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Cultura i Espectacles
Trasllat del centre de creació de dansa de Gràcia a les Corts

Els coreògrafs de La Calde-
ra es posen el casc per po-
der habilitar un espai co-
mú i recuperar l’esperit
del que van generar el
1995 al carrer Torrent
d’en Vidalet de Gràcia.
Ara, tornen a començar a
les Corts. A les sis sales de
cinema del Renoir, que va
tancar el juny del 2012,
s’hi habilitaran tres sales
d’assaig i es podrà habili-
tar una petita oficina per a
l’equip de La Caldera, a
més d’un espai de cowor-
king, pensat per acollir
companyies.

De 1.000 metres qua-
drats es passarà a 1.600.
Hi haurà, per exemple, un
espai més gran per habili-
tar un bar, i també es man-
tindrà una sala per al ma-
gatzem. Una altra de les
diferències notables del
canvi és que, si el 1995 La
Caldera va néixer com una
iniciativa privada, que re-
bria un suport econòmic,
ara l’espai és públic, ja que
es considera una fàbrica
de creació de l’Ajunta-
ment de Barcelona, que
assumeix el cost d’aques-
tes petites reformes. Ara,
a les Corts, la gestió es farà
a través del consens dels
representants de l’Ajunta-
ment, les associacions de
companyies de dansa i la
dels ballarins, juntament
amb La Caldera. Ara com

ara, el conveni parla no-
més de sis anys. En els tres
primers, els socis funda-
dors de La Caldera podran
disposar de fins a un 50%
dels serveis que es facilitin
al carrer Eugeni d’Ors.
Tots els usuaris (siguin so-
cis o no) tindran les matei-
xes condicions, “no hi hau-
rà jerarquies”, aclareix
Alexis Eupierre, director
artístic de La Caldera des
del 2009. El segon trienni,
haurà desaparegut aques-
ta quota. De fet, l’equip de
La Caldera ja treballa amb
la regeneració des que Eu-
pierre ha passat a ser el di-
rector artístic.

Les previsions d’Eu-
pierre són que la reforma
(de la qual La Caldera
consta com a promotora
d’obra) s’allargarà només
tres mesos. Mentre s’habi-
litin les sales com a espais
d’assaig (encara hi ha les
butaques instal·lades i el
pendent, que caldrà dei-
xar sense caiguda per fer

estades de residència ar-
tística) s’aniran treballant
les convocatòries perquè
els artistes interessats a
disposar de sales d’assaig
puguin apuntar-s’hi. Tot i
que no hi hagi especifica-
des les fàbriques de crea-
ció per gèneres artístics
(teatre, dansa, circ...), La
Caldera compta ser com-
patible amb el Graner (la
fàbrica de creació vincula-
da al Mercat de les Flors),
però també amb sales pri-
vades com La Poderosa o
La Piconera, “amb qui ja
tenim una relació d’anys”,
apunta el director artístic. 
També tenen el suport de
l’Institut del Teatre, que,
precisament avui (i fins al
12 de setembre) és la seu
de La Caldera Barcelona
Dance and Scenic Arts In-
ternational Meeting Po-
int, mentre no disposin
d’un espai propi.

La Caldera vol estar ben
oberta perquè “quedi per a
la ciutat i per a la dansa”.
“Que la gent que ve darre-
re trobi un espai, sigui per
a gestió o per raons artísti-
ques, amb què perduri l’es-
perit de La Caldera”, que
es va crear, fa 20 anys, a
partir de les necessitats de
les companyies del mo-
ment.

Llum al final del túnel
Els últims temps han estat
devastadors per a les com-
panyies de dansa catala-
nes. El tancament, fa tot

just un any, de La Caldera
no va ajudar gens a reorga-
nitzar el sector. De fet, cal-
cula Eupierre, en els dos
darrers anys, La Caldera
ha patit un 45% de retalla-
des en les ajudes econòmi-
ques. I és en aquests mí-
nims que han d’assumir la
reinstal·lació a les Corts.
En el conveni, queda esta-
blert que La Caldera ce-
deix tot el material (des de
linòleums fins a focus i

equips de música). Les
companyies s’han desfet
per la impossibilitat de
mantenir equips de pro-
ducció i distribució. És
conseqüència de les reta-
llades i de la reducció dràs-
tica de gires. Ara, es limi-
ten a integrar el director i
coreògraf, que prova de
complir també les fun-
cions logístiques. La Cal-
dera proposa ara que les
companyies encarreguin

Una nova
vida per a
La Caldera

L’equipament de Gràcia comença avui la
reforma per reobrir al Renoir Les Corts

Jordi Bordes
BARCELONA

La nova fàbrica
vol resoldre les
mancances de
producció i
distribució de les
companyies

Després d’un
any d’‘impasse’,
al gener esperen
obrir la fàbrica
de creació per a
la dansa
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Quan la cultura
s’escampa

L’APUNT per créixer. D’entrada, amb el canvi, han aconseguit el
suport municipal, que les ha beneït com a centres de
creació potents. La Caldera se sent estimada pels ve-
ïns de les Corts. I aspira que la relació s’enforteixi els
propers mesos, encara que no pugui comptar a obrir
un espai d’exhibició com preveia el seu primer projec-
te. Com una taca d’oli, la cultura contagia.Jordi Bordes

La pressió immobiliària va tombar l’Artenbrut el 2005.
També a conseqüència del mercat immobiliari, la Sala
Beckett ha de viatjar fins al Poblenou i La Caldera, a
les Corts. Gràcia té ben fonamentat l’impuls cultural
gràcies a la sala del Lliure (que el 2006 semblava que
ja no reobriria mai més). Els equips de la Beckett i
també de La Caldera entenen el viatge com un camí

plans de comunicació,
producció i distribució al
seu mateix equip: és la fór-
mula que proposa Eupier-
re per garantir “una certa
estabilitat dins de la preca-
rietat”.

La invitació de l’Ajunta-
ment de cedir l’espai a La
Caldera és de les poques
bones notícies. La incerte-
sa d’aquest espai va co-
mençar quan van tenir les
primeres dificultats per
renovar el lloguer. Pels
volts del 2008, la propietat
va proposar vendre l’espai,
una iniciativa que els de La
Caldera van veure bé, per-
què era un preu raonable,

sempre que tinguessin el
suport municipal. L’Ajun-
tament va descartar
transformar, llavors,
aquella iniciativa privada
en una nova fàbrica de
creació (que s’estaven im-
plantant arreu de la ciu-
tat). Dos anys més tard, la
propietat va construir i
vendre lofts a tocar de La
Caldera. Eupierre admet
que haurien d’haver de-
nunciat l’obra perquè la
van fer amb una qualitat
d’aïllament insuficient.
Tot i que La Caldera va mi-
rar d’insonoritzar des de
la seva finca, les denúncies
van implicar un desnona-
ment per no complir amb
la llicència d’activitat. Tot i
que l’equip de La Caldera
va buscar altres espais a
Gràcia, amb la complicitat
del districte, i aventurant
una continuïtat com a or-
ganisme públic, això va re-
sultar insuficient. El dis-
tricte de les Corts els ha re-
but amb els braços ben
oberts i ha manifestat l’in-
terès de “reivindicar la
dansa”. Després del teixit
amb el veïnat que s’havia
aconseguit a Gràcia, cal-
drà partir de zero per repe-
tir-lo a les Corts. ■

Alexis Eupierre, a
l’entrada de l’antic

cinema, que ara es
transformarà en la

nova Caldera, fa uns
dies ■ ALBERT SALAMÉ

Durant tres anys,
els socis actuals
podran gaudir
fins a un 50% de
la fàbrica de
creació

El districte de les
Corts vol
reivindicar la
dansa amb
l’impuls de La
Caldera

Marc Moreno (Barcelona,
1977), periodista, escrip-
tor i editor, va debutar el
2011 amb la novel·la Cab-
dills, el 2013 va publicar
Independència d’interes-
sos i Coll avall i ara presen-
ta Els silencis dels pactes
(Llibres del Delicte), sem-
pre dins el gènere negre.

Independència d’inte-
ressos era un thriller polí-
tic que girava al voltant de
les consultes sobre la inde-
pendència de Catalunya i
el dret a decidir, per re-
crear com l’ànsia de diners
i poder pot pervertir els
ideals. A Els silencis del
pactes, ambientada a Ma-
taró i que pel títol sembla
també de contingut polític
(i el té de fons), tot comen-
ça amb la mort de la prosti-
tuta nigeriana Glory
Ogonkocha. La investiga-
ció anirà a càrrec de la
mossa d’esquadra Núria
Torrent i altres dels perso-
natges que apareixen són
Òscar Masferrer, un con-
sultor d’empreses amb
pocs escrúpols; l’empresa-
ri Salvador Estruch; la re-
gidora Anna Rosselló;
Oriol Gómez, que treballa
al mateix ajuntament;
l’August, cosí de la noia
morta, i, entre d’altres, la
periodista Gemma Fàbre-
gas, que treballa a la revis-
ta local Mataró Comerç.

“La idea central de la
novel·la és mostrar com
tothom, en el seu àmbit,
arriba a acords en què en
molts casos hi ha una part
fosca, una part que tots els
implicats silencien. Els
humans som egoistes”,
afirma l’autor i editor. “A
més d’un enamorat de la li-
teratura sempre he estat
el que ara s’anomena em-
prenedor i em vaig engres-
car a crear Llibres del De-
licte, una editorial espe-
cialitzada en novel·la ne-
gra on només publiquem
autors i textos catalans.

L’experiència és immillo-
rable: els llibres han tingut
una rebuda excel·lent, es-
tem publicant textos dels
quals m’enorgulleixo i he
pogut conèixer moltíssi-
ma gent meravellosa que
viu i lluita per la literatura
i per la nostra cultura.”

Autor prolífic
I com és que és tan prolí-

fic? “Sempre he escrit, és
la meva passió. Fa molt de
temps que escric novel·les
que mai sortiran del calaix
perquè no tenen prou qua-
litat. Però a partir del
2010 em vaig llançar a pu-
blicar i... no he parat! Sóc
molt prolífic i ara tinc més
novel·les escrites i projec-
tes iniciats dels que el mer-
cat editorial i la lògica em

permeten publicar.”
Moreno, com a lector,

autor i editor és un addicte
a la novel·la negra: “El mo-
tiu principal és per la críti-
ca social que se sol abocar
en aquest gènere. Parlar
del món que ens envolta
des d’una mirada crítica és
el meu objectiu.”

Té uns quants autors
preferits, com ara Don
Winslow, Dennis Lehane,
González Ledesma, Se-
bastià Bennasar, George
V. Higgins..., però si n’hi
fas triar un no ho dubta
gaire: “Sóc fan incondicio-
nal d’Andreu Martín, que
és el capo absolut de la no-
vel·la negra a casa nostra”,
admet i, tot i que se sent
orgullós del catàleg que co-

mença a tenir com a edi-
tor, confessa que un dia
voldria poder publicar una
obra de Martín.

I encara hi ha una raó
més que demostra com de
clares té les coses Marc
Moreno i és que, sent fill de
la Verneda, escriu i publi-
ca en català. “Parlar català
al meu barri és gairebé un
acte de fe. Sóc fill de caste-
llanoparlants i amb els
amics de la infància par-
lem castellà. Però després,
la vida, o les inquietuds
personals, et porten per
uns altres camins i conei-
xes altra gent, prens cons-
ciència de la teva catalani-
tat, aprofundeixes en la
cultura i la llengua i et
sents orgullós d’haver
triat aquest camí.” ■

Mataró, en negre
Moreno signa la novel·la policíaca ‘Els silencis dels
pactes’, en què denuncia l’egoisme que ens mana

Lluís Llort
BARCELONA

Marc Moreno ha publicat la novel·la policíaca ‘Els silencis
dels pactes’, ambientada a Mataró ■ JOSEP LOSADA

“Sóc fan
incondicional
d’Andreu Martín;
un dia voldria
publicar
una obra seva”


