
La inscripció al premi ha
batut enguany tots els re-
cords, atès que l’any 2007,
en què es va convocar l’úl-
tima edició del guardó que
organitza la Fundació Tea-
tre Fortuny, hi van partici-
par disset ballarins. Di-
marts van arribar els parti-
cipants al Teatre Fortuny,
procedents de Catalunya,
l’Estat espanyol, Itàlia, Li-
tuània, Brasil, Japó, Aus-
tràlia i Cuba, i ahir ja van
participar en les semifi-
nals.

Els finalistes actuaran
avui davant el públic, a les
vuit del vespre, i a partir de
dos quarts d’onze de la nit
el jurat proclamarà els
noms dels guanyadors. El
jurat està constituït per
Susan Jaffe, exprimera ba-
llarina de l’American Ba-
llet Theatre de Nova York;
Henning Albrechtsen,
professor del Reial Ballet
Danès; Jacqui Dumont, di-
rectora de l’Escola Inter-

nacional d’Estiu de la Uni-
versitat McDonald, a Syd-
ney; i Steve Rooks, exba-
llarí de Marta Graham
Dance Company i coreò-
graf resident i professor
del Vassar College. El Ro-
seta Mauri està dotat amb
6.500 euros el primer pre-
mi; 3.000, el segon; i
1.500, el tercer. També
s’atorguen premis com-
plementaris, com el Premi
Beca Royal Academy of
Dance (3.000 euros), el
Premi Beca del Consell
Comarcal del Baix Camp
(900 euros), que s’atorga
al millor concursant cata-
là; o el Premi del Públic
(500 euros). El mateix ju-
rat serà també qui valorarà
els quatre treballs (tres de
catalans i un de madrileny)
finalistes del I Premi Co-
reogràfic Roseta Mauri,
que està adreçat a coreò-
grafs de dansa de qualse-
vol modalitat i nacionali-
tat, d’entre 18 i 30 anys.

Avui s’anunciaran els noms dels
guanyadors del certamen reusenc

Trenta ballarins
competeixen per

guanyar el IV Premi
Roseta Mauri

NATÀLIA BORBONÈS / Reus

● Trenta ballarins s’han inscrit al IV Premi Internacional
de Dansa Roseta Mauri, que es desenvoluparà fins dis-
sabte al Teatre Fortuny de Reus. Els participants van arri-
bar dimarts a Reus i ahir van actuar davant el públic men-
tre el jurat decidia els noms dels finalistes, que concursa-
ran en la final que tindrà lloc avui.

Les semifinals van tenir lloc ahir davant el públic, al Teatre Fortuny. / JUDIT FERNÁNDEZ
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Es projecta a
Reus la pel·lícula
«Madagascar 2»
en català
● Reus. El Cicle de Ci-
nema Infantil en Català
de Reus projectarà
aquest cap de setmana,
en doble sessió de dis-
sabte i diumenge, la
pel·lícula d’animació
Madagascar 2. La pro-
jecció tindrà lloc al tea-
tre de l’Orfeó Reusenc,
dissabte a les sis de la
tarda, i diumenge a dos
quarts de dotze del mig-
dia. / EL PUNT.

● La Premio Nacional de Danza 2004, Aida Gó-
mez, estrenarà una nova peça en el decurs de la gala
de dansa amb què dissabte (21.00 h) es posarà el
punt final al IV Premi Internacional de Dansa Ro-
seta Mauri. La coreografia de Gómez està inspirada
i dedicada a la mítica ballarina reusenca que dóna
nom al premi i que va triomfar als principals ballets
d’Europa a finals del segle XIX i principis del segle
XX. Aida Gómez ha estat primera ballarina i direc-
tora del Ballet Nacional de España. A banda de Gó-
mez, a la gala, que es desenvoluparà al Teatre For-
tuny, hi actuaran Patrick Marin, ballarí del Neder-
lands Dans Theatre; Lidia Bustinduy, ballarina del
Nederlands Dans Theater; Jesús Pastor, exballarí
principal de l’American Ballet Theatre, l’English
National Ballet i la Compañía Nacional de Danza; i
Natalia Tapia, ballarina principal del Corella Ballet
Castilla/León. A més, s’hi podran veure les actua-
cions dels guanyadors del IV Premi Internacional
de Dansa Roseta Mauri i del I Premi Coreogràfic
Roseta Mauri. El projecte guanyador d’aquest úl-
tim premi s’endurà un premi en metàl·lic de 2.000
euros i la contractació per part de la Fundació Tea-
tre Fortuny, que la inclourà en la programació del
Consorci del Teatre Fortuny. Les coreografies se-
leccionades són Llena de flores, d’Olga Clavel;
Raíces, de Francesc Fernández; Ciclos en negro, de
Lorena Nogal; i Besarkada, de Mireia Sans.

Homenatge a Mauri


