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El moviment del passat frega la contemporaneïtat i la ment
continua bojament creant imatges i fluxos del futur. Tot això,
potser constitueix l'encreuament d'existir sentint encara els
batecs del cor que respiren la sorpresa del desconegut i la
dolçor del conegut amb un somriure còmplice.

Maria Rovira - directora artística



Un viatge de diferents cultures que, com poden, s'adapten a un món global des de les seves
arrels.

La forma busca extasiar a l'espectador en una espècie de viatge carregat de bellesa, encant
sensorial, fent present l'alegria de l'existència sensible, a la vegada combinant escenes de
tragèdia i dolor. La trobada d'un grup nombrós i divers d'intèrprets en aquesta Odissea és
una bona ocasió per fer conviure estils i cossos diferents, representants de vàries cultures i
idiosincràsies que ocupen un espai comú. Un llenguatge sense barreres, entre l'escenari i el
públic, entre l'actualitat i la tradició, ple de bellesa i ritme.

Odissea és un espectacle de dansa contemporània per a
vuit ballarins que fruit de la coproducció amb el Mercat
de les Flors i los Teatros del Canal s'estrena a l'octubre
del 2022. La coreògrafa i directora artística, Maria
Rovira, ens explica el que vol plasmar a través d'aquesta
Odissea contemporània.

Un parlar dels nostres dies per reflexionar sobre el que
ha passat en la nostra societat els últims anys: les guerres
"modernes" i les seves conseqüències migratòries, el món
virtual i l'alè de la vida que se'ns escapa.

Estrena

octubre 2022 

Un viatge a través de les imatges, amb una creació
visual on el treball físic i a la vegada poètic ens
portaran la idea d'absència, de supervivència i de la
petjada palpable del sentiment"



Per aquesta nova obra, Odissea, el treball d'investigació coreogràfic es centra en el viatge
intern i l’experiència de cadascun dels intèrprets en el context de la creació tant de les
escenes com de la intenció de l'obra en general, que és portar a l'espectador a
experimentar un viatge poetitzat a través del moviment i la imatge, a través dels cossos i
l'expressió dels ballarins.

Volem investigar com la realitat actual , una realitat tecnològica, amb unes fronteres cada
cop més abstractes però més fermes a la vegada, una realitat cada cop més barrejada i
globalitzada on la intimitat de cadascú és qüestionada, transforma intèrprets i espectadors. 

Llenguatge Coreogràgic

El llenguatge que Maria Rovira ha desenvolupat al llarg de la seva trajectòria es nodreix de
referents propis de la dansa contemporània, Graham, Cunningham, Release i de la Dansa-
Teatre. Té a més un interès especial i s'inspira en danses folklòriques d'arreu del món per la
seva musicalitat i qualitats de moviment i també en danses místiques per les seves
geometries i significats.

El llenguatge de Maria Rovira és tècnicament exigent, vibrant, expressiu i dotat d'un sentit
de la composició que fa que les obres transmetin els temes que aborda des de múltiples
dimensions, amb profunditat i lleugeresa a la vegada. Hi ha codis presents en les peces que
són la signatura de la coreògrafa i que l'han portat a tenir un reconeixement i un espai propi
dins de la dansa contemporània actual.



Direcció i Coreografia Maria Rovira 

Ballarins
Nilufer Ackanbas, Ariadna Jordán, Marcel
Quesada, Idolina Massa, Alejandro Miñoso,
Julio León, Osmani Montero, Laia Vancells

Música Original Eduard Iniesta

Vídeo Carme Gomila

Il.luminació Sergio Gracia

Equip de Rodatge
Carme Gomila, Marina Cardona, Adriana
Cuenca, Yanelis Godoy, Lluc Hernández,
Bruna Solans, Meri Varó

Producció Marina Cardona

Vestuari Marta Garceta

Coproducció Mercat de les Flors, Teatros del Canal,
Madrid Cultura y Turismo

CONTACTE

Fitxa Tècnica

Entitats col.laboradores Ajuntament de Mataró, Consell Comarcal del
Maresme, Generalitat de Catalunya, Ramón LLull, Turismo y Cultura
Comunidad de Madrid.

https://odissea.fundaciocreadance.com/

produccio@fundaciocreadance.com
Marina Cardona

comunicacio@fundaciocreadance.com
Lou Albiol 

https://www.instagram.com/creadancecompany/
https://www.youtube.com/channel/UCf0mUVw1YqFXwDWgApcK-vQ
https://odissea.fundaciocreadance.com/


La Companyia

Millor coreografia i millor espectacle de dansa : Maria Rovira
Millor intèrpret de dansa masculí: Keyvin Martínez
Millor intèrpret de dansa femení: Aina Gargallo
El Carmina Burana guanya el Premio del Público del Teatro de las Rojas de Toledo.

La Crea Dance Company by Maria Rovira engega el 2017 amb l'estrena d'Els ballets de
Maria Rovira a Cuba al Festival Grec de Barcelona.

El 2018 , la companyia presenta Carmina Burana de la mà de l'Orquestra del Vallès,
coproduïda i estrenada a la Factoria Cultural de Terrassa, peça que posteriorment va de
gira per tot el territori espanyol el 2019-20. L'acullen Sant Cugat del Vallès, Mataró, Toledo,
Gandia, La Maestranza de Sevilla, Santander, Albacete, Guadalajara i Huelva.

La producció és nominada als Premis Max per.

El 2019 produeix i estrena El Rèquiem de Mozart, de nou amb l'Orquestra del Vallès en
coproducció amb el Centre Cultural de Terrassa. L'acullen les ciutats de València, Toledo,
Sant Cugat del Vallès, Mataró, diversos municipis de la Comunidad de Madrid i Granollers.

La peça guanya el Premi Butaca 2020 com a millor espectacle de dansa, i el Premio del
Público del Teatro de las Rojas de Toledo.



inicià els seus estudis de Dansa en l'Institut del Teatre de Barcelona, amb formació en
Dansa Clàssica, Contemporània i Flamenc. Va estudiar Dansa Contemporània en el
Conservatori Internacional de la Dansa de París, a l'escola de Mercè Cunningham i
Martha Graham a Nova York i va treballar amb els mestres de la Folwang Shule en Essen,
on participa Pina Baush. El 1985, Rovira crea Trànsit Dansa, una de les companyies
pioneres en la Dansa Moderna a Espanya amb repercussió internacional. El repertori de
Trànsit fou de més de 20 peces, algunes d'elles destacades com El Salt de Nijinsky, El
pols de l'àngel, Desiré, Ballant a la sorra/Carmen Amaya, etc. 

A més de les creacions amb Trànsit Dansa, Rovira combina una carrera com a coreògrafa
independent amb el treball en diverses companyies internacionals: Ballet Hispànic de
Nova York, Ballet Nacional de Cuba, Ballet Nacional de l'Uruguai, Ballet Nou Món de
Caracas, companyia Els del Medium de Costa Rica, Ballet Nacional de Paraguai, Ballet
Concert de Puerto Rico, Companyia Nacional de Dansa de Puerto Rico, Aventures
Companyia de Puerto Rico, Companyia Maximiliano Guerra de Argentina, Bauhaus, el
Ballet de l'Òpera de Dessau, Ballet de Magedemburg i l'American Danse Festival. En 2012
El Ballet Folklòric d'Antioquia de Medellín (Colòmbia) li confia la Direcció Artística del
Ballet.

Durant els últims anys, Maria Rovira ha creat múltiples coreografies per a la Companyia
de Carlos Acosta; i ha coreografiat la pel·lícula Yuli, inspirada en la vida del cèlebre ballarí
cubà, dirigida per Icíar Bollaín. En 2017 presenta la seva nova producció, Els Ballets de
Maria Rovira a Cuba en el Festival Grec amb gran èxit, i és distingida amb el
Reconeixement a la Millor Crítica de Dansa 2017. Aquests darrers dos anys ha estat la
directora artística i coreògrafa de la companyia Crea Dance de Barcelona, amb la qual ha
estrenat Carmina Burana, espectacle que rep una nominació als Premis Max de les Arts
2019, i el Rèquiem de Mozart, estrenada i coproduïda per la Factoria Cultural de Terrassa
amb música en directe amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i la Coral Cantiga dirigides
per en Pep Prats, que ha guanyat el Premi Butaca a la millor Coreografia el 2020.

Maria Rovira (Mataró, Barcelona)

Premi Nacional de Dansa 1998
per la seva gran trajectòria
artística nacional i
internacional.

Maria Rovira - Directora Artística 



Eduard Iniesta i Torres és un músic, compositor, guitarrista i cantant, referent de la
música mediterrània.

La seva música es pot dividir en moltes etapes però bàsicament en dues. La primera fins
a l’any 2019 és una etapa de world music i de composicions al voltant de la música en el
seu sentit més ampli. Durant aquesta primera etapa es consolida com a músic intèrpret
d’instruments de corda i refinat compositor. A partir del 2020 vira cap al rock d’autor
electrificant el seu so. Un camí que enceta a partir de Trajecte Animal, el seu disc núm. 10
precedit per un disc madur i monumental “White Hole/Forat Blanc” on ja s’endevina
aquesta transformació.

Per la seva música ha rebut el Premi Enderrock de la crítica com a millor disc 2006 per
Andròmines, i el premi Barnasants com a millor concert 2011 per set pecats.
Com a productor, cal destacar el premi a La millor producció de l'any per al disc Marina
Rossellcanta Moustaki.

Compon molt sovint per orquestra, a destacar l'obra El gos solitari de Mozart amb textos
del poeta Joan Margarit, o Atmosferes d'exili. L'any 2016 escriu La petita casa de mi
mateix encàrrec de l'Orquestra Nacional i Clàssica d'Andorra, per al segell Satélite K.

Ha compartit escenaris amb Mercè Sampietro en les obres 9 maletes de Joaquim
Oristrell, i Sensualitats.

Web Oficial
https://eduardiniesta.com/

Eduard Iniesta (Barcelona)

25 anys damunt els escenaris

Eduard Iniesta - Música original

https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guitarrista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cantant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Marina_Rossell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moustaki
https://ca.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%A8_Sampietro
https://eduardiniesta.com/


Realitzadora, especialitzada en la creació audiovisual amb perspectiva feminista, la
hibridació entre documental i animació i les arts visuals en directe.

Ha codirigit els documentals Blessy (21 min / Barcelona / 2018), realitzat en col·laboració
amb quatre dones supervivents de Tràfic d'Éssers Humans; Organizar lo (im)posible
(14min / Barcelona / 2017), codirigit amb Tonina Matamalas i realitzat conjuntament amb
el col·lectiu de cambreres d'hotel Las Kellys, que ha estat guardonat amb nombrosos
premis com Best Short al London Feminist Film Festival (2018), Biznaga de Plata
«Afirmando los derechos de la mujer» del Festival de Cine de Málaga (2018), Menció
especial al Festival Articulo 31 (2018), Premi del públic i Accèssit millor direcció al
Festival Ull Nu'18 (Andorra), entre d'altres. El 2014 co-dirigí, amb Tonina Matamalas, el
seu primer llargmetratge Un teatre obert al Cos (33 mins / Menorca / 2014), sobre el
procés de disseny i construcció del teatre Albert Camus de Sant Lluís (Menorca) i la
relació d'aquest amb els habitants del poble.

En l'àmbit de les arts visuals en directe, recentment ha creat i codirigit Pla-dur (2018),
una pel·lícula documental construïda en directe en col·laboració amb un equip
multidisciplinari. S'ha presentat a sales com l'Antic Teatre i el Teatre Principal de Palma i
està actualment en gira.

És cofundadora del col·lectiu de producció audiovisual feminista Cooperativa de
tècniques, de la companyia de cine en directe Atzur i del col·lectiu artístic Maixap.

Recentment, ha rebut el Premi Acció Curts de Dones Visuals (2018), Premi Joves
Creadores de l'Institut de Cultura de Barcelona (2017), Premi Maria Aurèlia Capmany de
l'Ajuntament de Barcelona amb la Cooperativa de tècniques (2017) i Beca Fundació
Reynolds (2017).

Web Oficial
https://carmegomila.com

Carme Gomila (Maó, Menorca)

Carme Gomila - Art Visual

Premi Acció Curts de Dones
Visuals (2018)

http://cooptecniques.net/
http://atzur.info/
http://maixap.tv/
https://eduardiniesta.com/

