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20 DE SETEMBRE DEL 200572 el Periódico

GUANYADORS SUDOKU (setmana del
5 a l’11 de setembre)

Els guanyadors s’hauran de presentar a EL PERIÓDICO (Consell de Cent,
425-427) de dilluns a divendres, de 9.30 a 14.00 h. El termini d’entrega
del premi finalitza als 30 dies a partir de la publicació d’aquest anunci.

José Luis De La Vega Hernica
Samuel Osorio Rodríguez
Jaume Suño Sampere
Maria Ortíz
Ramón Larroya Folch
Maria Llenas Escobedo
Blanca Roser Canall

La coreògrafa celebra una trajectòria de dos decennis amb la seva companyia

Maria Rovira mira al futur sense
oblidar el passat a ‘Trànsit 20’

DANSA I ANIVERSARI
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MARTA CERVERA
BARCELONA

Feliç, plena d’energia i sa-
tisfeta de la carrera realit-

zada fins ara, la coreògrafa catalana
Maria Rovira aborda Trànsit 20, es-
pectacle amb què celebra els vint
anys de la seva companyia. L’estrena
demà a la Beckett, la sala alternativa
on va presentar Pols d’Àngel durant
l’Olimpíada Cultural. «Es necessita
molta paciència per complir 20
anys en la dansa», va dir ahir. «Ba-
llar és una manera de viure, i que
consti que mai havia somiat ser ba-
llarina. Sempre havia volgut coreo-
grafiar i no coneixia ni el terme».

Trànsit 20 recupera passatges
d’antigues propostes –Mandala, Rug-
ged lines, Tierra y Luna i la ja citada
Pols d’Àngel– i proposa algunes noves

que interpreten ballarins de molt di-
ferent signe. Alguns, com William
Castro i Jaime Roque de la Cruz, són
primeres figures amb qui va treba-
llar al Ballet de Cuba. Altres són pro-
meses sorgides de la seva Aula de
Dansa de Mataró.

«L’any passat vaig organitzar un
cicle de videodansa i em vaig ado-
nar de fins a quin punt els joves co-
neixien poc el nostre passat re-
cent. Els va agradar especialment
Canto rodado, de Danat Dansa, i
això em va portar a connectar amb
Sabine Darhendorf». Amb ella ba-
llarà un duo de títol explícit: Els cos-
sos perduts, «que té molt a veure
amb nosaltres», va dir tot rient, en-
cara que manté un físic admirable.
«Tinc 41 anys i ballo millor ara», va
afirmar.

q SOLO DE LADY MACBETH
Per demostrar-ho farà un solo dedi-
cat a un personatge shakespearià,
Lady Macbeth. Trànsit 20 acaba amb
una mirada al present: 00:00. Té una
durada de 20 minuts i la interpreten
10 ballarins, tot un repte per al re-
duït espai de la sala Beckett. «Re-
flecteix el meu moment actual, de
canvi i amb ganes que la compa-
nyia torni a arrencar».

L’absència d’una estratègia de les
institucions respecte a la dansa va
obligar Rovira aquests últims anys a
donar prioritat al seu fill i als encàr-
recs de companyies estrangeres: al
novembre estrenarà la seva quarta
obra el Joyce de Nova York.

La coreògrafa torna «amb les pi-
les ben carregades», a l’expectativa
del que passi amb la dansa a Cata-
lunya: «Encara que les intencions
són bones, s’ha de donar temps al
temps. No crec en les subvencions
milionàries. L’únic que demano és
criteri i visió». També va aplaudir la
idea de la Beckett de recuperar la
memòria de la dansa a través d’un
cicle que es mantindrà a l’espai
L’Obrador d’aquest mateix teatre du-
rant un mes, cosa insòlita per
aquests mons.<

33Maria Rovira, ahir, a la seu de la SGAE, a Barcelona.

RICARD CUGAT

Boadella revela
la seva filosofia
en un decàleg en
forma de llibre

c

EL DIRECTOR D’ELS
JOGLARS, ORGULLÓS
DE «TENIR ENEMICS»

EL PERIÓDICO
BARCELONA

TEATRE I PUBLICACIÓ

«Fomentar e ls ene-
mics» és el novè man-

dat d’una curiosa llista, que es
mostra en el llibre Los 10 manda-
mientos de la ley de Els Joglars (Al-
gar), firmat pel periodista i crític
valencià Enrique Herreras. La pu-
blicació, presentada ahir, s’uneix
a una àmplia bibliografia sobre
Albert Boadella i el grup que lide-
ra, repassa la trajectòria de la
companyia i desenvolupa les se-
ves intencions i filosofia a mane-
ra de decàleg. Respecte als seus
adversaris, Boadella fica en
aquest sac l’exèrcit espanyol, la
Conferència Episcopal i Jordi Pu-
jol, als quals potser s’hi han d’afe-

gir els intèrprets de la versió ori-
ginal de La torna, que reclamen la
coautoria de l’obra. «Ho fan per
venjança en un moment en què
tinc mig país enfadat perquè em
consideren antipatriota i antica-
talà», va dir ahir.

Entre els manaments de la
companyia que s’esmenten a
l’obra hi ha l’obligació de ser «in-
dividualistes» i «agropecuaris»
–«som un equip de 24 persones
que no enyora el món urbanita»,
va aclarir–. També hi ha el man-
dat de ser «escèptics positius»,
cosa que propicia segons el direc-
tor la recerca d’un màxim d’ob-
jectivitat, així com el fet d’haver
de mostrar-se «venjatius» i «pro-
vocadors», «ja que –segons Boa-
della– som artistes i hem de ser
descarats i dir les coses amb
descaradura». «Portar la con-
trària» en tot moment seria una
més d’aquestes ordres divines
que culminen en el principi «fu-
gir del teatre». Aquesta última ex-
pressió significa per al director la
necessitat d’allunyar-se dels
tòpics, i l’egocentrisme. «Un ma-
nament higiènic»<


