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El Don Quixot del Royal Czech Ballet tanca la 29a Temporada de 

Dansa BBVA del Centre Cultural Terrassa 
 

La prestigiosa companyia txeca posa punt i final a la temporada de dansa del 
Centre Cultural, l’única d'àmbit privat que existeix a nivell català, amb l’obra 
clàssica de Miguel de Cervantes, Don Quixot, el diumenge 19 de maig. 
 
Quatre importants companyies de dansa han format part de l’edició de primavera de la 
29a Temporada de Dansa BBVA: Cia. Carmen Roche (Somni d’una nit d’estiu); Cia. 
David Campos (La Bella Dorment); Ballet de Biarritz (Romeu i Julieta) i Royal Czech 
Ballet (Don Quixot). 
 
La 30a Temporada de Dansa BBVA segueix apostant per companyies d’alt nivell: IT 
Dansa (20 d’octubre); Ballet Nacional de Cuba (9 de novembre) i Ballet Estatal de 
Geòrgia (22 de desembre).  
 
Don Quixot 
 
El ballet Don Quixot va ser estrenat el 26 de desembre de 1869 a Rússia, pel Ballet del 
Teatre Imperial del Bolxoi de Moscou. Basat en el segon llibre de El Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, la història narra les aventures entre 
Kitri, la bella filla d’un taverner, i Basil, el barber, dos joves enamorats que s’enfronten 
a l’oposició del pare d’ella. Don Quixot i el seu fidel escuder, Sancho Panza, es veuran 
implicats en les intrigues dels amants i ajudaran a resoldre diferents situacions.  
 
Don Quixot és una deliciosa comèdia plena de caràcter, optimisme i vitalitat que 
transcorre entre jocs, bromes i espectaculars piruetes. Amb una intensa successió de 
castanyoles, guitarres, ventalls, tabernes, panderetes, toreros, picares i gitanos, el gran 
coreògraf Marius Petipa va definir amb aquesta extraordinària obra l’essència espanyola 
dins del ballet clàssic. La música de Ludwig Minkus contagia el públic d’energia des de 
les primeres notes en aquesta complicada coreografia que exigeix als ballarins una 
depurada tècnica pel seu marcat caràcter interpretatiu i la dificultat dels salts, girs i 
piruetes que se succeeixen amb gran agilitat. 
 
El muntatge del Royal Czech Ballet és luxós i colorista i fusiona, de forma sorprenent, 
el més pur llenguatge coreogràfic del ballet clàssic i romàntic amb els balls populars 
basats en les danses tradicionals espanyoles. 
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Royal Czech Ballet 
 
La companyia Royal Czech Ballet va ser creada l’any 2007. El seu elenc està format per 
ballarins de la República Txeca, Rússia, Ucraïna, Bielorússia i Moldàvia. Col·labora 
també amb ballarins destacats d’Alemanya, Àustria,  Itàlia, Eslovènia, Espanya i 
solistes dels més importants teatres d’Europa i de l’antiga Unió Soviètica, llorejats i 
guanyadors de concursos internacionals de ballet. 
 
En el repertori de la companyia hi figuren els espectacles de ballet clàssic com El Llac 
dels Cignes de P. Txaikovski, Giselle d’A. Adam, Don Quixot de L. Minkus, Romeu i 
Julieta de S. Prokofiev, i altres creacions de famosos coreògrafs del segle XIX i XX, on 
a part de coreografies clàssiques cal destacar altres tendències de la dansa, com el ballet 
modern o neoclàssic. 
 
Decorats i vestuaris luxosos fets pels millors dissenyadors reflecteixen perfectament 
l’esperit, estil i l’època de cada espectacle. 
 
Des de l’any 2009 la companyia organitza anualment el festival Ballet Days Olomouc. 
Des de la primera edició aquest festival va tenir una gran repercussió entre el públic i la 
premsa, obtenint molt bones crítiques. 
 
La companyia participa, activament, en diferents projectes internacionals, i fa gires per 
països com Alemanya, Itàlia, Eslovènia, Portugal, Àustria... 
 
El Royal Czech Ballet col·labora estretament amb les escoles de ballet de la República 
Txeca amb l’objectiu d’ajudar als joves ballarins a descobrir el seu talent davant del 
públic. 
 
 
Les dades 
 
Dansa:   Royal Czech Ballet 
Programa:  Don Quixot 
Durada:  2h i 30 minuts amb dos descansos 
Coreografia:  Alexander Gorsky, Marius Petipa 
Música:  Ludwig Minkus 
Llibret:  Marius Petipa 
Data:   diumenge 19 de maig    
Hora:   18 h 
Preu:   35 € 
Lloc:   Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Telèfon:  902 180 677 
Més informació i venda localitats: www.fundacioct.cat 
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