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Un nou mapa d’espais 
creatius per unir esforços

tament espai de creació i produc-
ció i fer un mapa amb aquelles ini-
ciatives que coincidissin amb els 
criteris establerts. És a dir, havien 
d’oferir recursos i serveis per al 
desenvolupament dels projectes 
artístics, apostar pel risc i l’expe-
rimentació i fomentar la relació 
entre residents i altres artistes i 
també augmentar les seves opor-
tunitats. Fins a aquest moment al 
mapa, que es pot consultar a Es-
paisdecreacio.cat, s’hi han geolo-
calitzat 104 espais, però esperen 
que aquest nombre augmenti. 

“L’objectiu és radiografiar el sis-
tema cultural de Catalunya per afa-
vorir-ne el creixement i oferir un es-
cenari dinàmic i viu, que evidenciï el 
compromís que tenen d’ajudar l’ac-
tivitat artística”, assegura el presi-
dent del CoNCA, Carles Duarte. 
“Volem compartir recursos, saber 
qui som i com cada espai es defineix 
per fer intercanvis entre residents 
i projectes en comú”, destaca Anna 
Monge, de Xarxaprod. 

“Hi ha molts projectes que no-
més podem fer si compartim recur-
sos”, diu la presidenta de Xarxa-
prod, Clara Garí. “Tenim, a tres anys 
vista, tres projectes”, assegura. En-
tre aquests plans hi ha un programa 
d’acollida d’artistes en risc perquè 
als seus països hi ha guerra o dicta-
dures; programes educatius que no 
només incloguin estudiants de les 
escoles i instituts sinó també uni-
versitaris i estudiants d’Erasmus, i 
la internacionalització, és a dir, po-
der entrar a les xarxes europees. El 
mapa inclou centres cívics, fàbri-
ques de creació, ateneus, centres de 
creació contemporània i de recerca, 
residències d’artistes... 

Concentració a Barcelona 
Segons el mapa, la majoria de cen-
tres de creació són a la demarcació 
de Barcelona (81,4%), lluny de Giro-
na (15,15%), Lleida (2,3%) i Tarrago-
na (1,2%). Una gran part estan de-
dicats a les arts visuals i plàstiques 
(80,2%), les arts escèniques 
(43,0%), la música (39,5%), el cine-
ma i l’audiovisual (32,6%) i la crea-
ció literària (23,3%). Un 31,4% es de-
diquen a l’experimentació científi-
ca, l’ús de noves tecnologies aplica-
des a l’art, la fabricació digital, la 
performance i l’art d’acció i la recer-
ca acadèmica i el pensament. Més de 
la meitat (54,1%) es van crear entre 
el 2006 i el 2016.e 

Al mapa interactiu hi apareixen diferents fàbriques de creació, entre 
les quals la Fabra i Coats. CRISTINA CALDERER 

L’eina interactiva identifica 104 centres amb 
l’objectiu de compartir projectes i recursos 

CREACIÓ

¿On són els espais creatius i artís-
tics de Catalunya? Com són, què 
s’hi fa i de quins espais disposen? 
Fins ara a l’entorn d’aquestes pre-
guntes hi havia una gran nebulo-
sa, segons el Consell Nacional de 
la Cultura i les Arts (CoNCA) i la 
Xarxa d’Espais de Producció i Cre-
ació de Catalunya (Xarxaprod). 
Per això, les dues entitats van de-
cidir consensuar què vol dir exac-
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Els Joglars i Buenafuente, còmics al Singlot
veure dos espectacles de companyi-
es independents. D’una banda, la 
versió castellana de la comèdia de 
cambra Les dones sàvies, una bri-
llant versió de l’obra de Molière que 
Enric Cambray i Ricard 
Farré van estrenar al 
Maldà (a la foto). I, 
de l’altra, hi ha el 
retorn al festival 
del Paradise. 
Aquest projecte 
de Nico & Sun-
set, amb alguns 
actors de Merlí, 
es va presentar 
en el mercat de 
projectes del Sin-
glot l’any passat i va 
trobar els aliats que 
van fer possible l’estrena 
de l’obra al Teatre Poliorama.  

Precisament aquest vessant pro-
fessional és el que destaca Buena-
fuente com a singularitat del Sin-
glot: “No volíem un projecte progra-
mador, sinó que hi hagués certa vi-
vència”. El Singlot Pro respon “a les 
necessitats del sector que surtin 

produccions i projectes nous”, diu. 
Per això reuneixen productors, ex-
hibidors i creadors, que escullen al-
gunes propostes per tirar endavant 
la temporada següent. Aquest any 

posaran l’accent a ajudar 
companyies indepen-

dents. Hi participa-
ran noms com La 

Calòrica i Sixto 
Paz. També es 
farà una taula 
rodona sobre 
els límits de 
l’humor i una 
xerrada pràctica 

sobre com afron-
tar un càsting de 

comèdia.  
El premi Singlot 

d’Honor, que dona el tret 
de sortida al festival, serà per 

a l’humorista Pepe Viyuela. I els es-
pectacles que tancaran els vespres 
seran el concert homenatge I re-
member Mr. Bowie i The Txandals, 
amb música retro i roba de tactel. 
Per subratllar l’esperit de festival hi 
ha un abonament de 55 euros.e

ARTS ESCÈNIQUES

El Singlot Festival es vol consolidar 
com la trobada anual del sector de la 
comèdia teatral “amb calça curta”, 
diu Andreu Buenafuente, que n’és el 
productor a través d’El Terrat, jun-
tament amb The Project. “És un 
projecte sòlid però amb acabat fes-
tiu”, afegeix. La tercera edició 
d’aquesta cita estiuenca, que s’aixo-
pluga dins el Festival de la Porta 
Ferrada, se celebrarà del 27 al 29 de 
juliol i s’ha concentrat en un únic 
espai, al Teatre Narcís Masferrer. 

De moment, manté un format re-
duït, amb mitja dotzena d’especta-
cles a la programació, a banda de les 
trobades professionals. Els caps de 
cartell són el mateix Andreu Buena-
fuente, amb una funció de l’obra-ex-
periment White rabbit red rabbit, 
que s’ha pogut veure amb diferents 
presentadors a la sala Barts, i Els Jo-
glars, que presenten en català la se-
va àcida mirada als mitjans de co-
municació, Zenit. També es podran 
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Carlos Pazos i Carlos Saura van venir ahir a 
Barcelona per recollir els premis. PERE VIRGILI

El sector galerista 
premia Carlos Saura 

 i Carlos Pazos

ART

El Gremi de Galeries d’Art de Catalunya i l’as-
sociació Art Barcelona han arribat a la dese-
na edició dels premis GAC, els guardons que 
reuneixen el sector del galerisme, en bona for-
ma. “El nivell de les exposicions és alt i els ga-
leristes mantenen la representació dels artis-
tes joves de forma decidida”, afirmava ahir el 
president del jurat, el crític i comissari Frede-
ric Montornés, tot i que va reclamar més aten-
ció per als artistes que estan a mitja carrera. 
En les categories més destacades els premi-
ats són dos degans del cinema i l’art espanyols: 
Carlos Saura va rebre el premi a la millor ex-
posició històrica per Carlos Saura fotógrafo. 
España años 50, que es va poder veure al Cír-
culo del Arte, i Carlos Pazos el de l’artista con-
solidat per l’exposició de la galeria ADN Car-
los Pazos. Naufragios recientes. Mentre que 
el jurat destaca de Saura “la qualitat i la relle-
vància” de les seves fotografies, en el cas de Pa-
zos posa en relleu que és “un dels creadors més 
singulars”. Durant la X Nit del Galerisme, ce-
lebrada al Macba, també es va homenatjar el 
galerista Toni Estrany i l’escultor Xavier Cor-
beró, morts al febrer i l’abril, i es va reconèixer 
la trajectòria de la crítica Rosa Queralt i de Ro-
sa M. Malet, que deixarà la direcció de la Fun-
dació Joan Miró.  

La galeria Àngels Barcelona va ser premi-
ada en la categoria de millor programació, per-
què des de l’any 2007 desenvolupa “treballs 
que es construeixen al voltant de pràctiques 
crítiques que codifiquen la nostra societat” i 
també pel seu vessant pedagògic. La llista d’ar-
tistes de la sala inclou noms com Pep Agut, 
Mabel Palacín, Joan Fontcuberta, Mireia Sa-
llarès i Harun Farocki. El premi DKV a l’ar-
tista emergent va recaure en Mar Arza, per 
l’exposició que va presentar a la galeria Rocio 
Santa Cruz, titulada Resquicio. Els mitjans re-
coneguts van ser la revista Time Out Barcelo-
na i la directora de la secció d’art del suple-
ment Babelia, del diari El País, Bea Espejo. 

 Els GAC d’enguany també han reconegut la 
Fundació-Museu Jorge Oteiza amb el premi al 
comissariat per l’exposició que van presentar 
a La Pedrera, La desocupació de l’espai, i la 
Fundació Sorigué amb el premi al col·leccio-
nisme. Durant la gala també es van lliurar els 
premis honorífics a Mariana Draper, de la ga-
leria Dalmau, i a Perejaume.e
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