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La 32a Temporada BBVA de Dansa arriba al seu equador amb l'actuació de 4 companyies (3
internacionals i 1 nacional) a l'escenari del Centre Cultural Terrassa. OtraDanza presentarà el seu
espectacle contemporani Da Capo (26 de setembre), el mes d'octubre el Ballet de Johannesburg
interpretarà el Don Quixot (24 d'octubre) i el Balletto di Siena ens transportarà a l'univers de
Puccini amb l'obra Madamme Butterfly (14 de novembre). La 32a Temporada BBVA de Dansa
serà clausurada pel Bolxoi de Bielorússia amb l'espectacle Giselle (5 de desembre).

El Centre Cultural Terrassa és l'únic equipament de caràcter privat amb una programació estable
de dansa. En aquesta segona part de la temporada de dansa, el Centre Cultural Terrassa reforça
el seu objectiu de crear i formar nous públics incorporant activitats paralleles adreçades a les
escoles de dansa i a instituts de secundària i batxillerat. Els espectadors que van assistir a la
primera part de la 32a Temporada BBVA de Dansa, van poder assaborir un variat repertori amb
les companyies de Thomas Noone Dace (23 de gener), La Mov (17 de febrer), el Ballet Nacional
d'Argentina (15 de març), el Ballet Nacional d'Argentina (25 d'abril) i Víctor Ullate Ballet (23 de
maig). Comunicació

ELS ESPECTACLES

Da Capo OTRADANZA | 26 de setembre

Asun Noales i Gustavo Ramírez van fundar la companyia OtraDanza ara fa 10 anys. El nom de
l'espectacle Da Capo és fruit d'una expressió musical italiana que significa literalment des del cap' i
que equival a repetir part de la partitura o de l'obra completa des del principi. Da Capo és la
conjunció de dos moments artístics i vitals de Noales i Ramírez que fan brollar la seva creativitat,
experiència i talent a mode tabula rasa'.

Activitat parallela

Hores abans de l'espectacle, la ballarina, coreògrafa, directora i professora, Asun Noales,
realitzarà un taller per als alumnes de l'Institut del Teatre i a membres de la companyia IT Dansa.
Un dels objectius de la classe que farà Noales és buscar l'expressivitat del cos, aconseguir un cos
viu que es mogui sense limitacions. La directora d' OtraDanza busca en els joves ballarins
aconseguir una figura que flueixi en l'espai i tingui ritme, el mateix que busca cada dia amb els
ballarins de la seva companyia.

Don Quixot BALLET DE JOHANNESBURG | 24 d'octubre

Fundada al juliol del 2012, el Ballet de Johannesburg és la companyia de ballet professional més
gran i de més prestigi de Sud-àfrica i està formada per ballarins llorejats internacionalment tant en
ballet clàssic com en dansa contemporània. La companyia ens exhibirà Don Quixot, una
coreografia de Marius Petipà i música de Ludwig Minkus. La versió coreogràfica del Ballet de
Johannesbug està recreada sobre l'original de Petipà i Alexander Gorsky. Don Quixot és una de
les obres més emblemàtiques del repertori clàssic del s. XIX i està interpretat per figures com el
ballarí australià Aaron Smyth (figura invitada) i la primera ballarina, Michaela DePrince. Seguint
l'esperit del líder sud-africà i Premi Nobel de la Pau, Nelson Mandela, el Ballet de Johannesburg
collabora en nombrosos programes d'integració social, multiracial, desenvolupament i divulgació
de la dansa com per exemple el projecte del South African Cuban Ballet School. La subvenció



concedida per la ciutat de Johannesburg, ha suposat una millora en el finançament de les arts de
Sud-àfrica i ha permès al Ballet de Johannesburg assolir L'objectiu de fer arribar la dansa a tota la
població a més de contribuir en formació, desenvolupament, creació de llocs de treball i en la
projecció.

Butterfly BALLETTO DI SIENA | 14 de novembre

Inspirat en l'òpera de Giacomo Puccini i el llibret de Giuseppe Giacosa, Madamme Butterfly (Milà,
1904) ha estat recreada per Marco Batti i musicalment recomposada per Riccardo Joshua Moretti.
El ballet Butterfly narra la increïble tenacitat de la geisha Cio-Cio-San de Puccini, una dona que és
víctima dels seus propis sentiments i de la discriminació racial. Butterfly és una dona enamorada,
que es nega a acceptar que està vivint un matrimoni unilateral. El seu marit està absent i ella
només té al seu fill com a confirmació del seu amor. A l'escenari, el blanc simbolitza la claredat i
moralitat i s'utilitza per Butterfly; el negre s'utilitza pel personatge de Pinkerton.

El Balletto di Siena, nascut l'any 2011 de la mà de Marco Batti, és una nova realitat artística que
sorgeix de la finalitat d'introduir un cop d'aire fresc dins el panorama artístic i coreogràfic tant italià
com internacional, superant la catalogació clàssica i contemporània de les joves companyies de
dansa. Les produccions del BdS no només van dirigides als balletòmans sinó també a espectadors
desconeixedors del món de la dansa, proposant espectacles brillants que busquen moviments
carregats d'emotivitat, portats a terme amb una elevada qualitat tècnica i realitzats molt
acuradament. El BdS ha escollit conscientment no estancar-se en un sol llenguatge, sinó conjugar
a la vegada l'experimentació i la tradició, convidant coreògrafs de gran renom, experiència i
professionalitat.

Activitat parallela

Prèviament, el director i ballarins de la companyia impartiran el taller De l'escena a l'aula, adreçat a
instituts de secundària i batxillerat. Durant un matí, els alumnes assistiran a un taller artístic i
pedagògic d'introducció a la dansa tant a nivell teòric com pràctic dut a terme per als mateixos
ballarins de la companyia. Els joves s'endinsaran també a l'únivers de Puccini i coneixeran l'obra i
l'argument de Madame Butterfly, l'activitat finalitza amb l'assistència a l'espectacle on podran veure
elsseus professors actuant el dissabte 14 de novembre davant del públic de Terrassa.

Giselle BOLXOI DE BIELORÚSSIA | 5 de desembre

Fundat l'any 1920, el Bolxoi de Bielorússia és un dels tres únics teatres amb el títol mundial del
Bolxoi. El seu espectacular teatre ha estat reformat recentment i el formen un equip de 1.200
persones entre l'equip artístic (dansa, òpera i orquestra), el personal d'administració i l'equip
tècnic. La companyia té un extens repertori que inclou els títols més de la dansa i la seva projecció
internacional ha rebut unes excellents crítiques en els més de 30 països que ha visitat en els
últims anys. En aquesta ocasió, el Bolxoi portarà al Centre Cultural Terrassa una obra mestra de la
dansa romàntica. Giselle va ser estrenada l'any 1841 a l'Òpera de París constituint-se en una peça
fonamental de la dansa clàssica, tant pel tractament dels ideals romàntics com per l'ús de la més
refinada tècnica teatral del segle XIX. Giselle és la història d'una jove camperola de gran bellesa i
extremada innocència que viu a les valls properes al Rin. La noia desitja, per sobre de tot, ballar,
però és reprimida constantment per la seva mare que tem que, degut a la seva fràgil salut, Giselle
pugui morir donzella abans del seu casament.

Activitat parallela

El Centre Cultural Terrassa ofereix de nou una classe magistral amb una primera ballarina, en
aquest cas de la companyia del Ballet de Bolxoi de Bielorússia. Prop de 200 alumnes de dansa
d'arreu de Catalunya participaran en aquesta activitat anual que any rere any exhaureix tant les
places del taller com les entrades a l'espectacle que realitza desprésla companyia. En aquest cas,
el públic de Terrassa i els alumnes podran gaudir de la dansa romàntica Giselle (5 de desembre).

DANSA FAMILIAR

A més a més de la Temporada de Dansa, en el període nadalenc (9 gener) el CC Terrassa ofereix
un espectacle per a tota la família, El Trencanous , del Centre de Dansa de Catalunya | 9 de gener
Adaptació d'aquest conte nadalenc per a un públic familiar. 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.

Mes informació a: http://www.fundacioct.cat/


