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● Quatre propostes de les
onze que s’han presentat a
la convocatòria són les que
concursaran, els dies 11 i
12 de març, en el I Premi
Coreogràfic Roseta Mauri,
que es desenvoluparà pa-
ral·lelament al IV Premi In-
ternacional de Dansa Rose-
ta Mauri, tots dos convo-
cats per la Fundació Teatre

Fortuny. El premi coreo-
gràfic és la novetat de l’edi-
ció d’enguany dels Roseta
Mauri, uns premis que fins
ara només se centraven en
la interpretació de ballet
clàssic.

Les coreografies selec-
cionades, que es podran
veure a l’escenari del Tea-
tre Fortuny el dia 11 de
març, les han ideades qua-

tre joves coreògrafs del
país: Llena de flores, d’Ol-
ga Clavel; Raíces, de Fran-
cesc Fernández; Ciclos en
negro, de Lorena Nogal; i
Besarkada, de Mireia
Sans. El jurat decidirà les
propostes que passaran a la
final, que tindrà lloc l’en-
demà i que estarà oberta al
públic en general. El jurat
està format per Arcadi Car-

bonell, catedràtic de ballet
del Real Conservatorio de
Madrid i director, des de la
seva fundació, del Premi
Internacional de Dansa Ro-
seta Mauri; Henning Al-
brechtsen, professor del
Reial Ballet Danès; Jacqui
Dumont, exballarina i di-
rectora de l’escola d’estiu
de la universitat McDo-
nald, a Sydney; Susan Jaf-

fe, exprimera ballarina de
l’American Ballet Theatre
de Nova York i assistent de
gerència d’aquesta mateixa
institució; i Steve Rooks,
exballarí de Marta Graham
Dance Company i coreò-
graf resident i professor del
Vassar College. El premi
coreogràfic Roseta Mauri
està adreçat a coreògrafs de
dansa de qualsevol modali-

tat acadèmica i nacionalitat
que siguin d’edats compre-
ses entre els 18 i els 30
anys. El projecte que sigui
proclamat guanyador s’en-
durà un premi en metàl·lic
de 2.000 euros, així com la
contractació per part de la
Fundació Teatre Fortuny,
que la inclourà en la pro-
gramació del Consorci del
Teatre Fortuny.

Quatre propostes competiran en el I Premi
Coreogràfic Roseta Mauri de Reus

N.B. / Reus

L’Arxiu Històric de Reus organitza un
cicle sobre la fi de la Guerra Civil
● Reus. La conferència El front s’apropa a Reus: els
combats al Priorat i a les muntanyes de Prades,
que impartiran Ezequiel Gort i Salvador Palomar,
inaugurarà demà, a dos quarts de vuit del vespre, el
cicle que l’Arxiu Històric de Reus dedica al setantè
aniversari de l’ocupació franquista de la ciutat i la fi
de la Guerra Civil espanyola. Altres xerrades pre-
vistes al cicle, que es desenvoluparà fins al proper
mes d’abril, són les conferències La desmoralitza-
ció de la rereguarda: Tarragona, any 1938, de Jor-
di Piquer, director de l’Arxiu Municipal de Tarra-
gona; 11 de gener de 1939 a Reus. La fi de la Repú-
blica, de l’historiador Joan Navais, i la presentació
del llibre Viure sota les bombes. Els bombardeigs a
Reus 1937-1939, que han escrit Ezequiel Gort i
Salvador Palomar. / N.B.

Cal Massó de Reus inaugura avui la
primera producció de l’Anella Cultural
● Reus. El Centre d’Art Cal Massó de Reus inaugu-
ra avui a les set de la tarda la primera producció de
l’Anella Cultural, que és la instal·lació audiovisual
interactiva Metamembrana, que ha creat Marcel·lí
Antúnez, un dels fundadors de La Fura dels Baus.
Metamembrana és un mural gegant que, gràcies a
la tecnologia d’internet que es desenvolupa amb
l’Anella Cultural, es podrà veure simultàniament al
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona,
l’Espai d’Arts de Roca Umbert Fàbrica de les Arts
de Granollers, el Centre d’Art Cal Massó de Reus,
l’Espai 0.1 d’Olot i la Sala Sant Joan de Lleida. Me-
tamembrana inclou cinc pel·lícules interactives
que s’han produït i enregistrat en cada una de les
seus participants. En el cas de Reus, la pel·lícula es
va enregistrar l’octubre passat a La Palma, es titula
El triomf de la mort i té la participació del ball de
diables, el drac i el drac petit de Reus. / EL PUNT

� L’espai Artloft de Reus inaugura temporada.
L’exposició de l’artista Sergi Caballero (Peníscola,
1975) inaugurarà demà la nova temporada de l’es-
pai Artloft de Reus. Caballero destaca per la inves-
tigació de les tècniques del dibuix i la pintura. L’ex-
posició estarà oberta fins al 27 de febrer. / EL PUNT


