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Carmina Burana, el plaer de la vida terrenal

Basada en poemes medievals que van estar amagats durant segles
per la seva contraposició als valors religiosos de l’època.



Sobre l'Obra

Carmina Burana vol dir “cançons populars de Beuren”. Es tracta d’un conjunt de
228 textos goliards (probablement del segle XIII) que inclouen petits poemes,
quadres escènics i cançons escrits en llatí, excepte alguns escrits en alemany
medieval. El manuscrit fou trobat el 1803 al monestir bavarès de Beneditkbeuren.

Maria Rovira ens explica...

Carmina Burana és una obra de dansa contemporània creada per a 12 ballarins,
estrenada i coproduïda per la Factoria Cultural de Terrassa el 2018. L’obra
s’estrenà en col·laboració amb l’Orquestra Simfònica del Vallès.

El Carmina va anar de gira per tot el territori espanyol durant el 2019-20.
L’acullen Sant Cugat del Vallès, Mataró, Toledo, Gandia, Sevilla, Santander,
Albacete, Guadalajara i diversos municipis de la Comunitat de Madrid, entre
d’altres.



Sinopsi

“Els poemes que van inspirar el compositor Carl Orff parlen de l’exaltació dels
sentits, el plaer d’experimentar al màxim la vida terrenal, la matèria, la luxúria i
els diners. Un conjunt de valors tergiversats que provoca aquest extremisme
contraposat als valors religiosos d’aquella època.

Carmina Burana de Maria Rovira és un espectacle de dansa essencialment
divertit. Cada poema és una coreografia diferent en la qual s’expressa ballant tot
el que passa. A més, s’expressa l’energia de cada poema, que són 26 i estan
agrupats en La Primavera, La Taverna i La Cort de l’amor, amb un pròleg (el
conegut O Fortuna…) i un final.”

Millor coreografia i millor espectacle : Maria Rovira 
Millor intèrpret de dansa masculí : Keyvin Martínez 
 Millor intèrpret de dansa femení: Aina Gargallo

Carmina Burana s'estrena el 2018 en el Centre Cultural de Terrassa, i
posteriorment va de gira per tot el territori espanyol el 2019-20. L'acullen Sant
Cugat del Vallès, Mataró Toledo, Gandia, Sevilla, Santander, Albacete, Guadalajara
i diversos municipis de la Comunidad de Madrid entre d'altres. 

La producció és nominada als Premis MAX per:

 Guanya el "Premio del Público" del Teatro Rojas de Toledo 



Premsa

“María Rovira convierte el Carmina Burna en una trépidante y coral 
 coreografia”

 https://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevi-maria-rovira-convierte-carmina
burana-trepidante-y-coral-coreografia-202003010801_noticia.html

“María Rovira convierte el Carmina Burana en una elegante y sofisticada  
orgía”

 https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20181001/maria-rovira-
carmina burana-terrassa-7065097

"María Rovira trae al Teatro de la Maestranza su Carmina Burana”

https://www.larazon.es/andalucia/20200226/atgc7pvj3rgtplhj4rlzuoo2ju.html 

"Carmina Burana’ de María Rovira llega a Huelva el domingo 15"

 https://www.huelvahoy.es/carmina-burana-de-maria-rovira-llega-a-huelva-el
domingo-15/

https://www.lavanguardia.com/cultura/20221007/8558078/maria-rovira-mercat-flors-odissea-danza.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20221007/8558078/maria-rovira-mercat-flors-odissea-danza.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20221007/8558078/maria-rovira-mercat-flors-odissea-danza.html
https://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevi-maria-rovira-convierte-carmina%20burana-trepidante-y-coral-coreografia-202003010801_noticia.html
https://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevi-maria-rovira-convierte-carmina%20burana-trepidante-y-coral-coreografia-202003010801_noticia.html
https://www.elperiodico.com/es/mataro/20211122/compania-danza-mataronense-maria-rovira-12887567
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20181001/maria-rovira-carmina%20burana-terrassa-7065097
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20181001/maria-rovira-carmina%20burana-terrassa-7065097
https://www.lavanguardia.com/vida/20211119/7875303/maria-rovira-estrena-espectaculo-evangelium-sala-versus-glories.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20211119/7875303/maria-rovira-estrena-espectaculo-evangelium-sala-versus-glories.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20211119/7875303/maria-rovira-estrena-espectaculo-evangelium-sala-versus-glories.html
https://www.larazon.es/andalucia/20200226/atgc7pvj3rgtplhj4rlzuoo2ju.html
https://www.larazon.es/andalucia/20200226/atgc7pvj3rgtplhj4rlzuoo2ju.html
https://www.dansacat.org/es/activitats/evangelium-de-crea-dance-company-by-maria-rovira/
https://www.huelvahoy.es/carmina-burana-de-maria-rovira-llega-a-huelva-el%20domingo-15/
https://www.huelvahoy.es/carmina-burana-de-maria-rovira-llega-a-huelva-el%20domingo-15/


Direcció i coreografia Maria Rovira

Disseny de llums Rhazil Izaguirre

Dramatúrgia Andrés Morte

Disseny d’il·luminació Rhazil Izaguirre

Disseny de vestuari Juan Carballido

Música Carl Orff

Pianistes Pep Surinyac i David Malet

Solistes
Ulrike Haller soprano), German de la
Riva (baritono),Toni Gubau
(contratenor)

Percussió Percussionistes de Barcelona

Coral

Cantiga (Pep Prats), Cor Monsterrat
(Rosa Ribera), Cor infantil Sant Esteve
(Jaume Sala), Massa Coral (Reinaldo
Osorio)

Fitxa Artística 

Entitats col.laboradores: Ajuntament de Mataró, Consell
Comarcal del Maresme, La Factoría Cultural,  Institut Ramon
Llull



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 



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://open.spotify.com/user/31fgjcvosb2iwsmgwher7p53bofi?si=c92LeWD9QUqN141TAa5biw&utm_source=whatsapp
https://fundaciocreadance.com/

