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Un espectacle de dansa vertical a la nova seu de BBVA Catalunya presenta la 

segona part de la 33ª Temporada BBVA de Dansa del Centre Cultural Terrassa 

Eva Yerbabuena (22 d’octubre), Igor Yebra i el Ballet Nacional de Sofia (19 de 

novembre) i una gala d’Estrelles del Royal Ballet (17 de desembre) són els tres 

grans espectacles que es podran veure aquesta tardor i que completen una 

temporada que ha portat a més de 2.300 espectadors la primavera passada.  

Aquest dissabte a les 21h, la companyia de dansa vertical Delrevés presenta la tardor de la 

33ª Temporada BBVA de Dansa en un espectacle a la façana de la nova seu de BBVA 

Catalunya (pl.Ricard Camí, Terrassa). Els tres ballarins utilitzen les possibilitats que ofereix el 

pla vertical per interpretar el seu últim treball Uno. Eduardo Torres, ballarí de la companyia 

explica que es tracta d’una coreografia amb un disseny de llums i música pròpia que combina 

la dansa clàssica i la dansa contemporània.  Els vianants i veïns i veïnes de la Rambla d’Ègara 

quedaran sorpresos amb aquesta insòlita actuació en un dels edificis més singulars del 

paisatge urbà terrassenc. Un espectacle nocturn que anirà acompanyat d’un disseny de llums 

que de ben segur que deixarà bocabadat a l’espectador. 

 

33ª Temporada BBVA de Dansa · Tardor 

La segona part de la 33ª Temporada BBVA de Dansa comptarà amb una actuació que tindrà 

lloc un dissabte al mes a les vuit del vespre a l’auditori del Centre Cultural Terrassa. La 

primera cita dels amants de la dansa tindrà lloc el 22 d’octubre amb una de les figures del 

flamenc més internacional, Eva Yerbabuena.  

El 19 de novembre ens visitarà per primera vegada una important figura mundialment 

reconeguda, Igor Yebra, artista convidat del Ballet Nacional de Sofia, és el ballarí 



2 
 

NOTA DE PREMSA 
Comunicació  T 93 780.64.31 · 649.65.98.40    comunicacio@fundacioct.cat www.fundacioct.cat  
 
 
 

protagonista de Zorba, el grec, una peça clàssica que es podrà veure per primera vegada a 

l’equipament terrassenc.  

Ballarins principals de la Royal Ballet seran els encarregats de concloure la temporada el 3 de 

desembre en una gala única a Catalunya; entre aquestes grans estrelles de la dansa 

destaquen l’artista madrilenya Laura Morera, recentment reconeguda amb el Premi Nacional 

de Dansa del Regne Unit (2016),  Sarah Lamb, Medalla de Plata en el Concurs Internacional de 

Ballet de Jackson Mississippi (2002) i Steven McRae.  

En el marc d’aquesta temporada hi hauran també activitats complementàries com una 

mostra gratuïta de dansa espanyola i flamenc per part dels alumnes de l’Institut del Teatre 

que tindrà lloc la mateixa tarda abans de l’actuació de Yerbabuena i classes magistrals de 

dansa per alumens de dansa a càrrec d’una primera figura del Ballet Nacinoal de Sofia (19 de 

novembre). La 33ª Temporada BBVA de Dansa ofereix també un espectacle familiar que s’ha 

convertit en una cita ineludible per als més petits, El Trencanous (14 de gener). La 

interpretació d’aquest conte clàssic nadalenc per part del Centre de Dansa de Catalunya que 

esgota les entrades cada any. 

La primera part de la temporada es va iniciar el passat mes de febrer amb el Ballet de Biarritz 

seguit de la Compañía Nacional de Danza, el Ballet Estatal de Geòrgia que va homenatjar a 

Fokin al mes d’abril i es va cloure amb un majestuós programa contemporani del Ballet de de 

Marsella el passat mes de maig. 

El Centre Cultural Terrassa és l’únic equipament de caràcter privat que 

programa dansa a Catalunya. Al llarg d’aquestes 33 temporades s’han programat 

320 funcions de gairebé 200 companyies de més de 30 països diferents. 

 

PROGRAMACIÓ TARDOR 2016 

EVA YERBABUENA · 22 d’octubre 

Lluvia 

Eva Yerbabuena és una de les figures de la dansa espanyola amb més projecció internacional i 

ha rebut nombrosos reconeixements com el Premi Nacional de Dansa (2001). 
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La bailaora, entregada al seu art, emprèn una batalla contra el silenci i encadena 
contemporaneitat, metaflamenc i passió. Lluvia es va estrenar al Festival de Jerez el 2009 i des 
d’aleshores ha fet una intensa gira internacional i nacional que ha arrencat nombrosos 
aplaudiments amb el seu apoteòsic taconeig. 

Segons la reconeguda artista, ‘Lluvia expressa la por a la solitud, el desamor, la incomprensió, 
l’amor que t’atrau però que al mateix temps et fa tremolar de por’. I ho fa fidel a la composició 
musical de Paco Jarana, que recupera sons antics que combina amb pals clàssics i ritmes 
diferents. A més a més, a l’escenari els acompanyen tres veus, percussió i cinc bailaores més. 

 

IGOR YEBRA i el Ballet Nacional de Sofia · 19 de novembre 

Zorba, El grec 

Igor Yebra pertany a una exitosa generació de ballarins que van estudiar a l’escola de Víctor 
Ullate. Es va graduar amb matrícula d’honor en el Real Conservatorio Profesional de Danza de 
Madrid. Yebra arrossega una gran carrera internacional i en solitari que l’ha portat a actuar a 
companyies com l’Australian Ballet, el Ballet Nacional de Cuba i el Ballet Argentí de Julio Bocca. 
Destaca la seva actuació com a Ivan, el temible (2004) al Palau de Congressos del Kremlin per 
ser el primer ballarí no rus que interpreta aquest paper. 

Ballet de Sofia 

En els seus gairebé 90 anys d’història, el Ballet Nacional de Sofia ha aconseguit nombrosos 
èxits reconeguts arreu del món. Des dels seus inicis ha buscat la fusió entre l’escola clàssica 
russa i l’expressivitat de la dansa alemanya desenvolupant el repertori clàssic i creant noves 
obres contemporànies. A banda dels títols clàssics amb els que van debutar, inclouen en el seu 
repertori espectacles mundialment coneguts com Romeu i Julieta, La Flor de Pedra, El 
Trencanous,Boomerang, La filla mal criada, La Ventafocs i l’obra que veurem aquí a 
Terrassa, Zorba, el grec. 

 

ESTRELLES DEL ROYAL BALLET · 17 de desembre 

Gala de ballarins principals i solistes 

Organitzada per l’associació Dance Tours, el Centre Cultural Terrassa viurà una gala única a 
Catalunya que portarà quatre parelles de ballarins principals del Royal Ballet. 

Entre els vuit ballarins, actua l’artista madrilenya Laura Morera, recentment reconeguda amb 
el Premi Nacional de Dansa del Regne Unit (2016),  Sarah Lamb, Medalla de Plata en el Concurs 
Internacional de Ballet de Jackson Mississippi (2002) i Steven McRae , primer artista de la Royal 
Ballet al 2005 fins a esdevenir principal al 2009. Precisament Esteven McRae i Sarah Lamb 
inauguraven fa dos anys la temporada de ballet en cinemes.  Des de la Royal Opera House, 
interpretaven els rols de Romeu i Julieta, i va ser retransmès a sales de tot el món. 
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El Royal Ballet és la primera companyia de ballet del Regne Unit i una de les grans companyies 
de ballet del món. Fundat al 1931, compta amb aproximadament 100 ballarins i resideix al 
Royal Opera House al Covent Garden de Londres. 

 

EL TRENCANOUS · 14 de gener 

Centre de Dansa de Catalunya 

Adaptació d’aquest conte nadalenc per a un públic familiar a càrrec del Centre de Dansa de 
Catalunya. L’espectacle inclou intervencions d’actors i actrius que faciliten la lectura del conte 
sota una atmosfera màgica amb l’ús de projeccions digitals. 

Basat en un relat d’Alexandre Dumas, El Trencanous està inspirat en un conte fantàstic d’Ernst 
Theodor Amadeus Hoffmann. El ballet, de Piort Hitx Txaikovski, va ser estrenat el 6 de 
desembre de 1892 al Teatre Mariinski de Sant Petersburg, sota la direcció de Riccardo Drigo i 
amb la coreografia de Lev Ivànov. Serà a partir dels anys 60 que es farà més popular. 

 

 

 

Més informació de la Temporada BBVA de Dansa a www.fundacioct.cat 

Venda d’entrades i abonaments: www.fundacioct.cat 

 

Abonament de tardor a partir de 68 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacioct.cat/
http://www.fundacioct.cat/
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Sobre l’espectacle d’obertura de la temporada 

Uno · Compañía Delrevés · 17 de setembre  

Uno és la tercera producció d’aquesta companyia de dansa especialitzada en coreografies en 

un suport vertical. Des dels seus inicis, al 2007, han creat dues produccions més que han 

viajat fins a edificis singulars d’arreu d’Europa; castells, muralles, espais naturals, etc. 

Eduardo Torres, un dels tres ballarins de la producció que podrem veure aquest dissabte a 

Terrassa, explica que ‘Uno combina la dansa clàssica i la contemporània en una mateixa peça 

de 25 minuts de durada i amb música pròpia’. Sobre la tècnica de la dansa vertical Torres 

afirma que ‘és la mateixa que la dansa en un pla horitzontal, l’únic que no pots tenir vèrtic’. 

En el procés de treball sí que s’hi afegeix una complexitat que no té la dansa tradicional,  

‘primer treballem la coreografia al terra i després l’hem d’adaptar a les possibilitats que ens 

ofereix el pla vertical que ens obliga a adaptar moviments i que en comporta un desgast físic 

més gran’. L’actuació que veurem a la façana de la nova seu de BBVA Catalunya (pl.Ricard 

Camí, Terrassa) anirà acompanyada d’un disseny de llums que promet ser un espectacle 

captivador i emocionant pel públic terrassenc. 

 
UNO 
 
Tres personas. Una pared. Conversaciones a través del movimiento. 
‘uno’ habla de la importancia de pertenecer, de estabilizar el desequilibrio, de tener todo bajo control, 
del miedo a mirar, a las miradas, de conocerte, del miedo. 
 
La soledad. Avanzar, correr, quizá escapar, perseguir ¿qué? ¿qué?. 
 
Interacciones, comportamientos y estructuras de movimiento aplicando la sucesión matemática de 
Fibonacci. La fusión de un lenguaje físico personal y la danza clásica será el medio para llevar a cabo esta 
pieza. 
 
“Alguien es cualquier rostro sin nombre que cruzamos por la calle. Esa forma peculiar que tiene cada 
cual de acompañarse, de llevarse así mismo de la mano. (…) Siempre es alguien ese con el que te 
encuentras al azar: alguien que va o vuelve, que se empuja o que se arrastra y que, al pasar, te deja 
entrever un retal de su historia.” 

 
Miguel Morey 

 
Fitxa artística 

 
Música: Manuel Dabove. 
Ballarins: Saioa Fernández, Eduardo Torres i Sheila 
Ferrer. 
Tècnic il·luminació i so: Genis Morral. 
Rigging: Volátil Rigging. 
 

Vestuari: Delrevés. 
Distribució: Agente129. 
Durada: 25 minuts. 
 
ESPECTACLE GRATUÏT 


