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que està fent el Tantarantana, per-
què és la raó per la qual se salva”. És 
el que espera Julio Álvarez, el direc-
tor del teatre: “Evidentment que ens 
hi presentarem i esperem guanyar. 
Estem obligats a passar per aquest 
tràmit per qüestions administrati-
ves i polítiques dels comuns. Era ai-
xò o el tancament”, explica. Álvarez 
defensarà un projecte artístic i so-
cial de base, lligat al barri del Raval, 
i per on l’any passat van passar 80 
companyies en 530 funcions. “Com 
que no hi ha res a amagar, passarem 
pel concurs”, sentencia, tot i que en-
tén que l’operació hagi aixecat sus-
picàcies “per falta d’informació”.  

És el que li passa a la gestora cul-
tural Margarida Troguet. “Estic a 
favor del sector públic en les arts es-
cèniques i que sigui qui lideri les in-
fraestructures, però no entenc 
aquesta jugada. M’agradaria saber, 
a més de l’Excel, el Word de l’opera-
ció. Quin serà el projecte artístic? 
Per què es converteix en fàbrica de 
creació? Què complementa? Per 
què no es tracta a tothom igual i aquí 
es fa un concurs que és fer-se tram-
pes al solitari? Crec que el malestar 
del sector ve de la improvisació i de 
la sospita que s’utilitza la cultura 
com a excusa per liderar estratègies 
urbanístiques”.  

Una redefinició estratègica 
Les fàbriques de creació van néixer 
amb el segell de l’heterogeneïtat, 
perquè moltes partien de projectes 
artístics existents. I els nous 
equipaments que s’hi han su-
mat hi han afegit més diversi-
tat. El resultat és una gran dis-
paritat en la governança –que 
pot dependre d’associacions 
sectorials, d’entitats privades 
o directament de l’ICUB–, en el 
pressupost i en les activitats, de 
manera que l’etiqueta fàbrica de 
creació ha quedat difusa. “No sa-
bem què significa incorporar-se a 
ser fàbrica de creació, perquè desco-
neixem en profunditat el full de ru-
ta del [tinent d’alcalde de Cultura] 
Jaume Collboni”, afirma Cristina 
Alonso, coordinadora d’El Graner. 
Tant ella com Casares consideren 
que el nom no ha de fer la cosa, i que 
l’heterogeneïtat els juga a favor. “El 

Es multipliquen les fàbriques  
de creació, però amb quin rumb?

La compra i el concurs públic del teatre Tantarantana aixequen suspicàcies dins el sector

Fa deu anys que l’Ajuntament de 
Barcelona va engegar el projecte de 
les fàbriques de creació. Amb un 
pressupost gens menyspreable de 
24 milions d’euros, l’operació impli-
cava rehabilitar set edificis històrics 
de la ciutat per destinar-los a labo-
ratoris artístics especialitzats per 
sectors. A partir del 2011 es van in-
augurar les primeres fàbriques, com 
la Fabra i Coats, La Central del Circ, 
La Seca o El Graner. Però aquest pa-
raigua ha anat sumant nous espais 
multidisciplinaris, i avui ja en són 
onze: l’últim que s’hi afegia, la set-
mana passada, és el Teatre Tanta-
rantana.  

El fet que l’Ajuntament hagi ad-
quirit l’edifici d’una degana de les sa-
les alternatives ha causat, com a mí-
nim, sorpresa en el sector. I no no-
més per la discreció en la negociació, 
justificada per evitar l’increment es-
peculador del bloc, que ha acabat 
costant 1,3 milions. Hi ha veus que es 
pregunten si era necessària la com-
pra, si no s’estan engreixant massa 
els escenaris públics, si tot plegat 
respon a una estratègia planificada. 
“Els recursos de cultura se’n van al 
totxo i no al creador. Ningú paga l’ar-
tista”, lamenta Semolinika Tomic, 
directora de l’espai independent An-
tic Teatre. “Estem salvant el projec-
te, no el local. No ens posarem a 
construir nous teatres –defensa Xa-
vier Marcé, assessor de l’ICUB en 
matèria cultural–. Aquest és un pro-
jecte d’interès específic que ha con-
tribuït a fer emergir noves compa-
nyies i tenia el problema que la pro-
pietat el volia vendre”. “Quin pro-
blema hi ha a salvar un teatre? 
–planteja Toni Casares, director de 
la Sala Beckett, una de les fàbriques 
de creació–. Em sembla perfecte. 
Ara bé, que l’edifici sigui públic no 
vol dir que el teatre sigui públic. En-
tre la titularitat i la gestió hi ha una 
diferència”, remarca.  

Cal un concurs públic?  
De fet, la gestió serà privada. Però es 
dona la paradoxa que es rescata un 
projecte artístic però alhora s’anun-
cia un concurs públic per gestionar-
lo. Per tant, la direcció actual haurà 
de superar l’examen. “Com que 
l’edifici és públic, hi ha d’haver un 
pacte de governança nou i, per legi-
timar-ho, es fa amb una concurrèn-
cia pública”, justifica Marcé, que re-
coneix que les bases descriuran “el 
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EL GRANER
Jane Addams, 14 (Sants-Montjuïc) 
Mercat de les Flors 
És el viver de la dansa a Catalunya, impulsat 
per les dues associacions sectorials i, a més de 
la creació, promou l’eix internacional-local. 

LA SECA
Flassaders, 40 (Ciutat Vella) 
Brossa Espai Escènic 
Hereva de l’Espai Brossa (la seva gestió la van 
guanyar els mateixos directors per concurs), 
s’ha de centrar en la poètica brossiana.

LA CALDERA
Eugeni d’Ors, 12 (Les Corts) 
Associació privada d’un col·lectiu 
de companyies 
Dedicada a la dansa, La Caldera va haver de 
tancar a Gràcia i se la va reubicar a les Corts.

TANTARANTANA
De les Flors, 22 (Ciutat Vella) 
Gestió a concurs  
El Teatre Tantarantana es converteix en 
fàbrica després de 25 anys d’activitat. Se 
centrarà en l’impuls de companyies emergents.

Dirigisme  
“Les polítiques públiques 
han de promoure i facilitar, no 
intervenir”, diu Toni Casares 
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que han de fer les polítiques públi-
ques és promoure i facilitar que la 
societat civil s’organitzi, però no di-
rigir ni intervenir. S’ha de poder di-
ferenciar els projectes institucio-
nals dels projectes d’interès públic. 
Tots són necessaris, però aquests 
últims no necessàriament han d’es-
tar intervinguts políticament i han 
de poder estar més lliures de res-
ponsabilitats”.  

L’ICUB té previst fer els pròxims 
mesos una revisió del projecte de fà-
briques de creació per dissenyar 
una nova direcció estratègica, des-
prés d’un creixement “per allau”. 
Xavier Marcé enumera els eixos de 
treball amb diverses preguntes: 
“¿El que defineix les fàbriques és la 
feina que s’hi fa o el fet que siguin 
públiques? ¿Hi podria haver espais 
no públics? ¿Pot tenir abast metro-
polità? ¿Cal fer un marc amb regles 
més comunes i amb un model de fi-
nançament per a tothom? ¿Han de 
treballar en xarxa? ¿Les fàbriques 
han d’estar més connectades amb el 
sistema productiu per millorar el 
teixit exhibidor? ¿Si tenen impac-
te en tot el sector, cal una gestió pac-
tada amb la Generalitat?” Una bate-
ria de preguntes que ha de servir per 
avaluar “fins a quin punt les fàbri-
ques renoven, canvien, milloren, 
l’escena cultural”, diu Marcé, que 
afirma que són “unes infraestructu-
res fantàstiques”. El 2017 el pressu-
post per a activitats de les 10 fàbri-
ques i altres centres de creació mu-
nicipals és de 2 milions d’euros.  

Les potencialitats per explotar  
Cristina Alonso nega que calgui 
centrar-se en conceptes vinculats a 
la indústria com distribució, obra o 
producte, i en canvi defensa que les 
fàbriques han de tenir un paper de 
mediador: “Han de ser agents als 
plans de barri, com a institució que 
fa d’enllaç entre educació, cultura, 
comunitat i territori”. El Graner de-
dica el 30% de la seva activitat a in-
tervenció al barri de la Marina. “No 
hem sabut explicar i visibilitzar 
aquesta tasca comunitària i educa-
tiva que es fa als espais culturals se-
cundaris i que té efectes més pro-
funds en el ciutadà”, diu. 

Xavier Basiana va ser artífex de la 
Nau Ivanow i en va “perdre el con-
trol” quan la va traspassar a l’Ajunta-
ment perquè es convertís en fàbrica 
de creació. Avui diu que “no ho faria”. 
En aquell moment va ser l’única sor-
tida econòmica que va trobar. El que 
li cou és precisament que “no dona el 
servei al barri de la Sagrera” que ell va 
pensar. Ara Basiana ha tornat a recu-
perar un nou espai, la Nau Bòstik, 
que espera que en el futur sigui un 
equipament de la ciutat, “però amb 
una gestió diferent del model muni-
cipal”. “És un lloc molt necessari”, 
clama. “És que no hi ha massa espais, 
n’hi ha pocs!”, defensa vehement To-
ni Casares. “A Berlín tenen més de 60 
espais de creació!”, apunta Xavier 
Marcé, i afegeix: “A Barcelona hi ha 
una enorme demanda d’espais per-
què hi ha una massa de talent poten-
cial enorme”.e

El Tribunal Suprem va condemnar ahir a un any de 
presó el líder del grup Def con Dos, César Strawberry, 
per enaltiment del terrorisme en uns tuits en què 
ironitzava sobre ETA, els Grapo i Carrero Blanco. 

1 ANY DE PRESÓ 
PER AL LÍDER DE 
DEF CON DOS

La cantant brasilera Loalwa Braz, exvocalista del grup 
Kaoma, va aparèixer morta ahir dins d’un cotxe 
incendiat. Braz, que tenia 63 anys, es va convertir en la 
veu de la lambada gràcies a la cançó Chorando se foi.

MOR LOALWA 
BRAZ, LA VEU 
DE LA LAMBADA

LA CENTRAL DEL CIRC
Moll de la Vela, 2 (Sant Martí) 
Associació Professionals del Circ  
Després d’anys de reclamar-lo, els artistes de 
circ aconsegueixen un espai per assajar en 
condicions gestionat pel mateix sector.

ATENEU 9 BARRIS
Portlligat, 11-15 (Nou Barris) 
Associació Bidó de Nou Barris 
És un equipament de gestió comunitària 
ocupat el 1977 pels veïns del barri. Està 
especialitzat en circ.

FABRA I COATS
Sant Adrià, 20 (Sant Andreu) 
ICUB 
Es considera capçalera de les fàbriques de 
creació i és la més eclèctica: arts visuals, 
música, teatre, mediació cultural. 

NAU IVANOW
Hondures, 28 (Sant Andreu) 
Fundació Privada Sagrera 
Neix el 1998 com un espai per a la creació i 
difusió cultural. El 2010 passa a ser Fàbrica 
de Creació i ofereix residències artístiques.

SALA BECKETT
Pere IV, 228-232 (Sant Martí) 
Fundació privada Sala Beckett 
Després d’estar en risc pel tancament de 
l’antic local, se salva i s’amplia el projecte de 
la Casa dels Dramaturgs al Poblenou.

LA ESCOCESA
Pere IV, 345 (Sant Martí) 
Associació d’Idees Ema 
Centre autogestionat de producció artística 
multidisciplinària que fa l’acompanyament 
necessari als creadors d’arts visuals.

HANGAR 
Emilia Coranty, 16 (Sant Martí) 
Ass. Artistes Visuals de Catalunya 
Situada a les naus de Can Ricart, dona suport 
a artistes visuals. És el model que va servir de 
referent per al projecte global de fàbriques.


