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Passat i futur

L
a Sala Beckett, Premi
Nacional de Cultura,
s’obre a la dansa en
comptades ocasions.
Una vegada per tri-

mestre, més o menys, l’escenari
alternatiu barceloní de referèn-
cia acull les celebrades propos-
tes coreogràfiques del col.lectiu
La Porta, i aquí s’acaba la cosa.
Per això és una grata notícia
que ara obri la temporada amb
el cicle La memòria dels que ba-
llen, en què s’inscriu el muntat-
ge que destaquem aquesta set-
mana, Trànsit 20.

Aquest espectacle constitueix
una oportunitat única de veure
algunes de les coreografies més
emblemàtiques de Maria Rovi-
ra, com El pols de l’àngel, estre-
nada l’any 1992 en el marc de
l’Olimpíada Cultural; Punt de la
memòria (Mercat de les Flors,
1994); Rugged lines, un encàrrec
del Festival de Música Contem-
porània de Barcelona del 1997;
No man’s land , creada per a

l’American Dance Festival i es-
trenada al Joyce Theater de No-
va York el 1997, i Mandala, pre-
sentada al Festival Grec de l’any
1999.

L’objectiu de Trànsit 20 és re-
cordar el passat però amb la mi-
rada posada en el futur per po-
tenciar aquest «llenguatge sense
barreres sobre el que passa en-
tre l’escenari i el públic», en pa-

raules de Rovira. Aquesta mira-
da cap endavant, que aspira a
servir de reclam per a un nou
públic de la dansa, es concreta
en l’estrena de peces noves, en-
tre elles El sol de Lady Macbeth,
interpretada per la mateixa Ro-
vira en solitari, anys després de
la seva retirada dels escenaris
com a ballarina.

Un altre dels plats forts de

l’espectacle és
l a c r e a c i ó
amb què es
t a n c a l a
vetllada.
Es tracta
de 00:00,
una obra
madura,
v ibrant i
que té una

gran complexitat coreogràfica.
En aquesta peça els intèrprets
conformen un laberint de for-
mes i cossos de diferents tècni-
ques i edats.

El muntatge té una durada
de poc més d’una hora i compta
amb composicions de Martín
Matalón, Luis Carmona, Rober-
to Castillo i Ernesto Briceño. Pel
que fa als ballarins, n’hi ha dels
considerats històrics, als quals
s’uneixen els que s’hi acaben
d’incorporar. Així, la compa-
nyia afronta la celebració del
seu aniversari amb uns cossos
nous per commemorar dife-
rents moviments desenvolupats
durant dues dècades, potser en
un temps en què els intèrprets
més joves encara estaven a
primària. Entre els ballarins que
han treballat anteriorment amb
Rovira destaquen Xaro Campo,
William Castro, Jaime Roque de
la Cruz i Xavier Pont.

VIDEODANSA
Trànsit 20 és només la punta de
l’iceberg d’un ampli programa
d’activitats forjat amb la col.la-
boració de la SGAE i de l’Institut
del Teatre de Barcelona, que
s’allargaran fins a l’11 d’octu-
bre. Durant diversos dies, la
companyia proposa un petit ci-
cle de videodansa a l’Auditori
de la Societat d’Autors i un ta-
ller –ubicat a l’espai de L’Obra-
dor de la Sala Beckett– relacio-

nat amb el pròxim projecte de
Maria Rovira, titulat El salt de Ni-

jinski.
El cicle La memòria dels

que ballen també inclou tro-
bades amb alguns autors del
panorama espanyol i interna-

cional, que participen en
projeccions i taules ro-
dones. Aquests mono-
gràfics compten amb
la participació de Te-
resa Nieto, Sabine
Darhendorf i An-
drés Corchero, en-
tre altres.

La posada de llarg
del vintè aniversari
de Trànsit culminarà
amb la visita a Bar-
celona de Donald
M c K i l l , q u e é s
membre de l’Ame-
rican Dance Festi-

val, i del prestigiós
coreògraf francès
Jean Babilée. El cicle
acabarà la primera
setmana del mes
d’octubre amb
l’espectacle De
terrissa, de la
Compañía Rara-
vis, d’Andrés
Corchero i Rosa
Muñoz, al qual
seguiran les úl-
times propos-
t e s e s c è n i -
que s de La
Porta.
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La Sala Beckett celebra el 20è aniversari de la
companyia deMaria Rovira amb l’obra ‘Trànsit 20’

22.00 hores (divendres, 19.00 hores)‘TRÀNSIT 20’ LOCAL: Sala Beckett DATES: Fins al 2 d’octubre PREU: 10 euros

LA FIGURA

Maria Rovira va obtenir el Premio Nacional de
Danza el 1998 i és una de les nostres co-
reògrafes de dansa contemporània més inte-
ressants i amb més projecció internacional.
Rovira va iniciar la seva formació a l’acadèmia
de Ramón Soler, i durant els anys 80 va recór-
rer prestigiosos centres formatius, com l’In-
ternational Dance Workshop de Gerard Collins,
l’International Dance Center de París, l’Stage
Internacional d’Arles (França), l’escola de Mer-
ce Cunningham a Nova York i la Maison de la
Danse de Lió.

El 1985 va formar la Companyia Trànsit, en
la qual ha desenvolupat la seva carrera com a
coreògrafa i ha creat nombroses obres, com
Transtorn, El pols de l’àngel, El joc, El punt de
la memòria, Escape, Mandala, Rugged lines,

Petites peces, i més recentment Oc-
cupations, amb la Bauhaus de Berlín,
entre altres.

Rovira ha participat durant uns
quants anys a l’American Dance
Festival com a coreògrafa internacio-
nal resident, fins a formar part de la
comissió de professors el 1998. La se-
va carrera internacional es completa
amb la realització de la coreografia
de Poema infinito per al Ballet
Hispànic de Nova York el 1995, i di-
verses invitacions del Ballet Nacio-
nal de Cuba d’Alicia Alonso, fent espe-
cialment Tierra y luna el 1998. També
ha treballat per al Ballet Nuevo Mundo,
de Caracas.

Una coreògrafa global

23/24/25 de setembre del 2005
el Periódico 31

LLENGUATGE CORPORAL ELS BALLARINS DEMARIA ROVIRA FORMANUN LABERINT TÈCNIC DE COSSOS I FORMES.
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