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El Ballet David Campos celebra els seus 25 anys   
amb una gala especial al Gran Teatre Liceu 

 

 

• Divendres 6 de juliol a les 21h, la companyia oferirà l’obra 
GISELLE, versió de David Campos.  
 

• Abans de l’espectacle -en primícia a Catalunya- gaudirem de 
la participació d’ALEIX MARTÍNEZ, medalla d’or al prestigiós 
Prix de Lausanne 2008, format en el sí de l’escola i companyia 
de Campos, actualment ballarí al Hamburg Ballet de John 
Neumeier, que ens oferirà un repertori mixt. 

 

Aquest any 2012 David Campos i la seva companyia celebren el seu 25è aniversari d’activitat ininterrompuda, i 

ho volen compartir amb tothom amb una nit molt especial al Gran Teatre Liceu de Barcelona el proper divendres 

6 de juliol al vespre (21h).  

 

Han estat 25 anys de dur treball per la dansa i el ballet, de creació coreogràfica, formació de ballarins i 

professionalització. Una tasca que ha contribuït de manera determinant en la projecció de la dansa clàssica -una 

de les expressions artístiques més universals- a Barcelona i Catalunya, i en la seva revisió i contemporaneïtat.  

 

Per tant, aquest aniversari s’ha de celebrar com cal: la gala commemorativa tindrà lloc en l’incomparable marc 

del Liceu, i acollirà un programa únic amb dos actes:  

- La intervenció d’Aleix Martínez, que interpretarà “The man I Love”, coreografia de David Campos, al so de la 

música de George Gershwin i un extracte del ballet “Bernstein dances”, coreografia de John Neumeier amb 

música de Leonard Bernstein. El ballarí, format en el sí de l’escola i companyia de Campos, va rebre la 

medalla d’or al prestigiós Prix de Lausanne 2008 i actualment és ballarí a l’Hamburg Ballet de John 

Neumeier. 

- la funció complerta de la versió de David Campos de “Giselle” interpretada pel Ballet David Campos. 

 

 

L’etèria ballarina Aileen Gallinera interpretarà Giselle al costat de Jesús Pastor de 

l'American Ballet Theatre. Un ballet inspirat en el clàssic però portat a la dimensió del 

present. Un conte o una llegenda portada del passat sobre esperits de dones mortes 

per desamor que castiguen els homes. Des del més romàntic que el ballet pot 

expressar fins a la més obscura venjança de les que no van poder defensar-se de 

l'home. David Campos reinterpreta els conceptes intrínsecs a l'argument de la peça 

original  i els transporta als nostres dies, convertint la jove Giselle en una víctima més, 

en un espectacle emocionant i sorprenent. 

Aquesta celebració marca un punt d’inflexió pel projecte de David Campos, el qual es manté optimista amb la 

consolidació de la seva companyia de cara al futur, tot i que fa temps denuncia que la dansa clàssica és una de les 

expressions artístiques que menys suport institucional ha rebut al nostre país. Mantenir l’excel·lència aconseguida 

fins el moment passa de manera inevitable per ajudar a les companyies de dansa a mantenir les seves necessitats 

estructurals, i el coreògraf convida als responsables polítics del sector cultural a “dibuixar l’escenari adequat per a  

vertebrar un sector de la dansa fort, cohesionat, divers i competitiu, lluny dels greuges comparatius i dels 

favoritismes, així com promoure les companyies pròpies del nostre territori”. 



 
 

 

El Ballet David Campos compleix 25 anys amb la fe i l’esperança que la etapa més recent -“una època dura que ha 

demanat una economia de guerra, amb uns pressupostos ridículs, molt esforç i sacrificis personals”- s’està acabant 

i que, havent-la  superat “amb nota”, ha de donar lloc a la il·lusió pel futur i els propers aniversaris del projecte. 

Bona mostra d’aquesta energia i creativitat, és el nou i important compromís adquirit amb la Mobile World 

Capital (l’esdeveniment de referència mundial centrat en la tecnologia dels dispositius mòbils), amb la que ha 

signat un pre-acord per a desenvolupar un espectacle en el marc de l’edició del primer Mobile World Festival el 

2013 a Barcelona. 

 

Adjuntem text de David Campos presentant l’aniversari 
 

SALA DE PREMSA (documentació, material gràfic i audiovisual) - aquí   

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

divendres 6 de juliol a les 21h 

Gran Teatre del Liceu (La Rambla, 51-59. BCN) 

Preus: de 14€ a 63€ 

Entrades a taquilles i a Ticketmaster 
 

 

Ballet David Campos  

Fundada durant els anys 80 per David Campos i Irene Sabas (ex ballarins solistes del Ballet Reial de Flandes a Bèlgica), 

quan a Espanya pràcticament no existien companyies estables de ballet, la companyia de David Campos és una 

formació de dansa que combina tendències contemporànies i actuals amb el rigor i la disciplina del ballet clàssic. Les 

seves arriscades i innovadores coreografies fan que la dansa clàssica vagi de la mà dels nous llenguatges artístics, 

donant com a resultat obres úniques, amb identitat propi i gran qualitat. 
 

Un altre dels tret fonamentals d’aquesta cia -referent de la dansa clàssica a Catalunya- és la seva aposta per mantenir 

de manera estable una plantilla de ballarins amb contractació continuada i proveir-los de una infraestructura de nivell 

(sala d’assaig/estudi, classes diàries, formació de qualitat, la possibilitat d’actuar en els millors escenaris...). Aquesta 

prioritat ha generat una cantera de ballarins i ballarines, el millor exemple de la qual és Aleix Martínez, qui va guanyar 

l’any 2008 el prestigiós guardó de la medalla d’or Prix de Lausane, convertint-se en el primer ballarí català (i espanyol) 

que ho aconsegueix. 
 

La feina incansable d’en David i la Irene ha consolidat un projecte que ha presentat les seves creacions als escenaris 

de tot Catalunya i d’Espanya, així com en festivals internacionals a Escòcia, Itàlia i França, entre les quals trobem tant 

títols nous (Turn Me On) com títols del repertori clàssic universal, dels que ens ofereix una revisió (Trencanous, Giselle, 

la Bella Dorment i el Quixot).  
 

En aquest quart de segle la companyia ha fet temporades continuades de programació en teatres comercials de 

Barcelona com al Teatre Tívoli, Teatre Romea, Teatre Condal o Teatre Goya, rebent bones crítiques a la premsa 

especialitzada nacional i portades de revistes internacionals, i el seu particular segell de reunir  la dansa clàssica amb 

les noves formes creatives ha despertat l’interès del públic jove. 

 
Además del amor por la danza, en toda su extensa y universal expresión, comparto con David Campos el empeño por 

mantener y enriquecer el inmenso patrimonio artístico del ballet, tanto del repertorio clásico como del florecimiento 

de sus expresiones más contemporáneas conocidas como danza neoclásica. Su constante labor pedagógica y artística 

han sido reconocidas por el público, por lo que espero que su versión de Giselle y la entrega de los bailarines que 

forman la Compañía David Campos logren, en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, el éxito artístico que merecen.                                       

 Tamara Rojo 
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