
Estrena d'Odissea al
Mercat de les Flors

Maria Rovira i Fundació Crea Dance

Crea Dance Company

Odissea és una fotografia emocional de la vida moderna. És un viatge trepidant en el
qual l’espectador transita per un camí vital que el remou, gràcies a un estil coreogràfic
imaginatiu, vibrant i apoteòsic , una composició musical apassionant èpica, única i
emotiva i un visual clarobscur amb passatges de bellesa àlgids .

Música original Eduard Iniesta

Del 6 al 9 d’octubre

20.30 h (dg 17 h)

Sessió matinal dv 7 a les 12 h

Sala MAC.

Preu 22 €. Sessió matinal 12 €

Durada: 60 minuts aprox

“Odissea” s’estrena el 6 d’octubre al Mercat de les Flors. Una
original creació de la coreògrafa internacional Maria Rovira i Crea
Dance Company, amb música d’Eduard Iniesta.

L’obra consta de 9 escenes, que simbolitzen un viatge de vida complet , un viatge cíclic
que torna a començar, la victòria, el triomf, les noves oportunitats, l’esperança i la
saviesa . Els 8 ballarins i ballarines, mitjançant el que esdevé com un ritual de dansa, ens
conviden a transitar per l’Odissea de viure. Moviment i música són rics en elements
poètics, que reforcen la personalitat de cadascun dels ballarins, i donen testimoni de la
necessitat d’equilibri entre la part femenina i la masculina, d’una forma orgànica i natural.

Barcelona, 19 de setembre, 2022 



Fitxa Artística

La col·laboració professional de dos genis creatius d’acreditada solvència i talent, Maria
Rovira i Eduard Iniesta, fan de la moderna “Odissea” una obra molt diversa, plena
d’eufòria emocional i elements poètics com, la bellesa, l’espiritualitat, la por, l’enginy, la
puresa, l’amor, l’enyor, la resiliència, la solitud, l’adversitat i l’alegria, tots ells elements
que alhora, també són essencials en el clàssic poema èpic. La creació visual de la
realitzadora Carme Gomila tanca el cercle perfecte per a una posada en escena
memorable.

Maria Rovira, és la directora artística de la Fundació Crea Dance . Va fundar la
companyia Trànsit Dansa l’any 1985 a Mataró i és Premi Nacional de Dansa 1998. Amb
una inigualable trajectòria professional, és coreògrafa de nombroses companyies
internacionals, com el Ballet Hispánico de Nueva York o el Ballet Nacional de Cuba, entre
molts d’altres. El 2017 va posar en marxa la Crea Dance Company amb l’estrena d’Els
Ballets de Maria Rovira a Cuba pel Festival Grec de Barcelona, el Carmina Burana iel
Rèquiem de Mozart, que rep el Premi Butaca 2020. L’any 2018 s’endinsa al món del
cinema, coreografiant la pel·lícula “Yuli” dirigida per Icíar Bollaín sobre la vida del ballarí
cubà Carlos Acosta, per qui Maria R. ha coreografiat diversos espectacles.

Eduard Iniesta , músic d’àmplia reputació artística, és musicalitat i virtuosisme, és música
en el seu sentit més ampli. Especialitzat en instruments de doble corda, consolida la seva
carrera musical com a músic intèrpret i refinat compositor . La seva música és una
síntesi de les seves influències amb la que ha arribat enguany, a celebrar els seus 25
anys damunt els escenaris.

L'estrena d’Odissea consolida el projecte de la Fundació Crea Dance com a primera
fundació publicoprivada a Catalunya, amb seu al Maresme, que desenvolupa un
projecte artístic i social innovador, amb la dansa i la música com a motor.

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, Adriana Cuenca, Yanelis Godoy, Lluc Hernández, Bruna
Solans, Meri Varó | Producció Marina Cardona | Vestuari Marta Garreta

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

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

La venda d'entrades ja és disponible a la web del Mercat de les Flors i de Teatros del Canal.  

CONTACTE

https://odissea.fundaciocreadance.com/

produccio@fundaciocreadance.com
Marina Cardona

comunicacio@fundaciocreadance.com
Lou Albiol 

https://mercatflors.cat/espectacle/odissea/
https://www.teatroscanal.com/espectaculo/crea-dance-company-maria-rovira/
https://odissea.fundaciocreadance.com/

