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Reus es bolca en l’Any Roseta Mauri

tres institucions com el Centre de 
Recursos Pedagògics o les matei-
xes escoles de dansa. L’alcalde de 
Reus, Carles Pellicer, remarca que 
“commemorar una efemèride o 
una personalitat ens dona l’opor-
tunitat no només de recuperar-la 
per a la nostra memòria col·lecti-
va sinó també de treballar conjun-
tament amb veïns i entitats, per-
què aquests projectes es fan grans 
quan són la suma de la feina, l’es-

forç i la passió de les persones im-
plicades”. 

Actes previstos 
Alguns dels actes previstos són: el 
24 i 25 d’abril, al Teatre Bartrina, 
exhibicions finals del projecte edu-
catiu Tots Dansen. El 27 d’abril, al 
Teatre Fortuny, gala de dansa de-
dicada a l’Any Roseta Mauri. El 29 
d’abril, Dia Internacional de la 
Dansa, a la plaça del Mercadal, ex-

hibició oberta del projecte educa-
tiu Tots Dansen. El 18 de maig , en 
diferents espais, Nit dels Museus i 
del Patrimoni; l’activitat comple-
mentària a l’obertura dels equipa-
ments culturals girarà al voltant de 
la dansa i de Roseta Mauri. I del 17 
al 19 d’octubre, el COS Festival In-
ternacional de Moviment i Teatre 
Gestual també tindrà una progra-
mació especial de dansa en home-
natge a Roseta Mauri.e

S’han programat diversos actes al voltant de la ballarina catalana més internacional

DANSA

L’Ajuntament de Reus dedica l’any 
2019 a l’artista Roseta Mauri, refe-
rent internacional del món de la 
dansa i que 95 anys després de la 
seva mort continua formant part 
de la programació cultural de la 
ciutat. La commemoració, en què 
col·labora la Diputació de Tarrago-
na, va començar oficialment el 13 
de febrer, amb un acte institucio-
nal al Palau Bofarull i una confe-
rència sobre la vida de Roseta Mau-
ri a càrrec de Carme Puyol, llicen-
ciada en història i graduada en ar-
xivística i gestió d’institucions 
culturals. 

La commemoració vol retornar 
a la memòria col·lectiva qui va ser 
primera ballarina de l’Òpera de Pa-
rís i va meravellar el públic durant 
20 anys dalt dels escenaris, i vol co-
incidir amb un dels anys que es con-
voquen el Premi Beca Roseta Mau-
ri, que es lliura al Teatre Bartrina, 
i el Premi Internacional de Dansa 
Roseta Mauri, al Teatre Fortuny. 

Entre les activitats que la ciutat 
prepara per a l’Any Roseta Mauri 
hi ha una exposició extraordinària, 
la Nit dels Museus i del Patrimoni 
–que tindrà com a fil conductor la 
dansa– i els actes commemoratius 
del Dia Internacional de la Dansa. 
La voluntat és que el calendari pre-
vist fins a aquest moment es vagi 
ampliant amb altres aportacions 
que arribaran d’altres departa-
ments de l’Ajuntament, o bé d’al-

REUS
ARA

01. Inauguració 
de l’Any Roseta 
Mauri. 02. La 
ballarina, 
pintada al 
guaix per 
Anders Zorn 
(1883).  
AJ. REUS / MUSEU D’ART  

DE GOTEBORG 

Roseta Mauri (1850-1923): 
una ballarina excepcional

més i més en la professió que 
l’apassionava. Quan va tornar a 
Barcelona, el Gran Teatre Liceu la 
va contractar com a primera balla-
rina. El Teatro Dal Verme de Mi-
là la va cridar per a la temporada 
inaugural del 1872 i va emprendre 
un periple europeu que la va fer 
tornar a Milà, a la Scala, on la se-
va vida professional va fer un gir 
definitiu: el compositor Charles 
Gounod la va veure ballar Elionor 
de Taglioni i va aconseguir que fos 
contractada per l’Òpera de París. 
Tenia 28 anys. 

Va arribar a la capital francesa per 
la porta gran, pels propis mèrits ar-
tístics assolits amb tenacitat i passió 
per la dansa. Era un fet inèdit que 
havia trencat la tradició de les seves 
antecessores, passades per l’École 
de Danse de l’Académie Nationale. 
Des del primer moment es va gua-
nyar l’estima i admiració de l’exigent 
públic de l’Òpera, de la crítica pari-
senca i dels seus companys del cos de 
ball. La seva versatilitat li permetia 
un repertori ampli, compositors i 
coreògrafs van crear obres expressa-

ment per a ella: ja-
mais vu a l’Opéra!  

Una evidència de la 
singularitat del seu 
art ens la dona la 
premsa de París, que 
va resseguir les seves 
actuacions. Els crítics 
van vessar rius de tinta 
i van exhaurir els qua-
lificatius d’elogi, aplau-
diment i fascinació 
adreçats a la ballarina. 
De moltes, una: “I, per 
damunt de tot, hem de 
declarar que la senyo-
reta Mauri actua i dan-
sa amb un virtuosisme 
perfecte. No se’n pot 
trobar una altra de més 
lleugera, més plena de 
gràcia, més enèrgica i 
més espiritual. Conquis-
ta el públic amb el seu art 
personal, expressiu, àgil 
i vibrant”, es deia a Le 
Gaulois el 14 d’abril del 1882, després 
de l’estrena de Francesca de Rimini.  

La seva última gran creació va ser 
L’Étoile, estrenada el 1897. Roseta 
Mauri havia arribat al punt àlgid, mai 
cap ballarina s’havia mantingut 20 
anys a l’escena de l’Òpera com a pri-
mera ballarina: una altra dada extra-
ordinària. En aquell moment dolç va 
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Afirmar que Roseta Mau-
ri va ser una ballarina 
excepcional queda ava-
lat per una biografia de 
trajectòria ascendent i 

que la va dur al zenit com a artis-
ta escènica. Extraordinària va ser 
la precocitat als escenaris i la rapi-
desa amb què va assolir prestigi als 
millors teatres europeus. Als 15 
anys formava part del cos de ball 
del Teatre Principal de Barcelona, 
i als 17 n’era la ballarina primera. 
Ho podia ballar tot i va introduir 
a les seves actuacions el ballet 
clàssico-romàntic. Va sortir del 
país per ballar a Hamburg i va fer 
estada a París, a l’estudi de la pres-
tigiada Madame Dominique, qui 
va percebre les qualitats corporals 
i la vocació de la jove alumna. Amb 
20 anys estava decidida a aprendre 
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anunciar la retirada, per-
què volia que el seu públic 
la recordés en plenitud. 

Però la dansa era la se-
va vida i el seu cos tenia 
molta vitalitat, molta sa-
viesa a transmetre, i va 
esdevenir professora de 
la classe de perfecciona-
ment de l’École de Dan-
se de l’Académie Natio-
nale fins al 1920. París 
va plorar la seva mort el 
3 de desembre del 1923. 
La seva figura passava a 
formar part de la histò-
ria de la dansa, ella ha-
via revelat amb un ta-
lent excepcional i sin-
gular que la dansa era 
una art escènica que 
podia transmetre be-
llesa, emoció i poesia. 
I va dir: “Penso el ma-
teix de la dansa que de 

totes les altres arts. El propòsit és 
arribar a un grau de mestratge que 
faci que les coses més difícils sem-
blin senzilles i fàcils d’executar”. 

Reus ha mantingut viu el record 
de la seva filla il·lustre i amb l’Any 
Roseta Mauri vol reiterar l’home-
natge a la ballarina que es va expres-
sar meravellosament eloqüent en el 
llenguatge universal de la dansa.e
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