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Cultura i Espectacles
Fàbriques de creació, a Barcelona

Els onze mesos de reforma
de la Nau Ivanow han ser-
vit per reforçar la metodo-
logia de la fàbrica de crea-
ció. Ahir es va presentar la
remodelació, que ha apro-
fitat l’ampliació de l’escala
per redefinir espais: ara
l’accés a la sala de teatre
és molt més directe i s’ha
transformat l’antiga cuina
en uns camerinos impres-
cindibles. Van en la línia
de futur de la Nau Ivanow:
dignificar la professió dels
mateixos artistes. Volen

ser el primer esglaó de l’es-
cala del talent, sempre mi-
rant de trobar una xarxa
entre les companyies i, so-
bretot, entre el veïnat.

L’acte d’obertura d’ahir
al matí a la premsa es va
fer amb intenció, perquè
demà i dijous Projecte
Ingenu culmina els seus
quatre anys com a compa-
nyia resident debutant al
teatre de la Nau Ivanow
–mai, fins ara, hi havia ac-
tuat–. Hi presenta Vaig
ser Pròsper o recordant
‘La tempesta’. Aquest co-
miat coincideix pràctica-
ment amb el final del ter-

mini de presentació de
projectes per ser la segona
companyia resident de la
Nau Ivanow. Des de fa poc
més d’un any, també acull
Hui Basa –liderat per l’au-
tora i directora Lali Álva-
rez–. Aquest cap de set-
mana, la fàbrica de creació
que gestiona la Fundació
Sagrera desenvoluparà un
debat sobre la gestió cul-
tural –s’hi abordarà des de
la gestió de públics fins a
la internacionalització de
les propostes–. Divendres
també hi ha programat un
debat, a càrrec del mentor
europeu que ha ajudat a

solidificar Projecte Ingenu
fins a convertir-lo en una
proposta sostenible i cohe-
rent artísticament.

Projecte Ingenu no es

desvincularà de la Nau Iva-
now, ja que hi mantindrà
l’acció Espai Germinal
–que potencia els entrena-
ments actorals, la relació
amb el públic i les jornades
artístiques maratonianes
per potenciar la investiga-
ció–. Tots dos han crescut
en aquesta relació i, mal-
grat que deixin de ser-ne
la companyia resident, no
necessàriament s’ha de
produir una ruptura. Ara,
els membres de Projecte
Ingenu podrien ser actius
en el monitoratge de les
noves companyies, men-
tre estudien nous mercats

–a Madrid, tornaran a fer
Yerma al Kamikaze i es-
tan vinculats amb dos pro-
jectes més–. La Nau Iva-
now aspira, doncs, a fer bo
l’ascensor artístic. I a tren-
car el “tap generacional”.
Aquest concepte, que es
debat molt en el sector i
que denuncia que els tea-
tres principals no oferei-
xen alternatives als no-
vells, suposa un col·lapse
també en un segon grau,
quan companyies joves
acaparen la resta de les
sales petites –casos com
ara La Calòrica i La Ruta
40, que s’atribueixen el

La Nau Ivanow remodela la fàbrica de creació i repensa els seus objectius per
dignificar les condicions de treball dels artistes de noves companyies

L’escala del talent
Jordi Bordes
BARCELONA

La necessària ampliació de l’escala

ha obligat a fer una reforma de la

planta baixa i s’ha habilitat un espai

per a camerinos ■ PAU CORTINA / ACN

Projecte Ingenu
continua a la
Nau Ivanow, però
cedeix l’atribut
de companyia
resident
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Artistes invisibles

L’APUNT que s’han tornat invisibles als ulls del món. No és un
tema de tenir més o menys talent que els artistes
francesos o que els cubans, sinó que les institucions,
des dels governs fins als museus de caràcter nacional,
creguin en ells i dissenyin programes específics per a
la seva projecció internacional. Si no hi seran, a Venè-
cia, és perquè a fora ningú els coneix.Maria Palau

A l’exposició central de la 58 edició de la Biennal de
Venècia, que se celebrarà de l’11 de maig al 24 de no-
vembre, no hi haurà cap artista espanyol i català. Ni un
dels 75 que ha seleccionat el comissari Ralph Rugoff
per al que es considera l’esdeveniment més important
del món de l’art. Els nostres artistes són víctimes
d’unes polítiques de promoció exterior tan nefastes

paper de “tap” respecte als
més joves.

David Marín, director de
la Nau Ivanow, aspira que
“tothom s’alimenti dins
d’aquest ecosistema crea-
tiu”. Després d’estar ava-
luant diversos models de
fàbriques de creació euro-
pees –tot és molt eclèctic:
des de centres autogestio-
nats en locals ocupats fins a
bancs de temps i espais on
el bar és l’epicentre de la
creació, admet Marc Chor-
net, de Projecte Ingenu–,
ha provat d’adaptar algu-
nes idees a la dimensió de
Barcelona: per exemple,
des d’aquest any, en lloc de

facilitar sala d’assaig i uns
6.000 euros als dos projec-
tes guanyadors de la beca
DespertaLAB, es contrac-
taran les dues companyies
sis setmanes. El canvi ga-
rantirà la dignificació dels
actors i suposarà una des-
pesa d’uns 16.000 euros.
Això és un “salt del projec-
te” que ha de permetre te-
nir més potència i buscar
nous suports.

Les obres de reforma
han costat uns 400.000
euros, que ha finançat
l’Institut de Cultura de
Barcelona. Com a fàbrica
de creació municipal, la
partida per a activitat puja
als 195.000 euros. En rea-
litat, suposa un 55% del
pressupost anual (que pu-
ja fins als 320.000 euros).
Carles Sala, director de
Cultura de Proximitat de
l’Institut de Cultura de
Barcelona, admet que es
podria abordar una sego-
na fase de reformes del
mateix equipament en el
pròxim mandat que per-
metés ampliar la capacitat
d’acollida dels artistes. ■

L’Institut de Cultura de Bar-
celona (Icub) ha agermanat,
des de fa més d’una dècada,
diversos projectes culturals
que cedeixen espais per a la
creació i l’exhibició. Carles
Sala, director de Cultura de
Proximitat de l’Icub, admet
que cada projecte “té uns pa-
res”. Tots han sorgit de ma-
neres diferents i responen a
objectius diversos. En aquest
sentit, es fa molt difícil gene-
rar consensos creatius. Però
apel·la a l’autonomia de ca-
dascun per tal que la marca
de les fàbriques no “suposi
un llast” per a la seva iniciati-
va cultural. En aquest sentit,
s’estan estudiant uns indica-
dors de qualitat dels projec-
tes per poder explicar millor
la funció social de cada equi-
pament. Si molts se centren
en l’acolliment de compa-
nyies perquè preparin espec-
tacles o investiguin (podria
ser el cas de la Nau Ivanow,
La Caldera, Graner i la Cen-
tral del Circ), d’altres són
més complexos. Per exemple,
l’antiga La Seca s’està refor-
çant com a divulgadora de

l’obra de Joan Brossa a tra-
vés de la seva fundació (ara
comparteixen pati i aniran
fusionant programacions).
També és complex el cas de
la Sala Beckett, una veritable
ambaixadora de l’autoria
contemporània a Europa.
Per Sala, és necessari que
l’Icub faciliti al màxim “el
hardware” a cada fàbrica de
creació: que tinguin els mà-
xims recursos per acollir els
creadors. Després, en el cas
concret de les activitats, ja
considera que cal la implica-
ció d’altres institucions.

La Nau Ivanow, pel que fa
a pressupost, és una de les
fàbriques més humils, però,
tot i això, està bastint un
marc de relacions amb es-
tructures culturals de Mèxic,
Xile, Cuba i Costa Rica, i tot
just comença un acord amb
el Nuovo Teatro delle Com-
medie de Livorno (Itàlia).
Així mateix, és una de les
impulsores de la Red de Tea-
tros Alternativos, i és proac-
tiva a Adetca i a Xarxaprod
(centres de producció de
Catalunya).
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L’Icub establirà uns indicadors de
qualitat per avaluar cada centre

Ara busquen
un segon grup
resident perquè
hi pugui créixer
artísticament
durant dos anys

En la funció de dissabte, a
Manacor, se sentia com el
públic s’esglaiava quan
s’anomenaven amb noms
i cognoms els autors dels
escamots feixistes. Tot-
hom els sabia, però, en
més de 80 anys, ningú
s’havia atrevit a pronun-
ciar-los públicament. Mar
de fons comença d’un fet
històric, construït a partir
de testimonis reals, que
mira de donar veu a les
ànimes callades durant
dècades. Encara hi ha un
centenar de cadàvers de
milicians enterrats a la
platja de Sa Coma, però no
es troba el moment d’en-
gegar el procés de la llei de
memòria històrica perquè
ara aquell paratge és un
lloc turístic de gran re-
clam. La companyia Igua-
na Teatre, amb prop de 35
anys d’història, desembar-
ca al Lliure de Gràcia del
dimecres al 24 de març
per exposar la remor de
venjança, arran del de-
sembarcament i la derrota
republicana a Mallorca.

Si Lluís Pasqual va ela-
borar una dramatúrgia a
partir dels testimonis de la
lleva del biberó a In memo-
riam, els d’Iguana Teatre
han tret la pols a la seva
pròpia història, però tam-
bé a la del Principat. Per-
què molts milicians que
van voler combatre l’agost
del 1936 per treure els mili-
tars dels llocs de poder a
Mallorca, arran del cop
d’estat de Franco, van aca-
bar morint a la platja. Al-
guns soldats ni havien avi-
sat la seva família que esta-
ven destinats a aquest
front. Alberto Bayo, que es
va haver de retirar el 4 de

setembre davant el perill
de l’aviació italiana. Va ser
una derrota que permetria
convertir Mallorca en l’ae-
roport de l’aviació feixista
que atacaria, posterior-
ment, tot el llevant penin-
sular.

Segons l’autor i director,
Pere Fullana, si mentre no
hi va haver pràcticament
repressió durant el primer
mes del cop d’estat, a partir
de la derrota republicana
es van multiplicar els atacs

d’escamots, per por que es
consolidés una estructura
de suport a la República.
Bayo va voler recuperar les
Balears sense el suport (ni
els reforços) del Ministeri
Republicà de la Guerra.
Era una empresa política,
patrocinada únicament
per la Generalitat.

Pere Fullana ha treba-
llat amb el suport d’altres
dramaturgs en l’elaboració
d’un muntatge que trans-
corre cronològicament
(del cop d’estat fins a la
mort de Franco, al llit) i es
desplega amb una seixan-
tena de personatges amb
un repartiment de sis in-
tèrprets i dos músics.

El muntatge és una co-
producció del Teatre Prin-
cipal de Palma. Tot i ser la
companyia degana balear,
no havia actuat en els dar-
rers set anys, “per motius
no estrictament artístics”,
comentava ahir Carlos
Forteza, director del Prin-
cipal des del 2016. En
aquest breu període de
temps, el Principal han co-
produït 16 muntatges que,
a diferència de l’època an-
terior, es preocupen que
vagin més enllà de les seves
parets, sigui a les dotze sa-
les de Mallorca o bé a les de
les altres illes. Arribar al
Lliure de Gràcia és tota una
oportunitat, Darrerament,
Iguana Teatre actuava
puntualment en sales com
el Tantarantana. Mar de
fons inclou el drama de les
milicianes que van deixar
les tropes de Bayo abando-
nades a Mallorca, un dra-
ma que ja ha pres forma de
pel·lícula recentment i que,
el 2016, el director Toni
Galmés presentava en for-
mat teatral a La Seca sota
el títol Diari d’una milicia-
na. ■

Iguana Teatre fa visible la repressió feixista donant
veu a les ànimes apagades a ‘Mar de fons’, al Lliure

J.B.
BARCELONA

Aquella remor
de venjança

Els sis actors que interpreten ‘Mar de fons’ ■ ÀNGELA NICOLAU

S’allarga fins a la
mort de Franco i
mostra la
modulació de la
repressió
franquista
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