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El prestigiós ballet d’Ángel Corella inaugura la 29a 

temporada de dansa del Centre Cultural de Terrassa 
 
 

La companyia Barcelona Ballet, del gran ballarí i director Ángel Corella,  
obre l’excel·lent Temporada Tardor 2012 de dansa del Centre Cultural de 
Terrassa, el diumenge 23 de setembre. 
 
Amb la nova temporada de dansa que s’inicia aquest diumenge, el Centre 
Cultural de Terrassa mantén la seva aposta per la dansa de primer nivell com a 
element diferencial organitzant l’única temporada privada estable de Catalunya 
des de fa 29 anys.  
 
A més del Barcelona Ballet d’Ángel Corella, també formaran part d’aquesta 
programació de dansa tres formacions artístiques de reconegut prestigi 
internacional: Sofia Ballet (20 d’octubre); Ballet del Teatre Bolxoi de Bielorússia 
(25 de novembre) i la Compañía Nacional de Danza (15 de desembre).  
 
La companyia Barcelona Ballet  
 
El Barcelona Ballet és fruit d’una iniciativa que ha posat en marxa la Fundació 
Ángel Corella amb l’objectiu de promoure la dansa clàssica arreu del país. La 
companyia forma part d’un projecte més ampli que inclou la creació d’una 
Residència Escola de Dansa, amb seu a la ciutat de Figueres, que formarà 
ballarins d’alt nivell i servirà de planter per mantenir l’estil i l’excel·lència de la 
companyia, amb la voluntat de posicionar-se com una de les grans companyies 
del món, a l’alçada del Royal Ballet de Londres, l’American Ballet Theater de 
Nova York, l’Òpera de París o la Scala de Milà. 
 
Constituïda l’abril de 2008, la companyia Barcelona Ballet és l’única  
especialitzada en ballet clàssic a nivell espanyol, amb un repertori que avarca 
des d’obres de gran format fins a programes mixtes amb obres de Christopher 
Wheeldon, George Balanchine, Twyla Tarp, Stanton Welch i Jerome Robbins, 
entre d’altres. 
 
Fins avui la companyia ha actuat als principals teatres d’Espanya, a ciutats com 
Nova York, Los Angeles, Detroit, Houston o Seattle, i també a països com 
Mèxic, Marroc, Itàlia, Portugal, França i la Xina. 
 
Ángel Corella, el ballarí prodigiós  
 
Ballarí principal i director artístic, Corella va començar als deu anys la seva 
formació en dansa clàssica de la mà de Víctor Ullate. L’any 1991 va guanyar el 
Primer Premi del Concurs de Ballet Nacional d’Espanya, passant a formar part 
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de la Companyia de Víctor Ullate. Uns anys més tard, el 1994, va rebre el Gran 
Premi i la Medalla d’Or del Concurs Internacional de Dansa de París.  
 
Ha estat estrella convidada en nombroses companyies d’arreu del món. Per 
citar-ne unes quantes: Royal Ballet de Londres; Ballet d’Austràlia; Scala de 
Milà; Ballet de Tòquio; Ballet de Xile; Ballet d’Hongria; Kirov Ballet de Sant 
Petersburg; Bolxoi Ballet de Moscou; New York City Ballet; Ballet de Geòrgia; 
Ballet de Finlàndia; Ballet de Puerto Rico i del Ballet de Caracas. 
 
Ha estat Premio Nacional de Danza en la modalitat d’Interpretació (2002) en 
reconeixement a l’excepcionalitat de la seva dansa i com a representant de tota 
una generació d’artistes espanyols que han destacat en companyies 
internacionals. També va ser guardonat amb el Premi Internacional Benois de 
la Dansa.  
 
L’any 1995 es va incorporar a l’American Ballet Theatre de Nova York com a 
solista on, tan sols amb un any, va obtenir la categoria de ballarí principal que 
va mantenir durant 17 anys. Tanmateix, el passat 28 de juny, Corella es va 
acomiadar de la companyia, amb tots els honors, interpretant el personatge del 
príncep Sigfrid d’El llac dels cignes, en el marc incomparable del Metropolitan 
Opera House. 
 
 
 
Les dades 
 
Dansa: Barcelona Ballet 
Direcció: Ángel Corella 
 
Programa:  
- Suite Bayadera: Coreografia: M. Petipa, revisada per Ángel Corella; Música: L. Minkus 
(estrena) 
- Facing the ligth: Coreografia: K. Radev; Música: A. Vivaldi. 
- Suspended in time: Coreografia: Á. Corella, R. Ducker i K. Radev; Música: Electric Light 
Orchestra (ELO). 
 
Data: Diumenge, 23 de setembre de 2012 
Hora: 18 hores 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340. 
Preu: 35 € 
 
Més informació i venda d’entrades: www.fundacioct.cat  
 
 
NOTA: Tot i la pujada de l’IVA, el Centre Cultural mantindrà els preus de les entrades de 
totes els espectacles de la Temporada Tardor 2012.  
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