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SUDOKU

Nivell mitjà

Nivell fàcil

Completeu el taulell, 
dividit en nou quadrats, 

omplint les cel·les 
buides amb un número 
de l’1 al 9, sense repetir 

cap número en una 
mateixa ila ni en una 
mateixa columna, ni 

dins de cada quadrat.

L’ACUDIT  Napi

18º

Estat del cel
Cel mig ennuvolat de matinada. Al llarg del matí quedarà serè en 
general. A més, hi haurà intervals de núvols baixos al litoral, so-
bretot al sector central i sud ins a mig matí i novament a partir 
del vespre, i també de matinada a punts de la depressió Central, 
que puntualment deixaran el cel molt ennuvolat.

Precipitacions
No s’esperen precipitacions.

Vent
Vent luix i de direcció variable, amb terral matinal i nocturn que 
serà més reforçar a l’inici del matí als dos extrems del litoral. Du-
rant les hores centrals del dia s’imposarà el vent de component 
oest a l’interior i de sud al litoral, luix amb cops moderats, per 
bé que al quadrant nord-est el vent continuarà luix i variable. 

EL TEMPS 

10º
Màxima Mínima

Redacció 

Del 22 al 25 de març 
el Teatre Fortuny 
de Reus acollirà la 
vuitena edició del 
Premi Internacional 
Roseta Mauri.  Es 
tracta d’un dels con-
cursos de dansa més 
ben dotats econò-
micament dels que 
s’organitzen a l’estat 
espanyol i un dels 
que aporta més pro-
jecció als guanya-
dors i inalistes. A més dels premis econòmics, 
són molt valorats pels participants les beques de 
formació com la de la Royal Academy of Dance 
de Londres, la del Reial Ballet Danès, la del Cam-
pus Internacional Valencia Danza-Vermuts Miró 
i la beca per al curs intensiu Endanza Valencia. 
Tal i com recordava ahir la regidora de Cultura, 
Montserrat Caelles, es tracta d’una edició especi-
al atès que enguany Reus és la Capital de la Cul-
tura Catalana. 

Els tres primers premis consisteixen en dota-
cions econòmiques de 5.000 euros (concedit per 
la Generalitat de Catalunya), 2.000 euros (ator-
gat per la Diputació de Tarragona) i 1.000 euros 
(atorgat per l’Ajuntament de Reus. A més, el pal-
marès inclou un premi beca d’estudis atorgant 
per la delegació a Espanya de la Royal Academy 
of Dance de Londres; una beca d’estudis del Re-
ial Ballet Danès; un premi del públic dotat amb 
600 euros atorgat per l’Associació de Professors 
de Dansa de les Comarques de Tarragona; una 
beca curs d’Endanza València 2015 i una beca pel 
VI Campus Internacional de Dansa de València-
Vermuts Miró. El president de la Fundació Tea-
tre Fortuny, Santiago Vila, va anunciar que des 
d’aquesta edició també es va instituir un premi 
honoríic a la trajectòria vinculada a la dansa, 
que portarà el nom de Roseta Mauri.

Per la seva part, la directora artística del Pre-
mi va detallar ahir el funcionament del concurs, 
al qual ja s’han inscritun total de 30 ballarines i 
ballarins procedents de Catalunya, la resta de 
l’estat espanyol, Portugal i Ucraïna (les inscrip-
cions continuen obertes). D’aquests inscrits 24 
són noies i 6 són nois d’entre 16 i 20 anys. La 
representant de la companyia Royal Academy of 
Dance de Londres va explicar que la beca de la 
seva institució s’adaptarà en aquesta edició a les 
necessitats i característiques del ballarí o ballari-
na que l’obtingui.

Una altra novetat d’aquesta edició és la projec-
ció, el dia 17 de març (19:00 h) al Centre de Lec-

tura de Reus (carrer 
Major, 15) del docu-
mental La Danza, 
dirigit per Frederick 
Wiseman, sobre el 
Ballet de l’Òpera de 
París. Es tracta d’una 
activitat divulgativa 
que permet veure les 
interioritats, el dia a 
dia i els mètodes de 
treball i interpreta-
ció que se segueixen 
en aquesta compa-
nyia francesa. 

També com a acte paral·lel la periodista cul-
tural Carlota Moragas impartirà diferents confe-
rències als alumnes de l’Institut Gabriel Ferrater 
de Reus i Jaume I de Salou explicant la dinàmica 
del concurs i sobre l’evolució de la dansa clàssica 
cap a estils contemporanis.

Tres dies de concurs
El dimecres 22 de març serà el dia de la preli-
minar: es reben els concursants i s’assagen les 
variacions amb roba d’assaig a l’escenari, sense 
presència del jurat i a porta tancada. Dijous 23 al 
matí es portarà a terme, a porta tancada, la fase 
eliminatòria i, a partir de les quatre de la tarda, 
es designaran els concursants que passen a la se-
miinal. Durant la tarda, a partir de les sis de la 
tarda, en sessions obertes al públic i gratuïtes, es 
realitzarà la semiinal i, a un quart de deu, és pre-
vist que el jurat anunciï els noms dels inalistes.

Divendres 24 de març a partir de dos quarts de 
sis i en sessió oberta al públic i gratuïta, es faran 
la classe de clàssic amb els inalistes, l’actuació 
dels inalistes, la votació popular i la deliberació 
del jurat, que proclamarà els noms dels guanya-
dors en les diferents categories, a dos quarts de 
deu de la nit, aproximadament.

La gala inal de dissabte 25 de març, a les nou 
de la nit, serà oberta al públic prèvia adquisi-
ció d’entrada i inclourà l’actuació de destacats 
ballarins espanyols que treballen a importants 
companyies de dansa internacionals, els quals 
compartiran escenari amb els tres guanyadors 
del Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri 
2017. A la gala inal s’hi podran veure el duo Lu-
cía Lacarra i Marlon Dino (estrelles convidades 
del Ballet de Dortmund i de la Russell Maliphant 
Company), Mai Kono i Javier Amo (ballarina so-
lista i ballarí principal del Ballet Estatal de Ba-
viera, Anjara Ballesteros, Álvaro Prieto i Alexis 
Oliveira (ballarins soliste s de Les Ballets de Mon-
te-Carlo) i Esteban Berlanga (ballarí principal de 
la Compañía Nacional de Danza). 

ART

VUITENA 
EDICIÓ DEL 
ROSETA 
MAURI

Del 22 al 25 de març, el Teatre 
Fortuny de Reus acull el premi 

internacional de dansa

María José Antón, Santiago Vila, Montserrat Caelles i Cristina de Anciola, amb els trofeus. 
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