
 

SOMORROSTRO 



SOMORROSTRO o el rostre esborrat, parteix de la idea de la fragilitat de la identitat i de l’oblit de la 

memòria. Prenem com a punt de partida el Barri de Somorrostro de la Barceloneta dels anys 50 que 

representava la identitat d’un poble immigrant immers en una situació de crisis i supervivència i que 

d’ella en sorgia una gran riquesa artística i cultural. Un exemple d’aquesta és l’excepcional bailaora 

Carmen Amaya, que va mostrar al món sencer l’expressió d’una identitat amagada entre el gran 

teixit barceloní. Un cop el barri va ser enderrocat, l’oblit esborra 

els rostres d’aquelles identitats que el formaven, 

sense deixar rastre del què va ser, naixent de les seves runes una 

nova realitat. I davant aquesta pèrdua d’identitat, l’art esdevé un 

motor contra l’oblit de la memòria i preserva l’esperit d’una 

identitat. 

A la Barcelona del segle XXI podem veure el Somorrostro, encara 

el trobem a la nostre ciutat i a tantes altres, és la fissura que 

separa els mons, les realitats, és a dir una petita escletxa que ens 

recorda la nostre identitat, en contraposició de la de l’altre... el 

blanc i el negre, la obertura i la tradició, la cultura i el 

desconeixement d’aquesta, en definitiva un defugir la mirada cap 

a un altre lloc. 

Esborrar la memòria, les emocions, els sentiments... 



COREOGRAFIA / DIRECCIÓ ARTISTICA  

 

MARIA ROVIRA 

Maria Rovira. Coreògrafa i Directora de Trànsit Dansa Premi 

Nacional de Dansa. 1998.  

Coreògrafa, ballarina i fundadora de la Companyia Trànsit Dansa. 

Formació 

Diplomada en Dansa Clàssica al Conservatori Superior de Dansa 

de Madrid. Matrícula d’honor. 

Titulació en estudis musicals. 

Estudis oficials de dansa durant tres anys al Centre Internacional 

de la Dansa de París. (CID) 

Becada pel CID ha participat en diferents Internacional Stages de 

dansa. 

Cursos de perfeccionament a: 

Merce Cunningham 

International Dance Center 

Maison de la Danse de Lyon 

Experiència com a coreògrafa internacional: 

International Choregrapher Resident – American Dance Festival 

International Choregrapher Comissioning Program – American 

Dance Festival Ballet Nacional de Cuba. 

Ballet Hispànic de Nova York. Ballet Nuevo Mundo de Caracas. 

Compañía Nacional de Danza de Paraguay. 

Compañía Nacional de Danza Moderna de Cuba. Ópera de Dessau. Ambaixada Espanyola de Nova 

Delhi. Ballet del Soldre d’Uruguai. 

Estrenes destacades amb el Ballet Hispànic de Nova York: 

No Man’s Land, Poema infinito, Alé i Olé Garai. 

Invitada per Alícia Alonso al Ballet Nacional de Cuba. 

Estrenes destacades: 

 Extravio, Escape (coreografia reconeguda al Llibre d’Honor del Gran Teatro de l’Havana), Tierra y Luna el 

1998 per celebrar el 50è aniversari del Ballet Nacional de Cuba , que va arribar a ser una de les més 

ballades per la companyia en les seves gires internacionals. 

Altres col·laboracions internacionals:  

Ballet Nuevo Mundo de Caracas, la companyia Losdennmedium deCosta Rica, el Ballet Nacional de 

Paraguay, Compañía Maximiliano Guerra de l’Argentina, Ballet de l’Òpera de Dessau (Alemanya). I amb 

ballets nacionals de l’Estat espanyol, EUA, Costa Rica, Cuba, l’Equador, Puerto Rico, Veneçuela, Mèxic, 

França, Alemanya i Itàlia. 



MÚSICA  

 

JAVIER GAMAZO  

Actor, compositor i director musical. Signa per a Trànsit Dansa, la música original, la dramatúrgia i la 

direcció d’actrius de “Dones de 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 l’any 2009 la de “Désir”, junt amb Rudy Gnuty. D’altres espectacles per als que ha composat la 

banda sonora són “Plataforma” i “Peer Gynt”, ambdós sota la direcció de Calixto Bieito; “Gorda”, de 

Magda Puyo, i més recentment, “Alícia ja no viu aquí” de Josep 

Galindo. 

 

 

TRÀNSIT DANSA 

El 1985 Maria Rovira forma la Companyia Trànsit a Mataró com a ballarina i coreògrafa amb el propòsit 

d’establir una companyia resident a la seva ciutat natal amb una doble finalitat: projectar 

internacionalment 

la companyia i projectar pedagògicament la dansa. 

A punt de complir 25 anys Trànsit ha creat nombrosos espectacles, alguns dels quals han obtingut el 

reconeixement internacional: 

 Novembre (1985), Trastorn (1989), Entre asesinos (1990), El pols de l’Àngel (1992), Bienvenidas (1993), El 

joc (1993 -Premio Nacional Ricardo Moragas), El punt de la memòria (1994), Escape (1995), Mandala 



(1998), Rugged Lines (1999), Petites peces (2000), Occupations (2003), Trans 20 (2005, commemoració 

dels 20 anys de la companyia), La muralla (2006) o Les Bacants (2007). 

Després de tenir seu a Barcelona i de dedicar-se a treballar a l’estranger a partir del 2006 Rovira torna a 

fixar residència a Mataró amb la inauguració el 2009 del Centre de Dansa Can Gassol com a seu pròpia.  

Els espectacles que Trànsit té actualment en gira són: 

El salt de Nijinsky (2007), de Maria Rovira Gossos de Ciutat (2008), de Bebeto Cidra, coreògraf invitat 

Les dones i Shakespeare (2008), de Maria Rovira RRRojo (2009), de Maurice Fraga, coreògraf invitat 

Dèsir (2009), de Maria Rovira, Somorrostro i Evangelium (2010) de Maria Rovira. 

 

REINALDO RIBEIRO  
 
Natural de Brasil, comença la seva carrera com a actor en diferents projectes de l’escena i la televisió del 
seu país per després traslladar-se a l’Argentina, on es forma com a ballarí al Taller de Danza 
Contemporánea del Teatro General San Martín. 
Becat dos anys consecutius per la Fundación Julio Bocca, treballa amb alguns dels principals coreògrafs 
argentins com ara Oscar Araiz, Mauricio Wainrot, Ana María Stekelman, Ana Garat i Alejandro Cervera. 
Ha estat ballarí de la Compañía de Danza Aérea de Brenda Angiel i de Pies Desnudos, dirigida i 
coreografiada per Laura Roatta.  
Com a coreògraf, és responsable de les peces “Doble filo” (2005), “25x7” (2006) i “Que tu cuerpo 
sea…” (2004). 
L’any 2006, després d’un període a França a les ordres d’Alfredo Arias, entra a formar part de Trànsit 
Dansa. 

 

MARIA GARRIGA  

 
Amb estudis de dansa contemporània a l’escola AREA de Barcelona i a l’Aula de Teatre de Mataró. Sota la 
direcció de Maria Rovira ha participat en elsespectacles “Trans20”, “El salt de Nijinsky”, “Dones de 
Shakespeare” i “Désir”, entre d’altres peces de petit format. Formada en el camp de l’atletisme, aquesta 
ballarina ofereix un moviment de potència i d’energia dins del grup. 
Diplomada en Ciències Empresarials, des de l’any 2007 imparteix classes de dansa a l’Aula de Teatre on es 
va formar i col·labora activament en el projecte “Mou-te!” per a les escoles de primària de Mataró. 

 

DANIEL ROSADO  

 
Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per la Universidad de Granada, inicia en paral·lel els 
estudis de dansa al Conservatorio de Danza Reina Sofía de la mateixa ciutat, formant-se en dansa clàssica 
i contemporània, hip hop, funk i balls llatins. Obté una beca Erasmus i es trasllada a França on realitza 
diferents ateliers de la mà de Claude Brumachon, J.C. Gallotta i Bernardo Montet i debuta amb la 
companyia Taille Unique. 
Comença a col·laborar amb Maria Rovira amb els espectacles “De tú a tú” i “Rugged Lines”. D’ençà de la 
seva incorporació a Trànsit Dansa, ha actuattambé a “El salt de Nijinsky”, “Désir”, Somorrostro i 
Evangelium. 
 
 



 SOL VÁZQUEZ  

 
Titulada en dansa clàssica i contemporània pel professorat d’art de Mar del Plata (Argentina). Va treballar 
en diferents companyies independents d’aquesta ciutat fins al seu trasllat a Barcelona. Des de l’any 2005, 
forma part de Trànsit Dansa, ballant en els espectacles “El salt de Nijinsky”, “Dones de Shakespeare” i 
“Désir”, entre d’altres. 

És professora de l’Aula de Teatre de Mataró. 

 

PERE MOLSOSA FABRÉS  

 
Format a Brussel·les, ha treballat com a realitzador per a diverses empreses internacionals, especialitzant-
se en vídeos promocionals i documentals. Amb estudis teatrals a l’Aula de Teatre de Mataró i amb Nancy 
Tuñón a Barcelona, d’entre les seves incursions teatrals, destaca a “The Rocky Horror Picture Show”. 
Com a ballarí s’ha format en diverses disciplines como ballet clàssic, contemporani (Limon, Horton, 
Release) i hip hop.  
Amb l’artista argentí Luizo Vega, aprèn Pole Dance i realitza diverses performances de gran impacte. 
Amb la companyia Trànsit, ha actuat a les obres “El salt de Nijinsky” i “Désir”. 

 

MONTAÑA CIBORRO  

 
Comença els seus estudis de dansa clàssica a la Institución Cultural El Brocense i al Conservatori Reina 
Sofía de Granada. Rep una beca per a estudiar al Centro Andaluz de Danza dirigit per Blanca Li. La seva 
formació inclou estades a Nova York, a les escoles Steps i Broadway Dance Center, i a Itàlia, al Fuori di 
danza. 
Entre d’altres, ha actuat en els següents espectacles: “El mito imaginado” (Cía. Fernando Hurtado), “Pieza 
fuga” (Johan Luger i Carolina Armenta), “Raro tú” (Isabel Velázquez) i “Pan” (Blanca Li).  
Amb Trànsit Dansa havia col·laborat anteriorment en l’espectacle “Rugged Lines”. 

 

EDDIE PEZZOPANE  

 
Nascut a Gènova, comença el estudis de ballet amb Prisca Picano, antiga directora del Teatro San Carlo de 
Nàpols i professora de Graham Technique a la prestigiosa escola de Martha Graham a Nova York. 
Com a professional ha treballat amb la Elisa Monte Dance Company de Nova York, el Teatro Franco 
Parenti i la Sisina Augusta Company de Verona. 
També ha realitzat col·laboracions amb la Pergine Spettacolo Aperto de Trento. 
Ballarí a les produccions de “Peter Pan” i “Cinderella” del Ballet Roland a Vevey (Suïssa), amb el present 
espectacle comença la seva singladura a Trànsit Dansa. 

 

 

 

 



SOMORROSTRO (FITXA ARTÍSTICA) 

 

Idea original, coreografia i direcció: María Rovira. 

Direcció musical: Javier Gamazo. 

Construcció de decorats: Castells i Planas. 

Il·luminació i producció tècnica: Xavi Valls. 

Vestuari: Magda Rigol. 

 

Ballarins Trànsit Dansa: Reinaldo Ribeiro, Maria Garriga, Daniel Rosado, Sol Vázquez, Pere Molsosa, 

Montaña Ciborro, Lara Miso, Jenifer Rico, Marta Serrano, Sara Garrido, Eddie Pezzopane. 

 

Mestre de la companyia: Bebeto Cidra. 

Comunicació: Comedia, SL 

Fotografia: Xavier Sanfulgencio. 

 

Primera representació al Teatre Romea de Barcelona el 31 d’agost de 2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


