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"EVANGELIUM"
Què pensarien els Apòstols avui dia?
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Evangelium, què pensarien els Apòstols avui dia? 

“Una obra de dansa i teatre que reflexiona sobre la naturalesa
humana i els seus sentiments atàvics.”



Sobre l'Obra

"Em vaig inspirar en certa manera en la pel·lícula Cielo sobre Berlín de Wim
Wenders, on uns àngels passegen pels terrats de la ciutat contemplant el món.
No és ben bé això, perquè es tracta de quatre apòstols, no tots els evangelistes,
que parlen amb frases de l’Apocalipsi com a excusa per parlar del canvi d’ordre
de la natura i de les realitats, diu la coreògrafa. Parteix de la pregunta de què
passaria si quatre apòstols vinguessin al nostre món, i a partir d’aquí fa una
reflexió sobre la naturalesa humana prenent com a referència el comportament
d’aquests apòstols, de diferents caràcters, dins la realitat actual.”

Maria Rovira ens explica...

Evangelium és una obra que Maria Rovira va estrenar amb la companyia Trànsit
Dansa el 2010 a la Sala Muntaner i que es va reestrenar actualitzada el 2021 en
col·laboració amb la Sala Versus Glories. 

Aquest 3 de desembre, l'obra arriba al Teatre Monumental de Mataró renovada
altre cop, i representada pel nou grup de ballarins de la Crea Dance Company. 



Sinopsi

“Quatre dels dotze apòstols de Jesucrist estan a punt de baixar a la Terra per
predicar la història, vida i miracles del Fill de Déu, com ja van fer segles enrere.
En el llibre de l’Evangeli, Sant Tomàs, Sant Mateu, Sant Joan i Sant Pere es
reencarnaran en els cossos de quatre ballarins. Evangelium és una obra teatral
que, a partir de textos bíblics, reflexiona sobre la naturalesa humana i el seu
sentiment atàvic de destrucció, l’enveja, la traïció, els canvis en les maneres de
viure, les crisis del món actual i, com no?, el pes de la religió.

Quatre apòstols disposats a complir ordres, quatre actors d’orígens diversos
disposats a ballar. Una música que combina des de les veus búlgares místiques i
espirituals fins als ritmes autèntics del rock and roll.”



Premsa

https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/3317791/versus-glries-
evangelium-innovador-espectacle-dansa

https://www.elperiodico.com/es/mataro/20211122/compania-danza-
mataronense-maria-rovira-12887567

https://susyq.es/actualidad/1371-crea-dance-sala-versus

https://elpais.com/espana/catalunya/2021-11-22/maria-rovira-vuelve-con-
evangelium-tras-una-mala-racha.html

http://www.bcnmag.com/el-teatro-danza-evangelium-y-otros-proyectos-de-la-
coreografa-maria-rovira

https://www.lavanguardia.com/vida/20211119/7875303/maria-rovira-estrena-
espectaculo-evangelium-sala-versus-glories.html

https://www.capgros.com/es/actualidad/mataro/el-evangelio-segun-maria-
rovira-al-versus-de-barcelona_804993_102.html

https://www.dansacat.org/es/activitats/evangelium-de-crea-dance-company-
by-maria-rovira/

https://www.lavanguardia.com/cultura/20221007/8558078/maria-rovira-mercat-flors-odissea-danza.html
https://www.elperiodico.com/es/mataro/20211122/compania-danza-mataronense-maria-rovira-12887567
https://susyq.es/actualidad/1371-crea-dance-sala-versus
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-11-22/maria-rovira-vuelve-con-evangelium-tras-una-mala-racha.html
http://www.bcnmag.com/el-teatro-danza-evangelium-y-otros-proyectos-de-la-coreografa-maria-rovira
https://www.lavanguardia.com/vida/20211119/7875303/maria-rovira-estrena-espectaculo-evangelium-sala-versus-glories.html
https://www.capgros.com/es/actualidad/mataro/el-evangelio-segun-maria-rovira-al-versus-de-barcelona_804993_102.html
https://www.dansacat.org/es/activitats/evangelium-de-crea-dance-company-by-maria-rovira/


Direcció i Coreografia Maria Rovira 

Ajudant Direcció Pere Molsosa

Ballarins
Ignacio Jiménez, Julio León, Osmani
Montero i Marcel Quesada

Música- Dramaturgia Javier Gamazo

Escenografia Maria Rovira

Vestuari Maria Rovira

Vídeo Pere Molsosa

Producció Marina Cardona

Il.luminació Daniel Gener

Fotografia Jofre Blesa

Fitxa Artística 

Entitats col.laboradores: Ajuntament de Mataró, Consell
Comarcal del Maresme, Sala Versus, Teatre Monumental.



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 Teatrde las Rojas de Toledo 2021.



Formada en dansa clàssica, contemporània i flamenc, va començar els seus
estudis en dansa a l'Institut del Teatre de Barcelona. Va estudiar dansa
contemporània al Conservatori Internacional de la Dansa de París, a l'escola de
Merce Cunningham i Martha Graham a Nova York i va treballar amb els
mestres de la Folwang Shule a Essen, on participa Pina Baush.

El 1985, Rovira crea a Mataró (Barcelona) Trànsit Dansa, una de les companyies
pioneres a la dansa moderna a Espanya amb repercussió internacional. El 1998
se li va concedir el Premi Nacional de Dansa per la seva gran trajectòria
artística nacional i internacional. L'any 2012 es converteix en la directora
artística del Ballet Folklòric d'Antioquia a Medellín (Colòmbia).

A més de les creacions de Trànsit Dansa, Rovira combina una carrera com
coreògrafa independent que el porta a treballar a diverses companyies
internacionals.

Durant els últims anys ha creat múltiples coreografies per a la companyia de
Carlos Acosta; ha coreografiat la pel·lícula YULI, inspirada en la vida del cèlebre
ballarí cubà, dirigida per Iciar Bollaín. També amb la companyia Acosta Dansa i
ballarins de Barcelona,   se li encarrega una producció, Els ballets de Maria
Rovira, per al Festival Grec on va obtenir un gran èxit i se li va concedir el
reconeixement a la millor crítica de dansa de l'any 2017, obra amb la qual
engega la Crea Dance Company.

Maria Rovira (Mataró, Barcelona)

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

Maria Rovira - Directora Artística 



Actor, compositor i director musical. 

Signa per a Trànsit Dansa la música original, la dramatúrgia i la direcció
d'actrius de  "Les dones i Shakespeare", així com la música original per a
l'espectacle "El salt de Nijinsky"- en col·laboració amb Marc Álvarez-, Premi
Butaca 2008 al millor espectacle de dansa, i el 2009, la de "Désir", al costat de
Rudy Gnuty. 

Altres espectacles per als quals ha compost la banda sonora són "Plataforma" i
"Peer Gynt, tots dos sota la direcció de Calixto Bieito; "Grossa" de Magda Puyo
i, més recentment, "Alícia ja no viu aquí", de Josep Galindo i "Joana
2015.Batalla Campal" de Pablo Ley.

Javier Gamazo 



fundaciocreadance.com

CONTACTE

comunicacio@fundaciocreadance.com
Lou Albiol

G R À C I E S

SEGUEIX-NOS

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

