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Barcelona torna a tenir un
centre d’art com cal. Ha si-
gut una llarga travessia pel
desert des que, el 2008, es
va liquidar Santa Mònica,
amb greus conseqüències
per a la visibilitat i el reco-
neixement dels artistes
del país. El 2012 es va in-
augurar el singular conti-
nent rehabilitat per si-
tuar-hi l’equipament, l’an-
tiga fàbrica de filatures Fa-
bra i Coats, però des de lla-
vors el que hi ha hagut és
només una simulació de
centre d’art, amb una acti-
vitat indefinida i discontí-
nua. Li mancava un líder i
ara, per fi, ja el té. La nova
directora, Joana Hurtado,
afronta el repte amb idees
pròpies, les que van seduir
la comissió assessora del
concurs que es va convo-
car per cobrir la plaça.

Un repte complex per-
què el centre d’art s’ha fu-
sionat amb la fàbrica de
creació que també té per
seu l’emblemàtic espai de
Sant Andreu. Tot i que la
unió dels dos programes,
el de les residències i el de
les exposicions, va xocar
tot d’una, Hurtado veu
moltes possibilitats en
aquesta plataforma que
cohesiona tot el procés
creatiu, des del més ten-
dre moment inicial de la
recerca fins a l’exposició,
que no vol que s’entengui
com un fi. “Ha de ser un
mitjà més per indagar ma-
neres de producció i parti-
cipació”, sosté.

I encara hi ha un altre
factor que fa especial la Fa-
bra i Coats: al recinte con-
viuen diverses institu-
cions i entitats socials i
educatives del barri, des
d’una escola bressol fins a
un ateneu popular. Hurta-
do no pensa treballar-hi
d’esquena, sinó just el con-
trari. “És un micromón de
somni amb tot a l’abast.”

De manera que els con-
dicionants en el punt de
partida esdevenen esti-
mulants oportunitats per
assajar “noves i diferents
maneres de fer i experi-
mentar les arts i noves i di-
ferents maneres de fer i
ser (de la) institució artís-

tica”, defensa. Hurtado ha
demanat nou mesos (i ja
n’han passat dos des que
va ser nomenada) per po-
sar en marxa el seu projec-
te (que tindrà un mínim
de sis exposicions anuals),
però divendres passat ja

va exposar les seves línies
mestres, que aspiren a “ar-
ticular i a ser part activa
dels agents culturals del
territori”. La directora
parla d’agents culturals,
no només d’artistes. Co-
missaris, investigadors,
mediadors i programa-
dors hi queden englobats.
Tots s’han sentit per igual
orfes de centre d’art. “Era
una demanda urgent del
sector i una necessitat de
la ciutat, com tota capital
cultural europea”, subrat-
lla Hurtado.

Cal parar atenció a la se-
va nomenclatura per en-
tendre el què i el com ho
vol fer. El públic no és un
usuari que s’empassa tot
el que li llancen a sobre, si-
nó un visitant i/o partici-
pant d’uns coneixements
que es generen conjunta-
ment, també amb la seva
implicació. Així mateix,
les visites no seran gui-
ades, sinó dialogades.
“Hem de deixar d’enten-
dre l’art com un missatge
tancat que s’ensenya a tra-
vés d’un recipient neutre i
monolític, i l’hem de veure
com un lloc d’ús compartit
on continent i contingut,
artista i visitant, són per-
meables”, raona.

Hurtado adverteix que
no arriba a la Fabra i Coats
per implementar cap mar-
ca personal. Hi arriba, so-
bretot, per “escoltar”; és a
dir, per trencar aquest do-
lorós silenci del qual ve-
nim. No hi haurà efectes
sense afectes. “La gent ens
importa per sobre de totes
les coses. La creació i la
gestió artístiques suposen
tenir cura tant de les obres
d’art com de la gent que les
rodeja i les treballa, de l’ar-
tista al vigilant de sala o el

públic”, rebla.
Sense aixecar murs allà

on no n’hi ha en les arts del
present. Per exemple, de
disciplines. O de genera-
cions i edats dels agents
culturals. La Fabra i Coats
té la missió d’acompa-

nyar-los quan, més enllà
del circuit dels espais
emergents (i que Hurtado
coneix bé, ja que ha dirigit
durant deu anys Can Feli-
pa), queden deixats de la
mà de Déu. Aquestes car-
reres en vies de consolida-
ció són les que el centre
d’art vol apuntalar a escala
local, nacional i interna-
cional (d’aquí l’empeny
que té la directora per fer
coproduccions, per garan-
tir que les exposicions vo-
lin com més lluny millor).

Del barri, o de l’entorn

immediat, al món. I del
món al barri. Hurtado
obrirà convocatòries de
residències internacio-
nals. Artistes d’arreu hi
podran crear i, inclús, hi
podran viure: aviat s’hi ha-
bilitaran cinc aparta-
ments. En el funciona-
ment de les residències ar-
tístiques hi haurà més
canvis. Tindran prioritat
els projectes amb ànim de
voler-se arrelar en aquest
“micromón de somni” i es
descartaran els que esta-
rien aquí com en qualsevol
altre lloc. Totes les estades
seran gratuïtes i menys fi-
xes del que són ara: “Es re-
novaran fins a un límit.”

Hurtado entoma l’aven-
tura amb il·lusió, però amb
uns recursos tan econò-
mics com humans que cal-
drà reforçar per fer-la arri-
bar a bon port. El pressu-
post voreja els 1,6 milions,
un 90% aportats per
l’Ajuntament i un 10%, per
la Generalitat. D’aquests,
723.000 són per al centre
d’art (La Virreina Centre
de la Imatge disposa de
970.000 euros i la Capella,
de 350.000). “No és l’ideal,
però es poden fer moltes
coses”. ■

Maria Palau
BARCELONA

L’art entra a fàbrica

Joana Hurtado vol fer de la Fabra i Coats un lloc on assajar “noves
i diferents maneres de fer i experimentar les arts del present”

Joana Hurtado, divendres passat a l’emblemàtic espai fabril de Sant Andreu ■ ORIOL DURAN

La nova etapa
de l’equipament,
per fi amb una
direcció, integra
residències
i exposicions

Restituir la
visibilitat i el
reconeixement
dels artistes del
país: el gran
repte del centre

Promoure l’adaptació audiovi-
sual d’obres literàries vincula-
des amb la ciutat de Barcelo-
na és una de les propostes in-
closes a la Mesura de Govern
del sector audiovisual presen-
tada el 2017, que ja és una rea-
litat. Aquest projecte proposa
una visió transversal entre dos
sectors, l’editorial i l’audiovi-
sual, en què Barcelona vol ser
competitiva. Es tracta d’una
iniciativa amb la qual l’Ajunta-
ment vol ajudar els productors
i programadors del sector au-
diovisual a adquirir drets de la
propietat intel·lectual d’obres
literàries. ■ REDACCIÓ

La presidenta de l’Associació
Orfeó Català, Mariona Carulla,
i Antoni Ros Marbà formalit-
zaran avui a les 18 h la cessió
de part del fons musical del
director i compositor al Cen-
tre de Documentació de l’Or-
feó Català (Cedoc). El fons,
que ja es va dipositar el març
del 2018, ara ja està catalogat
i disponible en línia a través
del catàleg d’arxiu del Cedoc.
Format per tretze capses d’ar-
xiu amb documentació aca-
dèmica, fotografies, progra-
mes dels seus primers con-
certs i documentació més re-
cent, aquest fons musical re-
presenta només una petita
part del total que Ros Marbà
té a casa seva. Hi sobresurt
especialment l’esborrany de la
partitura d’El giravolt de maig,
hològrafa del mateix Eduard
Toldrà, i també diverses com-
posicions del mestre Antoni
Ros Marbà. ■ X.C.

El fons de Ros
Marbà, a l’arxiu
de l’Orfeó Català

Dues reedicions de
l’escriptora en l’Any
Teresa Pàmies

Barcelona
promou la creació
audiovisual

MÚSICA

AUDIOVISUAL

LITERATURA

L’editorial Empúries publica,
amb motiu de l’Any Teresa Pà-
mies, la reedició de dues
obres seves molt diferents.
Pàmies ha estat una novel·lis-
ta, cronista i memorialista ex-
cepcional, testimoni viu de tot
un segle. A Gent del meu exili
(1975) parla de les persones
que la van acompanyar o que
va conèixer al llarg dels anys
posteriors a la Guerra Civil,
durant els quals es va exiliar.
Memòria dels morts (1981) és
una novel·la sobre la condició
de les dones i les vivències
d’una generació que va conèi-
xer la Segona República, la
Guerra Civil, l’exili, la Segona
Guerra Mundial, l’antifran-
quisme, etc. ■ REDACCIÓN
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