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Els usuaris de la sala d’ex-
posicions de Can Felipa es-
tan molt tristos. I no ente-
nen res de res. La setmana
passada, la regidoria del
districte de Sant Martí va
anunciar que té uns altres
plans per a l’històric espai
amb el repte de satisfer les
demandes veïnals. El 31
de desembre, posarà punt
final a una programació
artística amb disset anys
de trajectòria i destinarà
la sala a oficines per a enti-
tats. Als usuaris, els va co-
mençar a regalimar una
suor freda. Els veïns ha-
vien instigat aquella sor-
prenent decisió!? Durant
tota la setmana, trucades i
reunions a totes hores van
esvair de cop els pertorba-
dors dubtes. No només els
veïns i les entitats no hi te-
nien res a veure, sinó que
estaven, estan, tant o més
enfurismats que ells.

I això va quedar ben de-
mostrat ahir. Mig cente-
nar d’usuaris –d’entre els
quals, veus molt significa-
tives del sector de l’art ca-
talà– i veïns es van con-

centrar per exhibir la seva
indignació i per fer front a
l’enèsim atac a un equipa-
ment cultural –la llista co-
mença a fer esgarrifances:
Espai Zero1 d’Olot, Can
Xalant de Mataró...

El desmantellament de
Can Felipa suposarà pres-
cindir d’un centre que les
últimes dues dècades ha

donat visibilitat a la creati-
vitat emergent, tan silen-
ciada per les grans institu-
cions artístiques. En els
seus disset anys d’història
ha donat cobertura a més
de 400 artistes, comissa-
ris i altres professionals de
l’art i el disseny.

“Volen fer servir els ve-
ïns per justificar el tanca-
ment. Menteixen, perquè
la sala està molt connecta-
da al barri i sempre ha bus-
cat sinergies amb les enti-
tats”, emfasitzava ahir

Amanda Cuesta, veïna del
Poblenou i rellevant agent
artística de la ciutat. Cues-
ta forma part d’una plata-
forma de suport a Can Fe-
lipa que –insisteix– té la
complicitat de l’associació
de veïns i de la coordinado-
ra d’entitats. “És clar que
les entitats necessiten es-
pai, però hi ha altres possi-
bilitats; per exemple, dues
plantes buides a Can Sala-
drigas”, explica Cuesta.

Reconvertir Can Felipa
en un hotel d’entitats és,
consideren usuaris i veïns,
una “obsessió” que té l’ac-
tual regidor del districte,
Eduard Freixedes, des de
fa temps. “Ha tirat pel dret
sense negociar amb ningú.
No n’ha parlat absoluta-
ment amb ningú”, es quei-
xen. I no veuen “cap lògi-
ca” en les dues opcions que
es plantegen per solucio-
nar el tancament de la sala
d’exposicions. La primera
seria reubicar-la, segura-
ment a Can Saladrigas:
“En temps de crisi, sabem
que és totalment inviable.
És una excusa, ja tenim el
precedent de Santa Mòni-
ca”, recorda Cuesta. La se-
gona, més preocupant, se-

ria deslocalitzar-la fora del
barri, al centre de la ciutat
(Casa Elizalde?): “Seria
molt injust per al barri, ja
que és l’únic espai munici-
pal dedicat a l’art contem-
porani en tot el districte
[231.584 habitants].”

Ahir, després de con-
centrar-se davant de Can
Felipa, els veïns i usuaris
es van adreçar fins a la seu
del districte per entregar
les signatures que han re-
collit: prop de 2.000. En
principi, ningú no els volia
rebre, però van fer valer
els seus sorollosos aplaudi-
ments i, finalment, els va
atendre la gerent del dis-
tricte de Sant Martí, Gem-
ma Arau, que es va com-
prometre a convocar una
reunió aquesta setmana.

Ara per ara, no sembla
que hi hagi d’haver marxa
enrere. Fonts del districte
i de l’Icub han confirmat a
aquest diari que busquen
“conjuntament” un altre
espai per desplegar la
programació d’arts vi-
suals de Can Felipa. “Te-
nim marge de temps per
solucionar el problema”,
s’han limitat a dir les
fonts municipals. ■

Usuaris i veïns es concentren per reclamar que no 
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Un “no” gegant contra el tancament de l’històric centre d’art de Can Felipa, en la concentració d’ahir ■ ALBERT SALAMÉ

El districte de
Sant Martí i l’Icub
busquen un
espai alternatiu

Els anys vuitanta, el lla-
vors director de l’Institut
del Teatre Josep Monta-
nyès es va adonar de l’ano-
malia que vivia la cultura
catalana pel fet de no dis-
posar d’una enciclopèdia
d’arts escèniques, ni d’un
estudi ampli sobre la his-
tòria de les arts escèni-
ques als Països Catalans.
Ahir, més de trenta anys
després d’un primer in-
tent –Jordi Coca va provar
de redreçar-ho una dècada
més tard– es va presentar
el projecte de recerca
d’arts escèniques catala-
nes (PRAEC) a l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC).

Ara l’Institut hi ha im-
plicat tretze universitats
dels Països Catalans i el
mateix IEC, per dur a ter-
me un estudi ambiciós i
global. Coordinat per Gui-
llem-Jordi Graells, s’espe-
ra que, en un any, hi hagi

un miler d’entrades a l’en-
ciclopèdia i, en dos anys,
aparegui el primer volum
d’història. El cinquè, està
previst pel 2017. Aquests
treballs es consultaran en
format digital.

‘Els primers 100 anys’
Graells ha estat també l’en-
carregat de comissariar
l’exposició Els primers
100 anys d’història de
l’Institut del Teatre. La
mostra, inaugurada fa just
una setmana, pretén vi-
sualitzar quin és el present
dels estudis i projectes que
s’ofereixen a l’Institut, gra-
tant en els arxius del cen-
tre per rescatar els seus fo-
naments. Tot i ser una ex-
posició molt austera –a
causa de la reducció de
pressupost del centenari–,
s’hi poden trobar imatges
dels orígens de les especia-
litats. Entre altres sorpre-
ses, hi apareix l’actriu Nú-
ria Espert com a alumna
de dansa. L’exposició es
completa amb el documen-
tal homònim de TVC que
entrevista una pila d’artis-
tes, que van estudiar a
l’Institut del Teatre. ■

Foto global
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catalana
L’Institut del Teatre
i 13 universitats de
parla catalana faran
una enciclopèdia
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L’exposició ‘Els primers 100 anys’ s’ha emplaçat al mateix
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