
 

 

La 34a Temporada BBVA de Dansa al Centre Cultural Terrassa portarà al llarg de 

l’any nou funcions i tancarà el cicle amb una gala d’Estrelles de l’Òpera de París 

L’equipament terrassenc portarà cada mes una dansa que en el seu conjunt conformen una              

temporada variada d’estils diferents: clàssic, neoclàssic, contemporani i flamenc. El tret de sortida             

el donarà la companyia de Víctor Ullate, un ballet que ha visitat sovint al fidel públic de Terrassa i                   

que presentarà una nova versió de l’Amor Brujo (25 de febrer). L’estrella del Bolxoi de Moscou,                

Ivan Vasiliev, protagonitzarà una gala acompanyat de grans figures del ballet rus (11 de març) i la                 

talentuosa parella Blanca Li i Maria Alexandrova presentaran la creació francesa Deésses et             

démones (22 d’abril). Per cloure la primera part de la temporada el Centre Cultural Terrassa               

portarà la creació contemporània de Les quatre estacions de la mà de la companyia italiana               

Spellbound Contemporary Ballet (20 de maig). 

La segona part de la temporada iniciarà al mes d’octubre amb la companyia holandesa Introdans,               

que ret un homenatge a Hans van Manen, el principal exponent de l’escola holandesa de ballet                

(21 d’octubre). La dansa clàssica la veurem de nou representada amb Yuri Grigorovich; el gran               

coreògraf, que l’any vinent farà 90 anys, porta la seva companyia amb dues grans suites               

coreografiades per ell: Suite Espartaco  i Suite Llac dels Cignes  (25 de novembre).  

Seguint la línia que tradicionalment ha caracteritzat la Temporada BBVA de Dansa, el 16 de               

desembre tindrà lloc la gala d’Estrelles de l’Òpera de París, un final de temporada que té un                 

format festiu i que aquest 2017 portarà a la reconeguda étoile  Aurélie Dupont.  
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Més de 5.000 espectadors hauran pogut gaudir de la 33a Temporada que es va clausurar el passat                 

dissabte 17 de desembre amb una gala d’Estrelles del Royal Ballet on les nou principals figures del                 

ballet britànic van delir al públic amb un repertori on no va faltar la magistral actuació de Laura                  

Morera, Alexandre Campbell o l’estel·lar Steven McRae entre d’altres. Aquesta darrera temporada            

també han passat per l’escenari terrassenc Igor Yebra, Eva Yerbabuena, el Ballet Nacional de              

Marsella, el Ballet Estatal de Geòrgia, la Compañía Nacional de Danza i el Ballet de Biarritz. 

El Centre Cultural Terrassa i el Grup BBVA refermen amb aquesta nova programació el seu               

compromís en la divulgació de la dansa i organitzen de nou activitats paral·leles adreçades als més                

joves i al públic familiar, aquest proper any inclou en la seva programació la tradicional dansa                

familiar El Trencanous  (14 de gener) i Coppèlia  (10 de juny). 

 

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

dansa a Catalunya. Una temporada de referència. 
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PROGRAMACIÓ 

VÍCTOR ULLATE · El amor brujo | 25 de febrer 

Una nova versió d’El Amor Brujo, diferent en les seves formes, però eterna en la               
seva essència. 
 

Una revisió de la peça que Víctor Ullate va estrenar el 28 de maig de 1994 al Teatro de la                    

Maestranza de Sevilla. Per a aquesta nova ocasió, s’estrena escenografia i vestuari, donant més              

protagonisme a la llum -el foc fatu-, present en tota la trama. En aquesta versió es du a terme una                    

aposta musical trencadora amb la inclusió del grup de dark ambient In Slaughter Natives, que se                

suma als efectes musicals creats per Luis Delgado per a la versió original i que condueixen                

l’espectador a una travessia entre la vida i la mort, un viatge cap al més enllà.  

 

L’obra, escrita per Falla a principis del segle XX, i de marcat caràcter andalús, aprofundeix en el                 

misticisme gitano, acostant-se a l’amor en la seva forma més primitiva i essencial. Explica la               

història de Candela, una noia gitana, enamorada de Carmelo, que és turmentada per l’espectre del               

seu antic amant. Una història d’amor i passió, de llàgrimes i desconsol, de bruixeria i seducció, de                 

mort i de dansa. Una cita ineludible per als amants de la dansa. 

 

La coreografia conté moments de gran bellesa, com Canción del amor dolido , Romance del              

pescador o Canción del fuego fatuo . Aquesta nova versió onclou també tres cançons populars             

escrites per Manuel de Falla: Nana , Polo i Asturiana , a més d’una variació de Paco de Lucía per a                   

José, l’etern amant.  
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La companyia 

Fundada el 1988, la companyia incorporà la denominació Comunitat de Madrid, el 1997. Víctor              

Ullate n’és el director i compta des de 2001 amb Eduardo Lao com a director artístic. 

Des de la seva creació, es va convertir en la primera companyia privada espanyola de nivell                

internacional, en pedrera de grans ballarins i en un emblema de la dansa a Espanya. Al llarg                 

d'aquests vint anys, el rigor i l'exigència han sustentat la selecció i formació de ballarins, l'elecció i                 

creació de coreografies, la creativitat i el nivell dels espectacles. En aquests vint anys han format                

part de la companyia grans ballarins que avui en dia ocupen un lloc rellevant dins de la dansa                  

mundial.  

Aquesta serà la onzena vegada que Víctor Ullate actua al Centre Cultural Terrassa, un escenari on                

va debutar amb la seva companyia per primera vegada a Catalunya l’any 1989.  

Fitxa artística 

Coreografia: Víctor Ullate. Ajudant de direcció: Eduardo Lao. Música: Manuel De Falla, Luis Delgado, In Slaughter Natives.                 
Disseny d'il·luminació i elements escenogràfics: Paco Azorín. Assistent de disseny d'il·luminació: Pedro Chamizo. Vestuari:              
María Araujo. Taller de Tintura: María Calderón. Disseny de So: Miguel Lizarraga. Creació de Vídeo: Greyman 

 

VASILIEV I FIGURES DEL BALLET RUS · Gran gala de ballet  | 11 de març 

El ballarí rus Ivan Vasiliev és des del 2009 és el primer solista del Ballet del Teatre Bolxoi de                   

Moscou. Es va graduar el 2006 a l'Escola Coreogràfica Estatal de Bielorússia i va entrar com a                 

primer ballarí al Ballet Bolxoi del Teatre Nacional de Bielorússia. Ha fet primers papers en ballets                

com Don Quixot , Le Corsaire , i Spartacus  i ha participat en gires arreu d’Europa. 

La gala comptarà amb altres primers ballarins de les principals companyies del ballet de Rússia: el                

Bolxoi de Moscou, el Ballet del Kremlin i el Ballet el Teatre d’Stanislavki. El pograma inclourà l’                 

adagio de Sheherezade , passos a dos i d’altres títols destacats com El Llac dels Cignes, Les flames                 

de París  i La Sílfide. 

NOTA DE PREMSA 
Comunicació  
T 93 780.64.31  M 649 65 98 40 
comunicacio@fundacioct.cat 
www.fundacioct.cat 

@CCulturalTRS        4 

https://ca.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moscou
mailto:comunicacio@fundacioct.cat
mailto:comunicacio@fundacioct.cat
http://www.fundacioct.cat/
http://www.fundacioct.cat/
https://twitter.com/CCulturalTRS


 

 

BLANCA LI I MARIA ALEXANDROVA · Deésses et démones  | 22 d’abril 

L’última creació de la coreògrafa Blanca Li pel Teatre de Camps Elisis, es va estrenar a París el 22                   

de desembre 2015 i compta amb la presència a l'escenari de l'estrella russa del Bolxoi Ballet Maria                 

Alexandrova, que per primera vegada participa en una creació francesa. 

Blanca Li i Maria Alexandrova treballen juntes entre París i Moscou des d'octubre 2015, i han                

passat juntes els moments clau de la construcció d'aquesta peça, que expressa el poder universal               

creatiu femení, inspirat per les mitologies clàssiques o primitives, i gràcies als seus talents              

distintius.  

Blanca Li 

Talentuosa i multifacètica, amb la curiositat sempre alerta, és ballarina, coreògrafa, directora i             

realitzadora alhora. Nascuda a Granada, busca les arrels de la seva inspiració en la cultura àrab                

andalusa, explorant a més un ampli ventall de formes d'expressió corporal, que van des del ballet                

clàssic fins el hip hop. D'Espanya a França, passant per Nova York o Berlin, Blanca Li signa un                  

recorregut personal molt singular. 

 

SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET · Les quatre estacions  | 20 de maig 

Les Quatre Estacions s'obren pas entre els símbols convencionals, iconogràfics associats amb la             

successió de les estacions de l'any. Una estructura de fusta actua com a peça central, canvis en els                  

rols com un lloc de refugi, un centre de connexió, una font del ritual primordial de Renaixement. 

 

Una producció de Spellbound amb aportacions del Ministeri de Béns i Activitats Culturals en              

col·laboració amb la Fundació Teatre Verdi de Pisa. 

 
Fitxa Artística 

Coreografia: Mauro Astolfi. Ballarins: Maria Cossu, Mario Laterza, Giuliana Mele, Claudia Mezzolla, Giovanni La Rocca,               

Cosmo Sancilio, Yadira Rodríguez Fernández, Violeta Wulff Mena, Fabio Cavallo. Direcció multimèdia: Enzo Aronica.              
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Disseny d'il·luminació: Marc Policastro. Música: Antonio Vivaldi. Música original Luca Salvadori. Disseny d’escenari: Esse A               

Sistemy. Assistent de coreografia: Adriana De Santis. 

 

‘Les meves quatre estacions viuen a fora i a dins d’un espai petit que s’aixeca, s’arrosega i que és                   

asfixiant a vegades però que també cura, uneix i protegeix. Sembla una casa petita però és un                 

vaixell, un arbre, un espai misteriós des d’on es poden apreciar els canvis d'estació, un lloc on ets                  

testimoni del cicle de la natura.’  Mauro Astolfi, coreògraf. 

 

 

INTRODANS · Homenatge a Hans van Manen | 21 d’octubre 

 

Van Manen és sens dubte el gran coreògraf d’Holanda i dels més importants del món. Des de fa                  

molts anys Introdans té una estreta relació amb el coreògraf i des del 1995 inclou en el seu                  

repertori més d’una vintena de coreografies seves. Van Manen, que farà 85 anys el proper mes de                 

juliol, rep un sentit homenatge per part d’Introdans presentant les que considera les seves tres               

grans coreografies: Polis Pieces, In and Ot  i Black Cake .  

 

El reconegut coreògraf va començar la seva carrera l’any 1951 com a membre del Recital Ballet de                 

Sonia Gaskell i el 1952 es va incorporar a la Nederlands Opera Ballet, on va crear el seu primer                   

ballet titulat Feestgericht . Més endavant va entrar a la companyia del coreògraf i ballarí Roland               

Petit a París i posteriorment va tornar a la Nederlands Dans Theatre com a coreògraf i ballarí, i en                   

va ser director artístic des del 1961 fins al 1970. Van Manen ha creat més de quaranta ballets com                   

De maan in de trapéese , Simfonia en tres moviments , Dualis Squares o Trois gnossiennes . És a més                 

a més, un aclamat fotògraf que ha exposat el seu treball arreu del món.  

 

 

YURI GRIGOROVICH · Suite d’Espartaco i Suite d’El Llac dels Cignes | 25 de              
novembre 

 

Yuri Grigorovich (Sant Petersburg, 1927) és el coreògraf clàssic actual més important. El seu treball               

al capdavant del Kirov de Sant Petersburg i del Bolxoi de Moscou ocupa més de quatre dècades.                 
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Són més de 90 coreografies les que ha signat per al primer teatre de Rússia, on actualment segueix                  

treballant com a mestre de ball i coreògraf.  

Amb tota la força de la música de Khatxaturian, tan plàstica com expressiva, Grigorovich ha sabut                

construir la Suite d’Espartaco un gran ballet en què la dansa és, com ell mateix diu, ‘l'emoció del                  

pensament i el pensament del sentiment’.  

La història de l'esclau que va dirigir la rebel·lió dels gladiadors romans i que hem vist al cinema, a                   

la literatura, a la música i també a la dansa, esdevé la coreografia de Grigorovich més espectacular                 

de la seva carrera.  

 
Fitxa artística 

Coreografia i posada en escena: Yuri Grigorovich. Música: Aram Jachaturián 

 

A la segona part, veurem la Suite del Llac dels Cignes , l’altra gran coreografia de Grigorovich que ell                  

mateix ha qualificat de ‘la més representativa del ballet rus’. 

 

 

ESTRELLES DE L’ÒPERA DE PARÍS · Gala final de temporada | 16 de desembre 

 

Seguint la línia que tradicionalment ha caracteritzat la Temporada BBVA de Dansa, el 16 de               

desembre tindrà lloc la gala d’Estrelles de l’Òpera de París, un final de temporada que té un                 

format festiu i que aquest 2017 portarà a la reconeguda étoile Aurélie Dupont i el primer ballarí                 

Alessio Carbone, entre els 10 artistes que acomiadaran la temporada. 
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ALTRES ACTIVITATS · Danses familiars 

Centre de Dansa de Catalunya · El Trencanous  | 14 de gener  

Centre de Dansa de Catalunya · Coppèlia  | 10 de juny 

Els directors del CDC Roser Muñoz i Joan Boix porten en escena el ballet de repertori clàssic                 

Coppèlia , un ballet basat en el conte d’ I.T Hoffman creat per l’Òpera de París al 1870, amb música                   

de Leo Delibes i interpretat per alumnes del CDC. Joan Boix dóna vida a l’excèntric Doctor                

Coppelius.  

Aquesta adaptació coreogràfica arriba seguit de l’èxit dels últims quatre anys d’ El Trencanous , un               

ballet de gran tradició en dates nadalenques i que podem veure cada mes de gener a la                 

Temporada BBVA de Dansa. 

 

 

 

US PODEU DESCARREGAR LES IMATGES i VÍDEOS DELS ESPECTACLES EN 
AQUEST ENLLAÇ: MATERIAL GRÀFIC DANSA 2017 
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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 

De dimecres a dissabtes de 16 a 20h 

i una hora abans de la funció  

Per internet www.fundacioct.cat  

Per telèfon al 93 519 70 39 

  

 

DESCOMPTES: 

  

GRUP BBVA  

15% per a clients de BBVA i CX 

 

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 

 

Escoles de dansa 

50% alumnes 

20% acompanyants 

Amb reserva prèvia a comunicacio@fundacioct.cat 
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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. 
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