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la ciutat 
s’omple

d’activitat

concerts de Gossos, Vuit i Lucrecia

espectacles infantils

la Salseta del Poble Sec

màgia amb Antonio Diaz

un pregó  de Crackòvia

revetlles als barris
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El jovent de la ciutat s’expressa
a través del cinema

El 17 de juny, al Teatre 
Mercè Rodoreda, estrena 
del llargmetratge Naüt, 
rodat a Sant Joan Despí

Alumnes de l’escola El Brot han participat en la creació d’una pel·lícula que ha 
comptat amb intèrprets de prestigi, com Mercè Arànega o Sílvia Sabaté • L’esplai 
El Nus i joves dels instituts van presentar a l’abril el curtmetratge Pack up

Dos projectes diferents però amb un 
mateix fil conductor: el cinema. 
Sant Joan Despí ha estat escena-

ri en els darrers mesos de la gravació del 
curtmetratge Pack Up, i del film Naüt, 
dues iniciatives ben diferents però que te-
nen com a vincle dues entitats de la ciutat, 
l’Esplai El Nus i l’escola El Brot. 
D’una banda, el 17 de juny es farà l’estrena, 
al Teatre Mercè Rodoreda, del llargme-
tratge Naüt, protagonitzat per alumnes de 
l’escola El Brot i per cares tan conegudes 
com Mercè Aranega, Àngels Bassas, Min-
go Ràfols, Mònica Glaenzel o Sílvia Saba-
té. Aquest film, dirigit per Xavier Biel, veu 
la llum a través d’una col·laboració entre 
El Brot i l’associació sense ànim de lucre 
Fonamentum que realitza un projecte 
educatiu per  a la integració del cinema 
a les escoles. Com explica Xavier Biel, 
director de Fonamentum, “la pel·lícula 
és la culminació de la feina que hem fet 
al Brot dins d’una assignatura optativa 
que imparteix el centre sobre el llen-
guatge cinematogràfic”. Durant aquest 
temps, els alumnes s’han introduït en la 
figura del director francès Jean-Pierre 
Jeunet per elaborar aquest film, gravat en-

Al maig han coincidint dos esde-
veniments que han posat la ciu-
tat en el mapa català de la dansa. 

Mentre que Dansadespí ha organitzat la 
4a edició del Premi de Dansa Jove Jujol, 
la jove ballarina santjoanenca Núria 
Martin va aconseguir un dels primers 
premis del III Certamen Internacional 
de Dansa Ciutat de Barcelona que li per-
metrà accedir a una beca en Nova York. 
Però anem a pams. 
D’una banda, el Premi de Dansa Jove 
Jujol va omplir el Teatre Mercè Rodore-

tre d’altres indrets, a Can Negre o la Torre 
de la Creu, i que recorda en totes les esce-
nes l’estètica de Jeunet, autor de pel·lícules 
com Delicatessen. L’alumnat ha participat 
en tot el procés de preproducció i filmació 
i, com assenyala Biel, “per a ells ha estat 
molt important treballar amb gent pro-
fessional”. L’equip estava format per unes 
150 persones. 

Una altra estrena
D’altra banda, el 26 d’abril, es va estrenar 
al Teatre Mercè Rodoreda, el curtmetrat-

El repartiment de Pack up al photocall abans de la presentació del curtmetratge, al Mercè Rodoreda

ge Pack up, una iniciativa de l’Esplai El 
Nus i l’Associació Mèlies amb el suport de 
l’Ajuntament que pretén que els i les joves 
siguin persones crítiques, compromeses i 
participatives sobre la base de tres grans 
fonaments: l’educació, els valors i la inclu-
sió juvenil a través dels mitjans audiovi-
suals. En els darrers mesos, joves de l’esplai 
i dels instituts Jaume Salvador i Pedrol i 
Francesc Ferrer i Guàrdia han treballat 
tots aquests aspectes i, després d’un procés 
d’aprenentatge de la tècnica audiovisual, el 
resultat final ha estat aquest curtmetratge.

Núria Martin 
durant la 
interpretació de 
Veni, vidi, vinci, 
que li va valer el 
primer premi 

da de la dansa dels joves talents de 21 es-
coles d’arreu de Catalunya. En total 250 
ballarins i ballarines que van participar 
en les disciplines de dansa contemporà-
nia, clàssica i hip hop en les modalitats 
grupals o individuals. Cal destacar el pa-
per jugat pels ballarins de casa: l’alumnat 
de Sant Joan Despí que hi va participar 
va aconseguir sis dels premis, en dife-
rents disciplines i categories, mentre que 
Janire Rodríguez es va endur una beca al 
European Dance Center Paris Goubé, i 
Marc Castillo una altra al Summer Dan-
ce Livingdance Barcelona. La importàn-
cia d’aquest certamen va in crescendo. El 
jurat ha comptat amb noms destacats del 
món de la dansa com ara David Campos, 
Keith Morino, Nicolàs Riccini, Elisabeth 
Puigdelloses i Anna Maleras. La presi-
denta de Dansadespí, Julia Barra, recor-
da que, a banda dels premis, “varem do-
nar beques en prestigiosos centres de 
formació”. L’alcalde Antoni Poveda, per 
la seva banda, va mostrar preocupació 
pel “difícil moment que passa la cultu-
ra en general i la dansa en particular, 
per l’impacte que ha generat la pujada 
de l’IVA o la retallada de subvencions 
a la dansa per part de la Generalitat”.

250 joves al Premi de Dansa Jove Jujol al teatre Mercè Rodoreda • Una 
santjoanenca, premiada al Certamen Internacional de Dansa Ciutat de Barcelona

CULTURA

L’actriu Mercè Arànega i un 
alumne de l’escola El Brot en una 
escena del film Naüt

La dansa, protagonista cultural al maig

Premi Internacional
D’altra banda, el palmarès del III Cer-
tamen Internacional de Dansa Ciutat 
de Barcelona es va completar amb un 
premi per a la santjoanenca Núria Mar-
tin, que va aconseguir el primer lloc pel 
seu solo en Dansa Contemporània en la 
categoria C (de 19 a 22 anys) amb la va-
riació Vini, vidi, vinci, de la qual també 
és autora i coreògrafa. Això li permetrà 
gaudir d’una beca per a una estada de 
dos anys a l’Escola Peridance Capezio 
Centrer de Nova York. Martin és estu-
diant de 5è de Contemporani de l’Escola 
d’Ensenyamnet Secundari i Artístic/
Conservatori Professional de Dansa.

Sant Joan Despí, bressol de noves promeses d’aquesta disciplina artística

Gran nivell a les 
actuacions de la 
quarta edició del 
premi Jujol de 
Dansa Jove


