.fundacioct.cat/programacio/comp

ania-nacional-de-danza-2/  

VÍDEO Raymonda Divertimento  

https://vimeo.com/102172399 

https://goo.gl/sI52KW
http://www.fundacioct.cat/programacio/compania-nacional-de-danza-2/
http://www.fundacioct.cat/programacio/compania-nacional-de-danza-2/
https://vimeo.com/102172399

