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Joana Hurtado ahir amb Joan Subirats a la 
Fabra i Coats. ICUB 

La Fabra i Coats 
oferirà residències 

gratis però més curtes

ART

Més d’una dècada després de clausurar el cen-
tre d’art contemporani situat a l’Arts Santa 
Mònica, set anys després del projecte avortat 
del Canòdrom i de la direcció curta i erràtica 
que ha tingut l’espai d’arts visuals de la Fabra 
i Coats, Barcelona tindrà per fi la seva 
kunsthaus. Ahir es va presentar el projecte que 
liderarà Joana Hurtado (Barcelona, 1979) en 
els pròxims cinc anys i que per primer cop fu-
sionarà dues institucions que fins ara havien 
treballat separades, la Fàbrica de Creació Fa-
bra i Coats i el Centre d’Art Contemporani de 
Barcelona. Hurtado espera que la “generació 
òrfena de centre d’art” vegi com es “consolida” 
el centre d’art de la Fabra i Coats i es “conver-
teix en un referent local, nacional i internaci-
onal” amb una programació estable que se su-
marà a l’oferta municipal de La Virreina i La 
Capella. Com a mínim oferirà sis exposicions a 
l’any. El programa –noms propis i eixos temà-
tics– serà revelat a principis del 2020. 

En el que s’ha posat a treballar immediata-
ment és en el redisseny de la Fàbrica de Cre-
ació i les seves residències. Té clar que han de 
ser gratuïtes (ara es paguen preus simbòlics de 
lloguer d’espai) i molt més rotatòries. “Això ha 
de ser un lloc de pas”, diu, on no es poden que-
dar encallats projectes culturals i empreses, 
com passa ara. Hurtado acollirà agents cultu-
rals en vies de consolidació de totes les disci-
plines, generacions, escales i comunitats. La 
singularitat de la Fabra i Coats és que, al te-
nir la pota de residència i exhibició, permetrà 
“mostrar tot el procés creatiu”.  

“No vinc a imposar una marca personal, ni 
a tallar caps, ni a fer tabula rasa. Per sosteni-
bilitat cultural mantindré el que funciona”, 
diu la comissària i crítica d’art, que en l’últi-
ma dècada ha dirigit el programa d’arts visu-
als de Can Felipa. El que Hurtado mantindrà 
és el sistema de governança (que inclou un 
consell consultiu), el programa de mediació 
i la programació de festivals i fires. El que can-
viarà són les convocatòries de residències, i 
espera poder fer més coproduccions, tant ar-
tístiques com d’activitats paral·leles. El pres-
supost és de 845.000 euros per a la Fàbrica de 
Creació i de 724.000 euros per al Centre d’Art 
Contemporani. El fins ara comissionat de 
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, Joan 
Subirats, va anunciar ahir que cinc dels pisos 
socials que s’estan enllestint al recinte de la 
Fabra i Coats seran perquè les Fàbriques de 
Creació de la ciutat es gestionin com a resi-
dències d’artistes estrangers.e 
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“Les joves generacions han 
d’aprendre a sentir la dansa”

repertori. No volem que ens encase-
llin en el clàssic: el Ballet de Cuba en-
cara té molt camí per córrer. 
 
Quins són els seus projectes? 
Abans d’engegar la gira per Espa-
nya vaig estar una setmana a Nova 
York fent contactes amb l’Ameri-
can Ballet i el New York City Ballet 
perquè l’any vinent commemora-
rem el centenari de la nostra Alicia 
i volem que hi participin. L’Alicia va 
tenir una gran relació amb aquestes 
companyies, amb Balanchine quan 
era al NYCB, amb l’ABT i La Scala 
de Milà. L’homenatge es farà du-
rant tot l’any i li dedicarem el Fes-
tival Internacional de l’Havana, 
que es farà l’octubre de l’any vinent.  

Amb quins coreògrafs li agradaria 
treballar? 
Amb Aleksei Ratmanski i amb Jus-
tin Peck, un coreògraf molt sol·lici-
tat actualment i que ja ens ha dit que 
vindrà a treballar amb la compa-
nyia. L’objectiu és que els ballarins 
cada vegada siguin més versàtils. 

Què ha après d’Alicia Alonso? 
Sempre hi ha hagut una relació de 
respecte i admiració. Hem conver-
sat sobre molts temes; m’ha acon-
sellat sobre detalls artístics i hem 
esmicolat l’escena de la bogeria de 
Giselle, per exemple. M’he apropi-
at dels seus consells i els he adaptat 
a la meva personalitat. També em 
va aconsellar sobre les gales inter-
nacionals, sempre molt amatent a 
la qualitat dels meus partenaires, 
per si tenien prou nivell. Sempre 
he sentit que em feia costat. Cada 

dia n’aprenc, d’ella, del seu nivell 
d’exigència i la seva passió per la 
dansa. Alicia, només d’estar asse-
guda ja balla. El ball, la interpreta-
ció, formen part d’ella, i això ho en-
comana. Les joves generacions de 
ballarins han d’aprendre a sentir la 
dansa.  
 
Com veu els ballarins d’ara? 
Potser ara són més ràpids i elèctrics, 
estan més pendents dels passos, pe-
rò no s’han aturat a sentir, i això és 
molt important a escena per acon-
seguir transmetre emocions i donar 
temps perquè el públic també les 
senti. Això també passa per la ma-
duresa i per aprendre dels mestres. 

Com està l’escola cubana? 
Es graduen moltes noies amb ex-
cel·lents condicions i l’escola con-
tinua funcionant molt bé: a Cuba la 
dansa és tota una tradició. Els pro-
fessors continuen sent molt exi-
gents però encara ho han de ser 
més perquè quan els ballarins en-
trin a la companyia ja no arrosse-
guin problemes. 

En què han afectat la dansa els can-
vis polítics a Cuba? 
En res. A Cuba s’està provant de fer 
algunes millores econòmiques, pe-
rò continua la mateixa línia de pen-
sament de sempre. 

Com s’ha viscut el retorn de Carlos 
Acosta? Li ha agradat el seu film 
Yuli? 
Ara té un compromís a Birmingham 
i no és gaire a Cuba. Sobre la pel·lí-
cula prefereixo no opinar.e

DANSA

Diu que a Barcelona, on ha ballat en 
nombroses ocasions i hi té molts 
amics, se sent com a casa. Aquest 
cop, però, la visita de Viengsay Val-
dés (l’Havana, 1976) té una caire di-
ferent: ja no és només la ballarina 
principal del Ballet de Cuba, sinó 
que n’és la subdirectora artística. 
Alicia Alonso, de 98 anys, s’ha que-
dat aquest cop a l’Havana. La com-
panyia ofereix una doble programa-
ció (El llac dels cignes i La ventafocs) 
fins al 14 de juliol al Teatre Tívoli. 

Com està Alicia Alonso? 
Bé, però els viatges tan llargs són ex-
tenuants i s’ha de cuidar la salut. Li 
hauria encantat ser aquí perquè 
adora estar al costat de la compa-
nyia, sent que n’és l’ànima.  

Què representa assumir el càrrec 
de subdirectora del Ballet de Cuba? 
És un honor que hagin pensat en mi 
per a aquest càrrec i una gran res-
ponsabilitat, perquè combino la 
meva carrera de ballarina amb la di-
recció. Tinc clar que vull preservar 
el llegat històric del Ballet.  
 
Quina serà la seva línia? 
Ja que he tingut la sort de desenvo-
lupar una carrera internacional i es-
tic al cas del que està passant actual-
ment en la dansa, m’agradaria por-
tar un nou aire a la companyia i tre-
ballar amb coreògrafs actuals. Fer 
noves produccions, que afegirem a 
les més de 700 que tenim al nostre 
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VALÈRIA GAILLARD

BALLET DE CUBA

Viengsay Valdés
BALLARINA I SUBDIRECTORA ARTÍSTICA DEL BALLET DE CUBA
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