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Robinson es va endur els
6.500 euros del primer
premi del certamen, a més
de possibles contractes la-
borals, ja que el Roseta
Mauri és un dels premis
amb més envergadura de
l’Estat espanyol i els gua-
nyadors de les tres prime-
res edicions, tots nois, són
en aquests moments pri-
meres figures o primers
ballarins de companyies
de ballet clàssic de renom
internacional. El brasiler
Guilherme Menezes va
obtenir el segon premi
(3.000 euros) i l’espanyol
Carlos Taravillo, el tercer
(1.500 euros). D’altra ban-
da, la coreografia Raíces,
de Francesc Fernández, va
guanyar el I Premi Coreo-
gràfic Roseta Mauri, dedi-
cat a la dansa contemporà-
nia i que està dotat amb
2.000 euros i la seva con-
tractació per part de la
Fundació Teatre Fortuny.

En l’edició d’enguany
del premi han concursat 31
ballarins procedents de
Brasil, Japó, Austràlia,
Itàlia, Lituània, Cuba, Es-
tat espanyol i Catalunya. A
més dels tres primers pre-
mis, també se n’han lliurat
d’altres, entre els quals fi-
gura el del públic, que s’ha
atorgat a la cubana Ma-
riem Valdés; i quatre be-
ques que permetran els
guanyadors estudiar en ba-

llets de Copenhaguen,
Sydney i Londres.

La gala
Els actes del IV Premi In-
ternacional de Dansa Ro-
seta Mauri i del I Premi
Coreogràfic (en què han
concursat sis projectes co-
reogràfics) acabaran avui
a la nit amb la gala que es
desenvoluparà al Teatre
Fortuny (21:00). La gala,
durant la qual actuaran els
guanyadors de l’edició
d’enguany, s’ha concebut
amb la idea de presentar a
Reus alguns dels ballarins
de l’Estat espanyol que
triomfen actualment als
escenaris internacionals.
Així, hi ballaran figures de
la dansa internacional com
ara Alicia Amatriain i Fi-
lip Barankiewicz, balla-
rins principals del Ballet
de Stuttgart; Jesús Pastor,
exballarí principal de
l’American Ballet Thea-
tre; Natàlia Tapia, ballari-
na principal de l’American
Ballet Theatre; Lydia Bus-
tinduy i Patrick Marin, ba-
llarins del Nederlands
Dans Theatre; i Aida Gó-
mez, primera ballarina i
exdirectora del Ballet Na-
cional, que estrenarà du-
rant la gala una peça dedi-
cada a Roseta Mauri, ba-
llarina reusenca que va
triomfar a Europa a finals
del segle XIX.

Una ballarina
australiana trenca
el domini masculí
del Roseta Mauri

Isabella Robinson guanya a Reus la
quarta edició del premi de dansa

● Una ballarina australiana, Isabella Robinson, va ser
proclamada dijous a la nit guanyadora del IV Premi Inter-
nacional Roseta Mauri, que convoquen la Fundació i el
Consorci Teatre Fortuny. Robinson és la primera noia
que guanya el primer premi en la història del certamen.

Una de les participants del concurs en les finals del premi
que van tenir lloc dijous. / MARTA MARTÍNEZ

NATÀLIA BORBONÈS / Reus

● Mario Gas és el director
de Mort d’un viatjant,
d’Arthur Miller, una co-
producció dels Centres
d’Arts Escèniques Salt/
Girona, el Teatre Lliure i
el Teatro Español de Ma-
drid, que demà es repre-
senta al Teatre Bartrina de
Reus (18.00h). Gas ha
comptat amb un reparti-
ment d’excepció per posar
en escena aquest clàssic

d’Arthur Miller, que sei-
xanta anys després de la
seva estrena encara respira
frescor, ja que narra la de-
cepció d’un comercial que
no ha aconseguit prosperar
i que no es veu capaç de fer
que els seus fills s’estabi-
litzin laboralment. Les hi-
poteques el tenen pressio-
nat. Tal com explicava el
director en la presentació
del muntatge fa dos mesos
a Girona, el protagonista,

Willy Loman, és «un pro-
ducte del capitalisme, un
personatge tràgic dins
d’una estructura moder-
na», la qual l’acaba foragi-
tant. Per Mario Gas, Willy
Loman no és «un heroi»,
sinó que en destaca la con-
dició humana: «Es tracta
d’un ésser de carn i ossos,
amb molts defectes, però
que té la capacitat de som-
niar allò que mai no podrà
ser, perquè no li ho perme-

ten.» El paper de Loman el
representa Jordi Boixade-
ras, que defensa el text al
costat de Rosa Renom, Pa-
blo Derqui, Oriol Vila,
Anabel Moreno, Maria Ci-
rici i Víctor Valverde.
Mort d’un viatjant s’ha re-
presentat al Teatre Lliure
de Barcelona. Ara fa una
gira per Catalunya i des-
prés s’instal·larà, en versió
castellana, al Teatro Espa-
ñol de Madrid.

«Mort d’un viatjant» es representa
demà al Teatre Bartrina de Reus
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