


Compromesos amb les persones i el territori.

AF Prensa Generica Cataluña 148x210 Logos v2.indd   1 18/7/16   10:22



Compromesos amb les persones i el territori.

AF Prensa Generica Cataluña 148x210 Logos v2.indd   1 18/7/16   10:22



Ca
rr

er
 G

al
ile

u

Ca
rr

er
 A

rq
ui

m
ed

es

R
am

bl
a 

d’
Èg

ar
a

Passeig 22 de juliol

Carrer Cervantes

Autopista C-58

Aparcament Egarvia
Plaça Lluís Companys

2 min 

Not
ar

i B
ad

ia
Gi

ra
lt 

i S
er

ra

11 min 

8 min

8 min

Carrer Joan Abelló i Bofí



   5

En funció de l’acord de programació, 
alguns espectacles queden exempts de 
la política de descomptes

VENDA D’ENTRADES I ABONAMENTS 
Punts de venda
Internet
www.fundacioct.cat

Taquilla 
telèfon 93 519 70 39
dilluns a dissabte de 16 a 20 h
i una hora abans de la funció

Descomptes
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

Consulta els descomptes per a 
col·lectius al nostre web 
www.fundacioct.cat

Accés per a persones amb mobilitat reduïda

Servei de guarda-roba gratuït al vestíbul 
en alguns espectacles 

Per rebre informació periòdica de les 
nostres activitats ompliu el formulari a 
www.fundacioct.cat

4 persones - 25%
6 persones - 30%

Les escoles de dansa, circ i música 
tenen un 50 % de descompte pels 
alumnes i un 20 % pels acompanyants 
en alguns espectacles.

Reserves a:
comunicacio@fundacioct.cat

Canvis en el programa 
L’organització es reserva el dret de mo-
dificar qualsevol part del programa si les 
circumstàncies alienes ho exigeixen.

Enregistrament 
No es pot fotografiar ni enregistrar cap 
gravació sense autorització expressa de 
l’organització.

Abona’t 3 10% descompte

Abona’t 6 20% descompte

Abona’t 9 25% descompte

FES-TE L’ABONAMENT A MIDA

40 - 64 €
TEMPORADA 3 CONCERTS

ABONAMENT SIMFÒNICA

98 - 159 €
TEMPORADA 6 FUNCIONS

ABONAMENT DANSA PRIMAVERA

78 - 108 €
TEMPORADA 4 FUNCIONS

ABONAMENT DANSA TARDOR

165 - 250 €
TEMPORADA 10 FUNCIONS

ABONAMENT DANSA 2018
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Durant més de quaranta anys, Ailey II ha fusionat l’esperit i l’energia del millor talent jove 
d’Amèrica amb la passió i la visió creativa dels coreògrafs emergents més destacats. 
Iniciada el 1974 com a Alvin Ailey Repertory Ensemble, ara Ailey II, personifica la missió 
pionera d’Alvin Ailey de fer arribar la dansa a una comunitat cultural més àmplia facilitant 
representacions de dansa i programes de formació dirigits a tothom. La veterana ballarina 
Sylvia Waters va ser-ne la directora artística durant 38 anys, transformant l’Ailey II en una de 
les companyies de dansa més populars d’Amèrica. 
Amb el nou director artístic, Troy Powell, l’Ailey II continua emocionant a l’hora que aporta 
una nova dimensió a la companyia. L’Ailey II ha estat aclamada per la crítica i té un repertori 
representatiu que inclou obres de mestres com Alvin Ailey, Talley Beatty, Donald Byrd, Ulysses 
Dove, etc.

Revelations és la peça de dansa moderna més vista de la història 
des que es va estrenar el 1960. Un tribut a la tradició afroamericana 

de la Texas rural on Ailey va passar la seva infantesa.

Circular (2016) és una conversa sincera a través del moviment. L’estil característic del 
coreògraf Jae Man Joo és una barreja de ballet clàssic i contemporani, en aquest gran treball 
capta el cercle complet de les emocions humanes. El paisatge sonor melòdic és de diversos 
compositors com Denisov i Haendel. 
Breaking Point (2017) és una intensa representació de la lluita pel desig i com ens pot portar 
al límit. Adaptada amb la música d’Audiomachine, la coreografia d’alta potència i modernitat 
de Renee McDonald captura la força de voluntat i el frenesí de mantenir la ‘lluita’ fins al punt 
de ruptura. 
Les Revelations (1960) d’Alvin Ailey exploren ferventment els llocs on habiten el dolor més 
profund i la felicitat més sagrada de l’ànima. Aquest clàssic perdurable, neix dels ‘records de 
sang’ del coreògraf de la seva infància al Texas rural i l’Església Baptista.

AILEY II

Circular Coreografia: Jae Man Joo. Música: diversos artistes. Disseny de vestuari: 
Christine Darch. Disseny de llums: Rob Ross. Breaking Point Coreografia: Renee I. 
McDonald. Música: Audiomachine. Disseny de vestuari: Taylor S. Barnett. Disseny de 
llums: Brandon Stirling Baker. Revelations Coreografia: Alvin Ailey. Música: Tradicional. 
Escenografia i vestuari: Ves Harper. Vestuari per “Rocka My Soul” redissenyat per Barbara 
Forbes. Il·luminació: Nicola Cernovitch.

Circular, Breaking Point, Revelations
-50%03 DS 20 h

FEB 22-30-35 €
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10   Màgia

Dakris
YA NO ME VES

04 DG 18 h
FEB 15 €

Arribat d’una nova generació de joves mags, Dakris presenta Ya no me ves, la història del noi 
invisible. Un viatge sorprenent amb aparicions i desaparicions impossibles i una màgia im-
pactant. Gràcies a una tècnica precisa i actual aconseguirà que vegis allò que no pots veure.

El jove mag, de nom David Vidal, va néixer el 1987 a València i és especialista en invisibilitat, 
teletransportació i levitació de persones i objectes. Un dels seus números més coneguts 
va ser fer desaparèixer una part de la Sagrada Família.  Dakris també ha sigut assessor 
personal del mag Jandro a ‘El Hormiguero’ de La Sexta i guionista del programa ‘1, 2, 3...
Hipnotízame’ d’Antena 3.

Ya no me ves és el nou espectacle de Dakris, 
Primer Premi Nacional de Màgia i assessor creatiu a Discovery Max

Direcció: Dakris
Ajudants en escena: Ivette Balaguer i Gina Munné
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GLENN MILLER 
ORCHESTRA

BRODAS BROS

La Glenn Miller Orchestra UK es va formar 
l'any 1988 juntament amb Glenn Miller 
Productions de Nova York i ha mantingut 
la formació exacta en un escenari ideat 
per Glenn: el líder, cinc saxòfons, quatre 
trompetes, quatre trombons i tres ritmes i 
dos vocalistes.
El repertori de la banda està compost 
per més de 200 partitures, moltes d'elles 
procedents del repertori original i compta 
amb contribucions dels millors arranjadors 
del món com Jerry Gray, Billy May i Bill 
Finegan. L'orquestra es manté fidel al so i a 
l’estil original i és ara més popular que mai.

Brodas Bros, la popular companyia 
d’street dance, presenta el show de robots 
lluminosos 'BR2'. L'any 2222, la llum del Sol 
ja no arriba al planeta Terra a causa del canvi 
climàtic, el món s’ha quedat completament a 
les fosques! 
Els robots BR2 són els encarregats de 
divertir a la Humanitat i de nodrir-la amb 
una llum màgica, que provoca somriures, 
salut i felicitat. Els BR2 demostraran que els 
robots també saben ballar.

Direcció Artística: Lluc Fruitós. Ballarins 
BR2’s: Lluc Fruitós, Pol Fruitós. Androides: 
Berta Pons i Clara Pons. Markitus: Marc 
Carrizo. Disseny de vestuari: Pierart. 
Enginyers de llum: Dynatech. Músiques: 
Kapi i Jean Philippe Barrios. Producció: 
Brodas Bros.

Direcció: Ray McVay. 
Amb la participació del grup vocal. 
Moonlight Serenaders i i amb membres de 
l’orquestra Uptown Hall Gang.

02 DV 21 h
MAR 50 € 04 DG 18 h

MAR 10 €

BR2
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Reviu l'entranyable història del ninot de fusta més conegut de l’imaginari infantil. La seva 
curiositat per conèixer món l’apartarà del camí de l’escola i el portarà al teatre de titelles 
d’Stromboli, a la fira, al fons del mar i fins i tot a l’estómac d’una balena. 
Grans i petits assistireu al màgic naixement de Pinotxo construït pel vell artesà Gepetto i amb 
les bones arts de la Fada dels Cabells Blaus. Sereu testimonis de les incompatibilitats del 
protagonista amb Grillo, la seva consciència, i presenciareu les trampes de la Guineu i la Gata 
per aprofitar-se del pobre Pinotxo.

Text original: Carlo Collodi. Direcció: Jose Tomàs. Música original: Francis. J. 
Dramatúrgia: Josep Mollà. Ajudant de direcció: Àngel Crespo. Assistent de Direcció: 
Mamen Mengó i Rosa Barberà. Direcció Musical: Víctor Lucas. Direcció Vocal: Ava María 
Tecles. Assistent Vocal: Mavi Lorente. Coreografia: Pachi G. Fenollar. Repartiment: 
Fabrio Arrante, Àngel Crespo, María Muñoz, Fran de la Torre i María Zamora, Disseny 
d’il·luminació: Ximo Rojo i Mari Benavent. Escenografia: Dora Piles i Amadeu Vives. 
Caracterització i perruqueria: Imma Fuentes. Vestuari: Trencadís. Disseny Gràfic i 
Audiovisual: Jaume G. Doria.

PINOCHO
Musical infantil

11 DG 17 i 19 h
MAR 16 €

Nominat com a Millor Espectacle Infantil als Premis Max 2011
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BALLET DE BORDEUS
El Messies

Georg Friedrich Haendel (1685-1759), va composar El Messies l’estiu de 1741 i amb el temps 
s’ha convertit en una de les seves obres més conegudes, especialment el seu cor Al·leluia.
Nascut a Buenos Aires (Argentina), Mauricio Wainrot és coreògraf i professor i acaba de 
ser nomenat Director d’Assumptes Culturals del Ministeri d’Afers Estrangers a Argentina. 
Wainrot ha presentat més de 50 ballets arreu del món.

La coreografia de Mauricio Wainrot dóna cos i vida a una de les obres més brillants de 
Haendel perquè el públic gaudeixi d’una vetllada única. La peça, de caràcter neoclàssic, 
expressa a través de la dansa l’elevació espiritual i la bellesa de l’obra de Haendel. 
El Messies incorpora elements contemporanis sobris i minimalistes en l’escenografia, el 
vestuari i la il·luminació. La successió de solos, duets, trios i conjunts, però, evoca l’estructura 
del ballet clàssic. El coreògraf va utilitzar 32 dels 53 temes d’El Messies de Haendel per a la 
seva versió en ballet amb el famós cor de l’Al·leluia. 
El Ballet de l’Òpera Nacional de Bordeus està considerat una insígnia de la cultura francesa 
i és portador d’una història i estil inconfusible. La companyia, amb 38 ballarins, ofereix un 
ampli repertori que va des del clàssic fins a les peces més contemporànies. La qualitat dels 
ballarins la converteixen avui en una de les companyies més famoses de l’escena coreogràfica 
internacional.

Coreografia: Mauricio Wainrot. Música: George Friedrich Haendel. Decorat i vestuari: 
Carlos Gallardo. Il·luminació: François Saint-Cyr. Orquestra: Orquestra de Cambra 
Terrassa 48. Director: Jordi Casas. Cor: Coral Cantiga. Solistes: Anna Tobella, Soledad 
Cardoso, Jordi Ricart i Josep Benet.

17 DS 20 h
MAR 22-30-35 € 18 DG 18 h

MAR 22-30-35 € -50 %

Una gran producció amb un centenar d’artistes entre ballarins, 
cors, solistes i orquestra que interpretaran El Messies en directe.
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URI CAINE 
ENSEMBLE

BOBBY LEWIS 
ENSEMBLE

La poc convencional lectura d'Uri Caine 
aborda un altre "tòtem" de la música del 
segle XX: Rhapsody in Blue (1924) de George 
Gershwin. El pianista americà ha revisitat 
anteriorment altres compositors cèlebres 
com són Bach, Verdi o Beethoven. En el 
transcurs d'aquesta revisitació i reinvenció 
d'Uri Caine, l'obra mestra de Gershwin 
es presta a la projecció d'un calidoscopi 
d'estils que deixen a qualsevol atònit: jazz, 
blues, klezmer, afro, entremesclats amb la 
composició clàssica, generant una música 
insòlita i irresistible.

Veus: Theo Bleckmann, Barbara Waker. 
Violí: Joyce Hammann. Trompeta: Ralph 
Alessi. Saxo tenor: Jon Irabagon. Piano: Uri 
Caine. Contrabaix: Mark Helias. Bateria: 
Clarence Penn.

Provinents del barri de Harlem, el pastor 
Bobby Lewis porta el seu conjunt vocal 
acompanyat de bateria, baix, guitarra, teclat 
i saxo. El grup molt conegut a Harlem, està 
establert a l’Ésglesia Evangèlica Baptista 
New Light (New York) però són moltes les 
gires que fan per difondre el seu missatge 
fora de la congregació. Entre les actuacions 
més memorables destaquen per haver estat 
la banda d’acompanyament de Barbara 
Streisand al Madison Square Garden.

23 DV 21 h
MAR 30 € 24 DS 21 h

MAR 15 €

Programa: Come Holy Spirit. Holy Ghost Take 
Over. Holy, Lord God Almighty. Holy, Holy, 
Holy. Wonderfully Made. Dwell. I will Bless The 
Lord. Jesus. Worthy. O Happy Day.

37è Festival de Jazz Terrassa   Els 2 concerts per 35 €
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L’Antonio i en Paco, dos immigrants de la València rural, es retroben dins el món del circ, 
la seva font de subsistència i de saviesa interior.  En el transcurs del seu viatge de vida, són 
testimonis de l’evolució del món del circ i  buscant l’acceptació de la societat que els envolta, 
es retroben i decideixen abandonar-ho tot i prosperar a la vida.

Com si del Quixot i el seu escuder estiguéssim parlant, els dos artistes utilitzen el mateix circ 
d’avui com a eina per donar esperança, ja que consideren que si el circ ha demostrat alguna 
cosa és que l’ésser humà és capaç d’aconseguir l’impossible.

AMBAR
Bot Project

08 DG 18 h
ABR 10 € 5 €30 €

L’espectacle sintetitza i equilibra les tècniques circenses, 
musicals, dramàtiques i de vídeo animació.

Direcció: Joan Casas. Autor i productor: Lucas Ruiz. Escenografia: Samuel Ruiz i Lucas 
Ruiz. Disseny de maquillatge i vestuari: Raquel Climent. Video animació i Disseny de llums: 
Juan Ruiz. Composició musical: Iván Serrano i Adrián Berenguer. Intèrprets: Iván Serrano 
i Lucas Ruiz.
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JURÁSICO:
La isla perdida
22 DG 12.30 i 18 h

ABR 16 €

El Dr. Marck, director del Parc de Dinosaures i una presentadora de televisió, viuen una 
sèrie de catastròfiques i divertides escenes quan en un descuit, la periodista allibera els 
dinosaures de les gàbies. Situacions còmiques on els actors interactuaran amb els nens 
del públic que els ajudaran a escapar dels perills de la jungla i amb una posada en escena 
completament exòtica, accidents, errors tècnics, tormentes i molts efectes especials. El 
públic viurà una aventura plena d’emoció i tendresa i presenciaran el naixement dels primers 
nadons dinosaures nascuts en llibertat, tot emès en directe per televisió.

Idea Original: Carmen Ortega/José A. Feito. Guió: José A. Feito. Música: Nanin Artwork / 
José A. Feito. Direcció artística: JAVITXU. Direcció tècnica: José A. Feito. Escenografia: 
Sergio Monteagudo. Il·luminació: Juan Carlos Barceló. So: José A. Feito/Carlos Morales. 
Vídeo: KRAO ESP. Vestuari: Pedro Martinez. Locucions: Javier Navares. Animatrònics: 
Sergio Monteagudo – Alberto de las Heras-Yai Serena-Jesús Bravo. Robòtica: PLEO. 
Efectes especials: Sergio Monteagudo. Ensinistradores bebès dinosaures: Nay Serena, Yai 
Serena. Intèrprets: Alberto Monrabal, Nay Serena, Maria José Garrido, Diego Lorenzo, Yai 
Serena, Alberto de las Heras, Sergio Monteagudo, Yay Serena. Produït per: YMAX

La més divertida i completa experiència teatral per a tota la 
família amb cinc dinosaures de mides i espècies diferents
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El Ballet de Catalunya, resident al Centre Cultural Terrassa, us convida a descobrir una 
obra composta de tres peces neoclàssiques i contemporànies, creades especialment per als 
ballarins per tres coreògrafs d’algunes de les millors companyies del món. Convidarem al 
públic a veure el treball previ a l’estrena del dia 28 d’abril amb classes i assajos oberts. No us 
perdeu l’ocasió d’assistir a un espectacle que segueix les últimes tendències coreogràfiques 
del HET National Ballet, Boston Ballet o Sttutgart Ballet entre altres.

BALLET DE 
CATALUNYA
Triple Bill

28 DS 20 h
ABR 14 - 24 - 28 €

Tres peces neoclàssiques i contemporànies, creades 
especialment per l’ocasió per tres coreògrafs 
d'algunes de les millors companyies del món

-50%
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DÀMARIS 
GELABERT

En aquesta ocasió, la Dàmaris estarà acom-
panyada a l’escenari de músics i coristes. 
L’experiència d’aquest concert ens dóna 
l’oportunitat de viure els efectes positius 
de cantar junts, ens fa feliços, ens ajuda a 
aprendre, a créixer, ens uneix, ens fa viure 
emocions i, sobretot, suposa un moment 
únic per reforçar els vincles afectius.

La cantant pedagoga i musicoterapeuta Dà-
maris Gelabert s’ha convertit en els darrers 
anys en el referent infantil musical per excel-
lència. Les seves cançons es reprodueixen 
diàriament a les escoles i a les cases, on 
nens i nenes les canten i les gaudeixen.

Cançons del famós conte tradicional recupe-
rat per la factoria Disney. La Bella, una jove 
brillant, culta i enèrgica, somia amb aventu-
res i un món que s'estén més enllà dels con-
fins de seu poble a França. La Bella no vol 
saber res del seu pretendent, un arrogant i 
cregut noi del poble que la persegueix sense 
descans.

Tot canvia el dia que el seu pare és empre-
sonat al castell d'una horrible Bèstia. Aterrit, 
l'home suplica clemència i la Bèstia accedeix 
a canvi de que la Bella vagi a viure amb ell al 
castell.

05 DS 18.30 h
MAIG 10-15 €

LA BELLA 
Y LA BESTIA

13 DG 12.30 i 18 h
MAIG 15 €

Un concert inoblidable per 
gaudir en família

Una història plena de màgia i amb 
boniques coreografies acompanyades 

de cançons en directe
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Joan Pera protagonitza l’adaptació del text original d’Oscar Wilde, una enginyosa sàtira social 
dirigida al teatre per Josep Maria Mestres.

Sinopsi
L’empresari nord-americà Hiram B. Ortis es trasllada juntament amb la seva família a un 
antic castell prop d’Ascot, Anglaterra. Lord Canterville, propietari anterior de la mansió, ad-
verteix els nous habitants que el fantasma de Sir Simon Canterville vaga per la casa des que 
va assassinar la seva esposa, Lady Eleonore.
Però els nous inquilins, el senyor Otis, la seva esposa Martha i la seva filla Virginia, no fan cas 
de l’advertència, sinó que es burlen constantment d’ell, tot i que el fantasma intenta pertor-
bar la pau de la família per activa i per passiva, per mantenir la seva reputació i el seu honor.

Autor: Joan Yago a partir de l'original d'Oscar Wilde. Direcció: Josep Maria Mestres. 
Repartiment: Joan Pera, Pep Sais, David Olivares, Betsy Túrnez, Elisabet Casanovas i Òscar 
Castellví. Escenografia: Pep Duran. Vestuari: Nina Pawlowsky. Espai sonor: Jordi Bonet. 
Caracterització: Toni Santos. Ajudant de direcció: Israel Solà. Producció: Focus

EL FANTASMA DE CANTERVILLE
Teatre Festa Major

02 DL 21 h
JUL 25 €
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GALA DE BALLARINS 
CATALANS AL MÓN
Ballarins catalans a les millors companyies del món: Royal Ballet de Londres, English Na-
tional Ballet, Royal Danish Ballet, Òpera d’Oslo, Compañía Nacional de Danza i Òpera de 
Bucarest.
Hi ha joves que de ben petits ja gaudeixen de la dansa per expressar-se. Necessiten moure’s, 
necessiten ballar, s’entossudeixen en treballar i persisteixen en els seus estudis fins que les 
portes de les cases més prestigioses de dansa del món se’ls hi obren i els conviden a mostrar 
el seu talent a Londres, Copenhagen, Oslo, Bucarest o Madrid. 
Els hem volgut agrupar i organitzar una gala on podrem gaudir del seu talent.
Una gala que mostrarà un repertori ampli, des de passos a dos clàssics, fins a coreografies 
contemporànies, però amb el fil conductor de l’elegància, la bellesa i el talent.

Primera part

1. EL CORSARI (Pas de deux)
Ballarins: Ricardo Castellanos i Nora Elise Agustini
Coreografia: Joseph Mazilier 
Música: Adolphe Adams

2. MI CASA MI PUEBLO MI SOLEDAD
Ballarins: Helena Balla i Aleix Mañé
Coreografia: Francisco Lorenzo 
Música: Chango Spasiuk 

3. GOPACK
Ballarí: David Yudes
Coreografia: Moiseyev
Música: V. Soloviev-Sedoy

4. TROIS GNOSSIENNES
Ballarins: Adela Ramímez i James Forbat
Coreografia: Hans Van Manen

5. EL CORSARI (Pas de l’Esclave)
Ballarins: Ada González i Stefan Mester
Coreografia: Yacobson
Música: Drigo

6. FLOWER FESTIVAL (Pas de deux)
Ballarins: Alba Victoria Nadal i Alexander Bozinoff
Coreografia: A.Bournonville
Música: Matthias Strebinger

Segona part

1. LLAC DELS CIGNES (Pas de deux, tercer acte)
Ballarins: Nora Elise Augustini-Ricardo Castellanos
Coreografia: M. Petipa
Música: Piotr Ilich Txaikovski

2. EXTREMELY CLOSE
Ballarins: Elisabet Biosca i Aleix Mañé
Coreografia: Alejandro Cerrudo
Música: Philip Glass/ Dustin O’Halloran

3. SPARTACUS
Ballarins: Ada González i Stefan Mester
Coreografia:Yuri Grigorovitx
Música: Aram Khatxaturian

4. EL CORSARI (Bedroom)
Ballarins: Adela Ramírez i James Forbat
Coreografia: Petipa
Música: Drigo

5. LOST ON SLOW (Pas de deux)
Ballarins: Alba Victoria Nadal i Alexander Bozinoff
Coreografia: Jorma Elo

6. DON QUIXOT (Pas de deux)
Ballarins: David Yudes i Rina Kanehara
Coreografia: Petipa
Música: Minkus

19 DS 20 h
MAIG 10-22-28 € 20 DG 18 h

MAIG 10-22-28 € -50 %
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Sales 3 i 4Sala 5

RETRATS 
D'ANTONI BERNAD

MARIA ASSUMPCIÓ 
RAVENTÓS

08 DJ 13 DG
MAR MAIG 19 DJ 16 DS

ABR JUN

L’exposició és un dels treballs més relle-
vants d’Antoni Bernad (Barcelona, 1944) com 
a retratista. El projecte destaca pel tracta-
ment que el fotògraf dóna al retrat i pel valor 
històric del document. Bernad utilitza ma-
joritàriament el blanc i el negre amb con-
trastos delicats que els dota de naturalitat 
i calidesa.
La seva empremta personal, caracteritza-
da per un diàleg constant entre la llum i les 
ombres, permet descobrir, mitjançant un 
exercici de des-ocultació, l’ànima dels seus 
protagonistes; un procés tenyit d’atempora-
litat que commemora la seva essencialitat 
creativa. 

Natàlia Chocarro

L’acció creadora gairebé universal a 
l’àmbit de la plàstica de Maria Assumpció 
Raventós és el reflex d’una vida que no ha 
tingut altres horitzons que la d’observar 
les formes naturals i socials que ofereix el 
món. De terra ferma, observant el mar i el 
que s’hi albira als horitzons, ulls, sensibilitat 
i mans de l’artista no han fet altra cosa 
que atorgar-los formes plàstiques adients, 
amb suports siguin plans o bé engolits per 
gruixos matèrics de fibra o de collage. La 
pintura, el gravat, la tapisseria, tot elaborat 
sempre segons criteris personals o els que 
determini els models i/o modes de cada 
moment i circumstància en relació a les 
inquietuds creadores abstractes modernes.

Arnau Puig



30   

dansa35 anys de Al llarg d’aquest  
   temps s’han fet 

més de 330 funcions, 
han passat pel 
nostre escenari 170 

companyies de més  
de 30 països i 73 ciutats 

diferents, i el Centre 
Cultural ha esdevingut  

un referent per als amants  
de la dansa.

Teatro de Danza
Ballet Nacional 
de España, Clásico
Pilobolus Dance 
Theatre
Ananda Dansa
Ballet Español 
de Madrid
Phoenix Dance 
Company
Le Jeune Ballet 
de France
Nederlands Dans 
Theater Junioren

London Festival Ballet 
Schmäh  
Danse-Théâtre
Ballet del Teatro Lírico 
Nacional
Momix Dance Theatre
Janet Smith  
and Dancers
Susanne Linke 
Tanztheater

Elisa Monte  
Dance Company
Paul Taylor Dance 
Company
Tanz-Forum Köln
Ballet Jazz Art

Ballet Flamenco  
de Antonio Canales
Aterballetto
Scapino Ballet 
Rotterdam
Ballet National de 
Nancy et de Lorraine
Nikolais and Murray 
Louis Dance Company

Nats Nus Dansa
Esbart Dansaire  
de Rubí
Ballet i Orquestra 
del Teatre Nacional 
de Brno
José de Udaeta i Arsis 
Ballet de Cambra
Les Ballets  
de Monte-Carlo
Esbart Sant Cugat
Balletto di Toscana 

Ballet Royal 
de Wallonie
Ballet de Cambra 
de Praga
Conjunt Coreogràfic  
Joan Tena
Teatro de Danza 
Española
Ballets de France 
Kol Demama Dance 
Company
Ballet Jazz Serge 
Alzetta
Ballet Espanyol  
de Yoko Komatsubara
Dart Companyia 
de Dansa
ARC Dance Company
Ballet del Atlántico
Ballet Contemporain 
de Bruxelles
Black Ballet Jazz 
Company
Ballet Español  
de María Rosa

Jennifer 
Müller /  
The Works
Ballet Clásico 
Nacional  
de Caracas
Montréal Danse
Michèle Anne De Mey 
Danse
Víctor Ullate Ballet
Rambert Dance 
Company
Ballet Théâtre 
l’Ensemble
Toronto Dance 
Company
David Parsons  
Dance Company
The Washington  
Ballet
London Contemporary 
Dance Theatre

Merche 
Esmeralda  
y el Ballet 
de Murcia
CH-Tanztheater
Ballet du Grand 
Théâtre de Genève 
Ballet Kirov
Ballet de 
Euskadi

Ballet 
Español de Madrid
Ballet de Zaragoza
Ballet del Teatre 
Nacional de Brno
Ballet du Grand 
Théâtre du Capitole 
de Toulouse

Ballet 
du Nord

Kibbutz 
Contemporary 

Dance Company
Ballet Gulbenkian
Ballet Nacional 
de Cuba
Tanz-Forum Köln i 
Institut del Teatre 
de Barcelona
Esbart Sant Cugat  
i Lluís Llach
Ballett Zürich
Ballet du Rhin
Het Nationale Ballet 

Ballet de l’Òpera 
de Viena
Companyia Metros
Companyia de Dansa  
Rami Levi
José Limón Dance 
Company
Ballet Flamenco 
Carmen Cortés
Introdans
Ballet del Teatre de 
l’Òpera de Wiesbaden
Compañía Antonio 
Márquez
IT Dansa
Ballet Nacional 
de l’Òpera de Kíev
Lanònima Imperial
Esbart Dansaire 
de Mollet
Compañía de Danza  
Ángel Pericet
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