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Ara fa tres anys El Butlletí es feia ressó de la 
beca que el Certamen Internacional de Dan-
sa Ciutat de Barcelona havia concedit a la 
ballarina Núria Martín que li permetria fer 
una estada de dos anys a Nova York a l’Escola 
Peridance Capezio Center. Un temps que la 
Núria ha profitat molt bé. “La meva vida 
personal i la professional han fet un salt ex-
ponencial. Sembla un mite, però tot esforç 
té la seva recompensa i Nova York m’ha 
obert tots els camins que un ballarí recent 
graduat necessita per fer el salt” ens explica 
aquesta santjoanenca que  als seus estudis a 
l’Institut del Teatre ha sumat la graduació en 
Peridance, on està treballant de valent. Mar-
tín compagina la seva carrera professional 
com a professora de dansa a l’escola on va fer 

la beca, la Peridance Capezio Center: “Estic 
molt contenta del meu camí professional 
no només com a ballarina sinó també com 
a coreògrafa, i és un privilegi que en Ro-
berto Villanueva, director de la BalaSole 
Dance Company, m’hagi ofert un contracte 
per actuar com a solista de la meva pròpia 
coreografia El cant dels ocells al reconegut 
teatre de dansa The Ailey Citigroup Thea-
ter” comenta afegint que el mes d’agost, el de 
la dansa al carrer a Nova York, no ha parat 
ni un moment treballant per diferents com-
panyies. Un desig?, “molts, això només és 
el principi de la meva carrera. Diuen que 
somiar és gratis oi? Doncs el meu és formar 
part d’una o diverses companyies, i un fu-
tur crear la meva pròpia”. 

El Mercè Rodoreda 
acull l’estrena d’un 

documental sobre Jujol
Jujol-Gaudí, dos genis de l’arquitecte, del director i 

productor Luis Campo Vidal s’emetrà en TV3 properament

L a ciutat de la qual va ser arquitecte municipal i en la qual trobem una bona 
part de la seva obra acollirà l’estrena del documental Jujol-Gaudí, dos genis de 
l’arquitectura que ha realitzat i dirigit Luis Campo Vidal. Aquest document grà-

fic, que s’emetrà aviat per TV3, s’estrenarà el 18 d’octubre a les 19 h al Teatre Mercè 
Rodoreda (l’entrada és gratuïta, només cal recollir les invitacions a partir del proper 
XXX al CC Mercè Rodoreda). Sant Joan Despí va projectar al maig una primera versió 
del documental, centrada només en la figura de Jujol a Sant Joan Despí. A través de la 
veu de professionals de renom com l’artista Perejaume, els arquitectes Josep Llinàs i 
Toshiaki Tange, o la il·lustradora Pilarín Bayés, el reportatge fa un repàs a l’obra de dos 
dels màxims exponents del modernisme que van col·laborar en diverses obres com la 
Pedrera o la Sagrada Família. Un documental que posa sobre la taula moltes pregun-
tes: Va eclipsar Gaudí l’obra de Jujol?, ¿la va descobrir o la va influir?.
Tan impressionat va quedar Luis Campo Vidal amb l’obra de Jujol, que fins i tot ha im-
pulsat el Manifest Jujol perquè es reconegui i es difongui el magnífic llegat modernista.

Núria Martín, una ballarina santjoanenca  
que s’obre pas a Nova York

Serà el 18 d’octubre a les 18 hores

Jujol, a la premsa internacional. Arran  
l’elaboració d’aquest documental diferents mi-
tjans de comunicació s’han fet ressó de l’obra 
de Jujol com ara a The Guardian, The Tele-
graph o el mitjà turc Nouvart. Una mostra 
més de com l’art traspassa fronteres.

A la fotografia superior la Núria 
interprentant una de les seves coreogra-
fies.Sobre aquests línies, un primer pla 
d’aquesta jove promesa de la dansa


