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Instal·lació: Francisco Gómez

Nous creadors s'instal·len a la Nau Ivanow

Mor Josep Verdaguer,
pintor de Sant Andreu

Josep Verdaguer, a casa seva amb Xavier Basiana (2000)

Barraques de pescadors (1964)

Josep Verdaguer i Coma (Barcelona, 1923-2008), nascut a Sant Andreu, va estudiar a l'Escola Superior de Belles Arts
Sant Jordi i va ampliar estudis a París. El 1947 va fer la seva primera exposició a la Galeria Condal de Barcelona i des
d'aleshores la seva obra es va poder veure en galeries no només de Catalunya i Espanya, sinó de tot el món: Andorra,
França, Itàlia, Àustria, Suïssa, Israel, Mèxic, Canadà i Estats Units. L'any 2001 la Nau Ivanow va acollir una exposició
que va voler ser un homenatge al pintor.
La seva pintura se centrà sovint en temes de barraques i tenderols, amb un estil dʼarrel expressionista, i també va pintar
moltes esglésies restaurades de tot Catalunya que havien estat malmeses per la guerra. A l'església de Sant Andreu de
Palomar es poden veure els murals que va iniciar el 1956.
Josep Verdaguer va ser Medalla d'Or de Sant Andreu el 1973, Premi Sant Andreu el 1985 i Medalla d'Honor de la ciutat
de Barcelona el 2001. Ha estat objecte de nombrosos llibres, entre els quals Josep Verdaguer, pintor de Sant Andreu.
Homenatge, editat per Xavier Basiana l'any 2002.

Un Mariscal a la Nau Ivanow

Javier Mariscal (2000)

Des del mes de març, a la Nau Ivanow hi ha exposat aquest quadre de Javier Mariscal, un oli sobre fusta de 300x200cm.
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David Ruano

Marta Alarcón

Nous creadors s'instal·len a la Nau Ivanow
David Ruano i LaLucky són les dues últimes incorporacions als espais de la Nau Ivanow.
David Ruano està especialitzat en la fotografia d'espectacles teatrals. Les seves imatges il·lustren la publicitat del Teatre
Nacional de Catalunya, el Romea i el Teatre Lliure, entre d'altres; a més, també fotografia nombrosos artistes per a les
seves campanyes promocionals.
LaLucky, serveis per a l'espectacle, de la mà de Marta Alarcón, es dedica a la producció, distribució, difusió i exhibició
d'espectacles. Neix de la necessitat de trobar una fórmula on la creació i la producció no vagin per camins diferents, i
ajudi a donar viabilitat a productes teatrals. Ofereix assistència en serveis integrals per aquells projectes d'interès que no
disposen de personal ni d'infraestructura.
Arran de la mostra que lʼIPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i
Evolució Social) va inaugurar el 30 dʼabril a la Nau Ivanow, presentada pel director
de lʼentitat, lʼarqueòleg Eudald Carbonell, sʼestà plantejant la possibilitat que
aquest institut, amb seu a Tarragona, pugui tenir una delegació a Barcelona, en
concret a la Nau Ivanow. Seria una bona oportunitat d'apropar la ciència al barri.

Editorial: Fàbriques de creació, espais de creació
La Nau Ivanow ha complert 10 anys. Tal com ja vaig dir el 15 de febrer en la celebració del 10è aniversari, és difícil
poder expressar amb poques paraules el que han significat tots aquests anys. Anys de molta energia, esforços, il·lusions,
també decepcions, i sobretot moltes nits màgiques. Realment, ha estat un somni!
En tot aquest temps han passat moltes coses, l'edifici s'ha anat transformant, hi ha vingut molta gent i el barri se l'ha
anat fent seu. Però ara toca, un cop més, pensar en el futur. El futur diu que l'edifici passarà a mans municipals. No
negarem la il·lusió que ens fa que la Fundació Sagrera, creada fa tres anys amb la implicació de les entitats del barri,
sigui la gestora d'aquest futur equipament públic. I falta molt per fer, encara.
La Nau Ivanow vol ser el referent a Barcelona dels espais de creació que l'Ajuntament està dissenyant ara, sobretot
en antigues fàbriques. Volem compaginar la cultura, la creativitat, amb la convivència i el lloc de trobada de la gent més
propera, és a dir, amb el barri. Esperem que aquesta vegada l'Ajuntament no deixarà que passi el mateix que en alguns
centres cívics, que han anat perdent la filosofia d'espai social i cultural.
Volem fer notar que al districte es potencia un espai d'àmbit de ciutat, la Fabra i Coats, al qual es destinarà una forta
inversió econòmica, i que la Nau Ivanow funciona des de fa 10 anys sense ajuda pública (tret de l'any 2007). Confiem
que la Nau pugui compartir també part d'aquests recursos.
Xavier Basiana
President de la Fundació Sagrera

fundació sagrera
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Discurs de Jordi Martí,

Foto: Pep Morata

delegat de cultura de l'Ajuntament de Barcelona,
en la celebració del 10è aniversari a la Nau Ivanow el 15.2.2008

Foto: Iván López

El Xavier i jo no fa gaire temps que ens coneixem,

però ja en un primer moment es detecta que darrera hi
ha alguna cosa que va més enllà de la iniciativa concreta
de les activitats que es fan en aquest espai. Aquesta és
l'ànima que qualsevol projecte cultural necessita: sense
ella les coses moren i no tenen aquesta força que la Nau
Ivanow ha desprès i continuarà desprenent, n'estic segur.
L'Ajuntament no serà el propietari de la Nau Ivanow: el
propietari serà el conjunt de ciutadans de la ciutat, ja
que lʼAjuntament no representa cap altra cosa que tots
els ciutadans dʼaquesta ciutat i els veïns i les veïnes de
tots els barris de Barcelona. El procés de transformació
d'aquest tros de la ciutat, que per als que no som de Sant
Andreu sempre ha quedat una mica lluny en el nostre
mapa mental de Barcelona, farà que agafi això que es diu
centralitat. Quan arribi el tren, travessi la ciutat i arribi fins
a la Sagrera, és obvi que això durà aquests barris cap a
posicions més centrals en el conjunt de Barcelona.
4

Jo volia parlar del que algunes iniciatives ciutadanes, de
vegades particulars, com és el cas de la Nau Ivanow, ens
marquen. L'Ajuntament considera que ara és necessari
generar espais de creació (fa poc visitàvem un espai
prop dʼaquí: Fabra i Coats), perquè aquest tipus de llocs
generen espais per als creadors, per a la creació artística,
de millora de la creació i de la producció artística, però
alhora són espais arrelats a un territori, a una comunitat
de ciutadans concrets i a un espai específic; és a dir,
amb lligams que li permeten tenir una perspectiva àmplia
que li pot donar lʼactivitat artística i cultural, i a la vegada
amb els peus a terra per prestar serveis i ser un punt
significatiu en la vida de barri. Són centres necessaris, els
necessita Barcelona i els necessita qualsevol ciutat, en el
nou context contemporani tan incert. Són molt importants
perquè construeixen ciutat, vida associativa i social. Hi ha
algunes iniciatives a Barcelona, no gaires, que han tingut
aquest esperit. Necessitem iniciatives com les
de la Nau Ivanow, que han assenyalat aquest camí
abans que lʼadministració, ens han marcat una manera de
treballar concreta. Aquesta és la primera qüestió.
El Xavier ens ha demanat que parlem del futur. La Nau
Ivanow té tot el futur garantit, no només perquè
continuarà la ingent activitat que ha generat aquests deu
anys, sinó també perquè ho compartirà amb una nòmina,
cada dia més gran, dʼespais similars a molts barris i
territoris de la ciutat, envaïts per creadors, envaïts per gent
de la cultura, però també pels veïns dʼaquests indrets.
Per tant, tindrem una Nau Ivanow més gran,
segur, però a més a més convivint amb la xarxa dʼaquests
espais de creació. I això em sembla que és important i
és necessari, que durant aquest temps les experiències
que sʼhan anant acumulant en espais com aquest ens
serveixin, i de ben segur que ens serviran.
Però, a més, jo voldria dir una altra cosa sobre el futur:
el Xavier no només va tenir una follia individual quan
va veure lʼespai. El fotògraf que corre per aquí, ara
la nau ivanow
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m'explicava que el primer dia que obrien la porta el va
acompanyar, i que li va dir: "no sé què en faré, però
serà un espai de cultura". Tots els grans projectes han
començat així, la gent creativa té aquesta capacitat que la
resta dʼhumans no tenim: veuen una mica abans que els
altres, i són capaços dʼimaginar i d'intuir que allà poden
passar coses molt importants i que allà es pot generar
un projecte molt significatiu. Segur que el Xavier va tenir
això fa deu anys, però després va saber que sʼhavia de
compartir, que no podia ser una iniciativa que portés
només un nom propi, i des de fa tres anys (avui també se
celebra aquest aniversari) va crear la Fundació Sagrera,
implicant-hi un conjunt de moviments ciutadans, entitats
veïnals, gent del barri, creadors, etc. I a mi em sembla
que això és tan significatiu com la primera acció, perquè
implica posar lʼinterès general per damunt de lʼinterès
particular, i voler que aquest projecte es comparteixi i que
es faci des d'una iniciativa que aplegui les dues coses
que la Nau significa: creació artística i cultural, d'una
banda, i ciutadans i moviments
veïnals, d'una altra. Per tant,
no només tindrem una
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Nau Ivanow que serà de
titularitat pública per tots

el moviments urbanístics que hi
ha d'haver aquí. La dinamització
dʼespais com aquest lʼha de
fer la gent de la cultura i els
ciutadans i sʼha de fer a través
de les institucions que permeten
que no perdin el pols; és a dir,
que, en el pitjor sentit de la
paraula, no sʼoficialitzin, sinó
que continuin sent espais oberts.
El desenvolupament cultural
només té un objectiu: enfortir la
llibertat dʼuna ciutat o un país
i, per tant, aquests espais. Els
llocs on es troba la participació
amb la creació han de ser
bàsicament espais de llibertat
i, per tant, estic convençut que

llarga vida tindrà la Nau
Ivanow. Aquests deu anys

només són el preludi del que
ha de venir i segurament demà
hauríem de celebrar el primer dia
de la segona dècada, que serà
reforçant la infraestructura, però
que serà comptant amb molt
de patrimoni acumulat, de les
persones que s'hi han dedicat,
de la Fundació Sagrera que ha
donat impuls en aquests darrers
anys i, sobretot, i lʼaplaudiment
era un símbol inequívoc que
no pot ser dʼuna altra manera,
continuarem comptant amb
la indiscutible i necessària
participació activa, liderant-ho, de
Xavier Basiana.

Foto: Pep Morata

Celebració del 10è aniversari
L'acte de celebració de l'aniversari de la Nau Ivanow va
ser tot un èxit. Des d'aquí volem donar-vos les gràcies:
Moltes gràcies a tothom!
Moltes gràcies a tots els que divendres 15 de febrer
vau venir a la Nau Ivanow a compartir amb nosaltres un
moment tan especial.
Moltes gràcies a tots els que no hi vau poder passar però
hi vau pensar.
Moltes gràcies a tots els que ens vau felicitar.
Moltes gràcies als que ens vau posar la música i lʼalegria
al cos i a lʼànima.
Moltes gràcies als que vau recollir-ne el testimoni visual i
sonor.
Moltes gràcies als que vau fer que tothom pogués menjar
i beure.
Moltes gràcies als que vau ajudar a deixar-ho tot ben net.
Vosaltres vau fer possible que tot sortís rodó.
Moltes gràcies a tothom!
La Nau Ivanow som tots!
Volem agrair l'aportació desinteressada de Catering
Volare i de la impremta Trama Tècnic, que van prestar els
seus serveis gratuïtament.

Xavier, moltes gràcies, felicitats i
per molts anys!
5

L'espai Ion, l'annex de la Nau Ivanow

Lʼespai annex de la Nau Ivanow, anomenat Ion, està
ubicat al passatge de Bofarull, número 7, ben a prop.

CowParade, maig 2005

Amb uns 600m2 i un sostre de 5m dʼalçada, és potser el
més carismàtic de tots per les seves característiques, ja
que encara sʼhi entreveuen les peculiaritats dʼuna nau
industrial.
Aquest espai, obert i divers, té la voluntat de donar a
conèixer altres realitats a través dʼartistes dʼarreu del món.
Lʼespai Ion vol ser un lloc dʼacollida a la diversitat cultural
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Taller de dansa, 2005

de la ciutat, a la nova realitat social. Barcelona, i la
Sagrera, han de ser capdavanteres en la integració de les
noves maneres de veure lʼart, la cultura. Han dʼacollir les
sensibilitats diverses dels diferents pobles: lʼart escènica,
la dansa, la pintura, la música, la gastronomia… amb
propostes artístiques alternatives.
El paviment de linòlium de bona part de la sala el fa idoni
per a la realització d'activitats de dansa, a la vegada que
per a nombrosos assajos de teatre.

fundació sagrera

Precisament per les característiques del local, amb el
sostre molt alt i diferents nivells, ha estat força sol·licitat
per a la gravació de videoclips, d'anuncis i, fins i tot, de
llargmetratges.
Les últimes activitats que s'hi han dut a terme han estat
la filmació d'El Gebre, de Ferran Audí, i l'assaig de
l'espectacle que prepara actualment Joan Ollé, L'àngel
exterminador.

7

Espai Andy Warhol • Assemblea 8 de febrer de 2008

L'espai Andy Warhol ha estat el lloc on s'han dut a terme diverses assemblees
veïnals importants per al futur desenvolupament del barri de la Sagrera. La
primera, el 8 de febrer, en la qual es va informar de la situació actual del Pla Sant
Andreu-Sagrera; la segona, el 2 d'abril, referent al pas de la línia 4 del metro per
sota dels edificis de la Sagrera. Un cop més, la Nau Ivanow ha fet costat a les
problemàtiques dels veïns i ha ofert les seves sales desinteressadament.

Espai Andy Warhol • Assemblea 2 d'abril de 2008
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Cap a la gran
transformació dels
entorns de
la Nau Ivanow
(4)

Aquesta és la proposta que des de la
Nau, i amb el suport de les diferents
entitats del barri, es va presentar a
l'administració per tal de poder-la fer
realitat.

Entorns de la Nau Ivanow • Anys 70 (Foto: Jordi Aragonès)

Es tracta de la creació d'un centre
cultural d'àmbit ciutadà que
solucioni les mancances d'espais
d'aquest tipus que té el barri de la
Sagrera.
Un nou espai polivalent, amb
capacitat per a unes 300 persones,
que permeti desenvolupar-hi arts
escèniques, concerts, tallers,
exposicions, i que alhora sigui lloc
de trobada, amb tots els serveis
adequats per a dur-los a terme.
A dia d'avui, després de gairebé
dos anys de la proposta, encara
no hem tingut cap resposta
de l'administració per poder
contrastar les nostres idees i acordar
conjuntament el programa.
En canvi, al barri veí de Sant Andreu
estan treballant amb els veïns per fer
realitat el nou centre de creació de la
Fabra i Coats.

Proposta d'ampliació acordada per les entitats del barri

fundació sagrera

Un cop més el centralisme ens
passa al davant. Seguirem insistint.

9

La Nau Ivanow
10 anys al servei de la cultura
a la Sagrera

Carrer Garcilaso • 5-maig-2008 • Foto: Xavier Basiana
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Flaixos

Taleia Cultura va organitzar el 24 d'abril un concert amb Veu Nua, per als alumnes de 4t
d'ESO de l'Escola IPSI, de Barcelona

America Sanchez, dissenyador gràfic de
reconegut prestigi, va fer entrega del dibuix
que havia fet a Xavier Basiana, president de
la Fundació Sagrera

Rodatge del videoclip 'Limousine' del grup
Zenttric, produït per Crampton,
el 2 i 3 de maig

L'estilista Paul Gehring amb un grup de
professionals italians assistents al curs del
27 i 28 d'abril

Primer concert del grup de la sagrerenca
Berta Terré a la Nau Ivanow, el 20 d'abril

fundació sagrera
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SAGRERA FESTIVALʼ08
a la Nau Ivanow
Del 9 al 14 de juny de 2008
Dilluns 9 • 21.30h

Nit de Tango. CECILIA LEDESMA
Dimarts 10 • 21.30h

Fem Música! QUARTET PROMENADE
Dimecres 11 • 21.30h

DANI NEL·LO 4
Dijous 12 • 21.30h

Música africana. ENEIDA MARTA
Divendres 13 • 21.30h

Sopar a la fresca
Dissabte 14 • 22h

Concert LÍDIA PUJOL
Exposicions:

Inauguració 30 de maig • 20h • Espai 16
“Retrats per a la memòria.
La lluita antifranquista al districte de Sant Andreu. 1939-1982”
Inauguració 11 de juny • 20h • Sala de Màquines
Jordi Soto: surrealisme pop

Portes obertes Nau Ivanow les tardes del Festival
12
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Dilluns, 9 de juny. 21.30h
Nit de Tango. Cecilia Ledesma
Cecilia Ledesma, nascuda a Mar del Plata (Buenos
Aires), va iniciar els estudis musicals al Centre Polivalent
dʼArt, on al mateix temps es va formar en Batxillerat
amb orientació pedagògica i va obtenir el títol de mestra
nacional de música, amb especialitat en piano. Tot i que va
començar com a integrant de diversos cors (en un n'era la
solista) també va participar en grups de música pop, rock i
funky. Després de passar per diferents gèneres musicals,
va escollir el tango com el gènere que millor la identifica.
El 2002, establerta ja a Barcelona, integra el quartet
de tango Fangal, al costat de Maurici Vuoto al piano,
Matías Pedrana a la flauta travessera i Pablo Guzmán
al contrabaix, amb qui fa les primeres presentacions a
Barcelona.
Actualment actua al costat de dos músics de gran nivell:
Gustavo Battaglia a la guitarra i Marcelo Mercadante
al bandoneó, amb qui ha gravat el seu últim treball a
Barcelona: quereme así..., una selecció de tangos
clàssics. El disc va ser presentat lʼoctubre del 2006 a
la Nau Ivanow, on va començar a actuar el 2005. Des
dʼaleshores, ha ofert diversos concerts en aquest espai.
Foto: Débora Tenenbaum

Dimarts, 10 de juny. 21.30h
Fem Música! Quartet Promenade
'La volta al món en 80 minuts'

Xavier Pomerol, flauta travessera
Imma Guàrdia, violí
Ramon Aragall, fagot
Marta Farrés, piano
Un grup de bons amics relacionats per diverses
experiències professionals comunes (solistes i integrants
de lʼOrquestra Simfònica del Vallès, professors en diversos
cursos internacionals dʼinterpretació musical, Conservatori
Municipal de Barcelona i de Vila-seca, escoles municipals
de Barcelona, Montmeló, etc.) sʼajunten en aquest concert
per oferir-vos un programa molt singular. Singular per la
formació instrumental tan atípica, per a la qual ha calgut
arranjar totes les obres que sʼinterpreten, amb un resultat
tímbric sorprenent que pretén seduir els compositors
i animar-los a composar obres per a aquest conjunt.
Singular pel programa, que emula un viatge per molts i
diversos països a través de la seva música.
Passaran, doncs, per la Itàlia barroca i la de la màfia,
Portugal, Espanya, França, Turquia, Eslovènia, Hongria,
Rússia, Polònia, Tanganika, Àfrica, Argentina, Brasil i
Estats Units. Una volta al món prometedora!

fundació sagrera
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Dimecres, 11 de juny. 21.30h
Dani Nel·lo quatre (jazz i blues)
Dani Nel·lo, saxo tenor i baríton
Francisco Suárez, piano
Ramón Ángel Rey, bateria
Nono Fernández, contrabaix
Dani Nel·lo és un dels artistes més polifacètics i a la
vegada més carismàtics de lʼescena musical actual:
saxofonista, compositor, autor i intèrpret, fa anys que
trepitja els escenaris amb els projectes més diversos. La
seva energia a lʼescenari, el so propi i una gran inventiva
fan que Nel·lo tingui un nom destacat dins lʼescena musical
nacional. En aquesta ocasió, a més, es presenta amb un
quartet en el qual lʼacompanyen reconeguts músics de
lʼescena del blues de Barcelona.

Dijous, 12 de juny. 21.30h
Música africana. Eneida Marta
Eneida Marta és una cantant nascuda a Guinea Bissau,
amb una veu dʼarrel africana espectacular. Descendent
dʼuna família de cultura artística, va començar ja des de
molt petita a treballar la veu i mostrar-la en els escenaris
infantils de concursos de cant i interpretació.
Més tard, va emigrar cap a Portugal, on va continuar fent
allò que més li agradava, cantar. Va freqüentar aules de
cant i va continuar presentant-se als concursos de cant per
a promocionar-se i obrir-se camí.
Juca Prim, un dels més importants productors de música
africana a Portugal, va apostar per ella i la va contractar
per a col·laboracions en discos dʼartistes del moment,
amb qui va agafar experiència. Ja amb el seu primer
disc en solitari, Nô Stória (La nostra història), lʼany 2001
va començar a actuar a Cap Verd, França, Holanda,
Alemanya, Guinea Bissau i Portugal, amb favorables
crítiques del públic i dels mitjans de comunicació.
Amb el tema “Na Bu Mons” del seu primer disc, Nô Stória,
lʼany 2002 va participar en un recopilatori dedicat a la
música de les colònies africanes de Portugal, An AfroPortuguese Odyssey. Aquest vincle li va obrir les portes al
reconeixement internacional.
El 2002, Eneida Marta edita el segon disc, Amari (Amor
de la meva vida), un maxi-single on canta en àrab i on ret
homenatge a la música de Guinea Bissau i Cap Verd, amb
el qual ha esdevingut una nova referència musical.
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Mirador estació de la Sagrera a la Nau Ivanow

Organització del Festival : Fundació Sagrera
Col·laboració:
Consell dʼEntitats i Comissió de Festes de la Sagrera
Preu entrades: 5€ per concert
Abonament Festival: 20€ (no inclou sopar)
Entrada gratuïta als Amics de la Nau Ivanow
(no inclou sopar)
Cada dia servei de bar fins a les 24h

Divendres, 13 de juny. 21.30h
Sopar a la fresca

El penúltim dia del festival hi haurà l'oportunitat de
participar en un sopar bufet a l'aire lliure, al mirador de la
Nau Ivanow, amb unes vistes extenses sobre el terreny on
s'ha de construir la futura estació de l'AVE a la Sagrera.
•Preu sopar: 10€ (inscripció prèvia fins l'11 de juny,
mitjançant ingrés al c/c 2100 3216 37 2200173225, fent-hi
constar nom i cognoms)

Dissabte, 14 de juny. 22h
Lídia Pujol
Lídia Pujol és una de les cantautores més interessants de
la música catalana actual. Va començar a ser coneguda
en el món de la cançó formant duet amb Sílvia Comas,
amb qui va musicar poemes de Cernuda, Gil de Biedma i
Ginsberg. Juntes van muntar un espectacle que les va dur
a la popularitat anys abans de treure un primer disc, que
poc després va tenir continuació amb Al entierro de una
hoja seca van dos caracoles.
Actriu i cantant, amb esperit obert i una veu molt personal,
expressiva, potent i plena de matisos, ha realitzat gires per
tot Europa i ha participat en diversos espectacles musicals,
teatrals i de poesia amb diverses formacions.
Al 2007 va estrenar l'espectacle If music be the food of
love..., basat en textos i canços de Shakespeare, dins del
Festival Grec'07 i i també va fer gira de l'Homenatge a
Palau i Fabra.
A Els amants de Lilith presenta una nit de teatre i música
en la qual ella dóna veu a moltes dones, i prioritza la
paraula sobre la música. Parteix dʼun munt dʼhistòries
recollides en un viatge fet per pobles de Catalunya,
València i Mallorca a la recerca de cançons populars de
transmissió oral. Les històries són llunyanes, però els
temes són propers i actuals.
Segons la mitologia, Lilith fou la primera dona rebel, la que
rebutjà sotmetreʼs a Adam. Amb una posada en escena
impactant, i com si fos una trobadora contemporània, Lídia
Pujol va presentant un repertori de cançons creades a
partir de llegendes populars, que ha musicat ella mateixa
amb Pau Figueras, centrades en el patiment de les dones i
la part més animal i fosca de lʼésser humà.
fundació sagrera
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Teatre
'Tot blanc o el Príncep del Nepal'
Del 5 al 16 de març es va representar a la Nau l'obra de
teatre Tot Blanc o el Príncep del Nepal, de Marta Gil Polo i
Daniela Feixas.

Tot Blanc, amb direcció de Marta Gil, és un un projecte de
creació a partir de Lʼhort dels cirerers, dʼAnton P. Txèkhov,
la reescriptura de la qual vol apropar-se al màxim
a lʼespectador i l'acaba introduint en lʼespai físic on
transcorre lʼacció. Només cinc personatges són rescatats
de lʼobra original: cinc maneres de veure la vida, cinc
maneres dʼestimar, cinc edats diferents, i cinc camins que
emprendran separats.
Tot blanc és una imatge de felicitat, la del jardí
completament florit, la de la ceguera del personatge
principal i la de la mort. En el fons lʼobra respira alguna
cosa semblant: la brevetat de la vida i la insatisfacció que
ens queda al deixar-la. Les entrevistes de La Contra de
La Vanguardia dʼIma Sanchís (i el seu col·laborador Jesús
Bengoetxea) també han servit de font dʼinspiració.
La companyia La Cantina segueix apostant amb
aquesta versió lliure pels clàssics com a lent dʼun món
contemporani i universal. Aquest grup dʼactors va néixer el
2005 amb una versió lliure de La Gavina (Ñihuhri muhri no
és fàcil de dir).
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Direcció dʼescena: Marta Gil Polo
Ajudant de direcció: Fiona Rycroft
Dramatúrgia: Daniela Feixas i Marta Gil Polo
Espai escènic: Romana Redlova
Vestuari: Isabel Franco
Moviment escènic: Cristina Lügstenmann
Disseny Llums: Alberto Barberà
Intèrprets: Anna Casas, Quim Dalmau, Anna Sant, David
Sánchez i Mercè Solé
Producció: Factoria Escènica Internacional (FEI)

la nau ivanow

Torna 'Fairy'
Lʼ11a edició dels premis Max ha distingit Carme Portaceli
i Toni Martín com a millors autors teatrals en català per
Fairy. Lʼobra, una coproducció entre el Grec i Factoria
Escènica Internacional, centra l'argument en contes
clàssics, transportats al segle XXI. Lʼespectacle desgrana
la ideologia i lʼautèntic sentit dels contes que ens han
explicat de petits.
Toni Martín va recollir el premi en nom propi i en el de
Carme Portaceli. Va definir Fairy com “un projecte que
parla de contes però des dʼun punt de vista compromès:
com afecten els contes, com són els contes, com serien
aquests personatges dels contes en el nostre espai
quotidià”. Fairy es va representar del 12 al 23 de juliol
del 2007 a la Nau Ivanow, en el marc del 31è Festival de
Barcelona Grec.

Es podrà tornar a veure a la Nau Ivanow del
19 de juny al 5 de juliol.

Vols fer-te amic de la Nau Ivanow?
Truca o envia un correu electrònic
15€ anuals

Hondures, 30 - Barcelona 08027 - Tel. 93 3407468 - nauivanow@nauivanow.com - www.nauivanow.com
fundació sagrera
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Assajos de teatre

'PROTÉGEME, INSTRÚYEME 1.1'
Coproducció de Nau Ivanow, el Teatre
Lliure i la Cia Marta Galán
Creació i interpretació: Núria Lloansi, Juan Navarro i
Yago Navarro
Text, espai escènic i direcció: Marta Galán
Música: H. F. von Biber
Composició musical i espai sonor: Juan Navarro
Documentació TDAH i gravació entrevistes: Laia Manresa
i Marta Galán
Primera edició vídeo TDAH: Sonia Bosma
Gravació i edició del material audiovisual: Roger La
Puente
Disseny il·luminació: Ana Rovira
Assessoria per a la instal·lació orgànica: Jerónimo
Hagerman

Protégeme, instrúyeme 1.1 es va assajar a la Nau
Ivanow amb el títol Sobre els acollonits/2a part, i s'ha
representat al Teatre Principal (Olot), Ca l'Estruch
(Sabadell) i al Teatre Lliure (Barcelona). En aquest últim
espai, ha format part de la segona edició del cicle Radicals
Lliure, una finestra a propostes escèniques de diversos
formats que sovint no tenen la possibilitat de ser mostrats
a un públic ampli, presentades des de la vocació dʼobrir
espais per als creadors dʼavui i de proposar noves formes
per a les ments més obertes. A més, amb els Radicals
Lliure es continua la tasca de facilitar un espai de trobada
entre els creadors i els professionals del sector i fomentar
el debat al voltant de les arts escèniques.
Protégeme, instrúyeme 1.1 pren com a punt de partida
una investigació documental realitzada el 2007 sobre el
TDAH (Trastorn per Dèficit dʼ Atenció i Hiperactivitat).
Davant les catastròfiques previsions de futur, Núria i
Juan imaginen una instrucció subtilment dissenyada que
prepari Yago per a situacions extremes... I ho fan per la
via orgànica, fúnebre i espiritual: amb exemples caprins,
reflexions existencials, natures domèstiques, consells
marcials i accidents mortals.
Aquesta va ser una primera aproximació a Protégeme,
instrúyeme 1.1, que s'estrenarà en la seva versió definitiva
al Far Festival, a Nyon (Suïssa), lʼagost de 2008.

Marcel Borràs, Mercè Vila Godoy, Maria Lanau, Montse Germán, Carol López, Amparo Fernández, Paul Berrondo i Aina Clotet

La productora Focus va triar la sala annexa de la Nau Ivanow per assajar
Germanes, que des del març es representa a la sala Villarroel amb molt d'èxit.
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Carmela Poch, Joan Ollé, Ester Nadal i Ivan Benet preparen Las mil noches y una noche

'Las mil noches y una noche', versió de Mario Vargas Llosa
Joan Ollé també ha triat la Nau Ivanow per preparar el muntatge de Las mil noches y una noche, versió molt personal
que ha fet Mario Vargas Llosa de la cèlebre obra de la literatura oriental, que la Fundación Tres Culturas presentarà al
juliol a Sevilla.
El projecte neix de la mà de Mario Vargas Llosa, Joan Ollé i Aitana Sánchez-Gijón, que ja han treballat junts en dues
ocasions més. L'escriptor Vargas Llosa no és només l'autor de l'adaptació teatral, sinó que també interpretarà el paper
del rei Xahriar, que haurà d'escoltar les històries que Xahrazad inventarà o recordarà durant gairebé tres anys per salvar
la vida. L'espectacle també inclou música i dansa en viu.

Lluïsa Castell, la Nora de Jelinek. Foto: David Ruano

Carme Portaceli al TNC
Carme Portaceli dirigeix Què va passar quan Nora va
deixar el seu home o Els pilars de les societats, la
primera obra de teatre que va escriure la novel·lista i
dramaturga Elfriede Jelinek, premi Nobel de literatura lʼany
2004. El text reprèn el fil de Casa de nines, lʼobra mestra
de Henrik Ibsen. Nora Helmer ha pres la decisió dràstica
de deixar el seu marit i els seus fills per cercar la realització
personal. Cent anys després de la seva estrena el 1879,
Jelinek va voler escriure la seva pròpia versió del que li
passa a Nora a lʼAlemanya de la dècada de 1920.
L'obra, estrenada el 8 de maig, es podrà veure fins l'1 de
juny al Teatre Nacional de Catalunya. El repartiment està
format per Manel Barceló, Lluïsa Castell, Gabriela Flores,
Carme Gonzàlez, Llorenç Gonzàlez, Carlota Olcina, Albert
Pérez, Montse Pérez, Xavi Sàez i Cristina Sirvent, i compta
amb la música en viu de Dani Nel·lo.

fundació sagrera
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Andrea Montero, Resu Belmonte, Ferran Lahoz, Marta Alarcón, Josep Minguell, Isabel Rocatti, Inés Díaz i Antonio Simón

'Aquesta criatura', de Joël Pommerat, al Grec'08
El 26 de juny s'estrenarà a l'Espai Lliure del Teatre Lliure Aquesta criatura, dins la programació del Grec del 2008.
L'obra s'ha assajat el mes de maig a l'espai annex de la Nau Ivanow, al passatge Bofarull.
Aquest text contemporani, dirigit per Antonio Simón amb Marta Alarcón d'ajudant de direcció, parla de la vida
quotidiana i mostra la nostra intimitat amb un llenguatge senzill i precís, amb un estil poètic i al mateix temps real,
gairebé de documental. Un text que desprèn autenticitat.
Joël Pommerat ha fet una obra al voltant del fet de ser pares i ser fills. Qüestió de família. Un tema universal que es
repeteix des de la tragèdia grega i al llarg de tota la història del teatre.
El repartiment està format per Josep Minguell, Isabel Rocatti, Resu Belmonte, Ferran Lahoz, Empar Montero i Inés
Díaz.
Producció: Sergi Calleja • Germinal Producciones
Distribució: LaLucky
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Assajos de teatre

Isak Ferriz, Pepa Plana, Ester Nadal, Jorge Picó, Irina Robles, Aina Tur i Roger Casamajor

'Un tramvia anomenat desig', de Tenesse Williams

Dirigit per Ester Nadal, i amb la interpretació d'Isak Ferriz, Pepa Plana, Jorge Picó, Irina Robles i Roger Casamajor,
aquest clàssic es representarà a Andorra, produït per l'Escena Nacional d'Andorra.
Els assajos s'han fet a l'Espai Blau de la Nau Ivanow durant el mes de març.

'El ángel exterminador', versió teatral de Joan Ollé

Joan Ollé ha preparat a la Nau la versió teatral de la pel·lícula El ángel exterminador, de Luís Buñuel, una de les
més suggerents i aplaudides de toda la filmografia del genial cineasta aragonès. Rodada en blanc i negre el 1966, es
considera una de les seves millors pel·lícules de totes les que va rodar en l'etapa mexicana. El ángel exterminador
s'estrenarà al Palau de Congressos de Saragossa, dins del marc de l'Expo 2008.
fundació sagrera
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Tamara, Pere Arquillué, Teresa Vilardell, Pep Paré i Aina Tur

'Ensam', d'August Strindberg
August Strindberg (1849-1912) va escriure Ensam (que en suec vol dir sol, estar sol...) després dʼun llarg període de
crisi, quan ja encetava la cinquantena. El text no va ser escrit per a ser representat: és un relat a mig camí entre el dietari
intimista i la reflexió abstracta. Un recorregut per la vida i el pensament de lʼescriptor i dramaturg Strindberg, un relat
sobre la recerca i la construcció del jo que redefineix lʼunivers de lʼautor suec més enllà de tòpics i arquetips.
La peça, interpretada per Pere Arquillué i dirigida per Teresa Vilardell, s'estrenarà al Teatre Nacional de Catalunya, dins
de la programació del Grec'08.
Coproducció del Festival de Barcelona Grec i Vània Produccions.

Foto: David Ruano

Emma Vilarasau a la Nau Ivanow
El 2 d'abril va passar per la Nau l'actriu Emma Vilarasau.
Aquí David Ruano va fer les fotografies per a la imatge
publicitària d'Espectres, l'obra d'Ibsen que es representa
al Romea fins al 22 de juny. Una versió que transporta el
drama moral dels personatges d'Ibsen a les preocupacions
de l'home contemporani.
Lʼespectacle l'interpreten Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas,
Mingo Ràfols, Ramon Pujol i Queralt Casasayas, sota la
direcció de Magda Puyo, que comparteix dramatúrgia amb
Carles Mayol.
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Música

Evelio Tieles i Àngel Soler • 25 d'abril de 2008

II Cicle Fem Música!
El 28 de març va començar la segona edició del cicle de
concerts de música de cambra Fem Música!
Després de l'èxit de l'edició anterior, aquest any torna
la programació. El primer concert va anar a càrrec de la
pianista Marta Farrés, amb obres de Granados, Haydn,
Brahms, Chopin i Poulenc.
El 25 dʼabril el violinista Evelio Tieles i el pianista Àngel
Soler van interpretar obres de Mozart, Turull i Sarasate.
El 30 de maig, el Quartet Promenade oferirà el concert La
volta al món en 80 minuts, un viatge per molts i diversos
països a través de la seva música, de la mà de Xavier
Pomerol (flauta travessera), Imma Guàrdia (violí), Ramon
Aragall (fagot) i Marta Farrés (piano).
Aquest concert es repetirà el 10 de juny, dins dels actes
del Sagrera Festival'08 que tindran lloc a la Nau Ivanow.

Torna el jazz a la Nau
El 24 de gener passat va tenir lloc la primera Hot Jam
Session de l'any 2008, conduïda, com sempre, per la
Fundació Catalana de Jazz Clàssic. En aquesta ocasió, va
estar dedicada a la música de New Orleans.
La sessió del 10 d'abril, amb el títol Duke's Jam Session,
va ser un homenatge a la música del gran Duke Ellington,
el millor i més prolífic compositor de tota la història del
jazz.
També continuen els Jazz Book, a càrrec de Ricard Gili,
que ofereixen una visió del que és la música Jazz Class.

fundació sagrera
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Cinema

Rodatge: 'The Frost' ('El gebre'),
de Ferran Audí, a la sala annexa

Rulots aparcades al passatge Bofarull

Lʼactor i director de teatre Ferran Audí portarà al cinema una versió lliure dʼEl petit Eyolf (1984), del dramaturg i poeta
noruec Henrik Ibsen. La pel·lícula du per títol The Frost (El gebre) i es rodarà a la tardor a Alesund (Noruega), al
fiord de Storfjorden, on passa el drama dʼun matrimoni que acaba de perdre el seu únic fill. Una altra part s'ha filmat a
Aigüestortes i una altra a Barcelona, en concret a l'espai annex de la Nau Ivanow, al passatge Bofarull, convertit per uns
dies en un apartament noruec.
El repartiment compta amb la participació especial de Bibi Andersson, una de les actrius predilectes del cineasta suec
Ingmar Bergman, així com d'Aitana Sánchez-Gijón, Tristán Ulloa i Fermí Reixach, entre d'altres. David Omedes n'és el
director de fotografia.
Audí ha convertit el drama dʼIbsen en un thriller i lʼha situat en l'època actual. La pel·lícula narra la història dʼun matrimoni
que, després de la mort accidental del seu fill, se sent culpable de no haver-lo estimat prou, i a partir dʼaquell moment
descobreix els aspectes més negatius de la seva personalitat.
El gebre és una producció dʼAlta Realitat i Original Films As i compta amb la participació de Televisió de Catalunya.

Rodatge a l'altell de la sala annexa, al passatge Bofarull
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Tertúlies
El 18 d'abril va començar a la Nau Ivanow un cicle de
tertúlies que organitza Ateus de Catalunya i la Unión de
Ateos y Librepensadores (UAL) des de fa uns dos anys.
Es tracta de debats sobre un tema dʼactualitat relacionat
amb els objectius de lʼassociació. La voluntat de la
Fundació Sagrera és la d'obrir un cicle de debats dins del
barri, on la prioritat sigui facilitar la participació implícita de
tothom que vulgui manifestar la seva opinió a partir de la
paraula, en un entorn tranquil, sobre temes d'avantguarda,
filosofia, art, història, literatura i poesia.
La primera tertúlia va dur per títol "Nacionalisme i
religió", i va analitzar temes com ara: És el nacionalisme
una forma pseudo-religiosa dʼexpressió política? O bé és
que la religió tendeix a utilitzar el nacionalisme per afavorir
els seus propis interessos? Va ser Jesucrist un profeta de
caire espiritual o potser un nacionalista jueu revolucionari?
Està lʼEsglésia catòlica a favor dels nacionalismes i,
si és així, de quins? O bé només sʼaprofita dʼaquells
moviments polítics que li permeten obtenir recursos
i privilegis? El binomi nacionalisme-religió porta a la
violència necessàriament? Té futur un nacionalisme
panarabista entorn de lʼislam? No és igual de perillós el
nacionalisme cristià? I el nacionalisme jueu? És possible
un nacionalisme ateu?
L'acte es va iniciar a partir del raonament i lectura dʼun
escrit valorat, amb el posicionament de dos interlocutors
contraposats. El fil conductor de la tertúlia es va centrar en
dos eixos: el nacionalisme com a ètnia excloent i inclusiva
del col·lectiu, i la religió com aglutinador de la raó social de
lʼèpoca. La riquesa del debat va abordar temes com ara
lʼaprofitament polític o religiós del sentiment nacionalista.
La segona tertúlia, el 16 de maig, va tractar el tema
"Ateisme i laïcitat" i va girar a lʼentorn del llibre amb el
mateix títol de Joan Carles Marset, vicepresident dʼAteus
de Catalunya.
La participació és totalment oberta a tothom.
fundació sagrera

La Nau Ivanow amb Mirada de Dona
El 14 d'abril es va inaugurar al Centre Cívic de la Sagrera
l'exposició de Mirada de Dona, "Un passeig sentimental
pel barri", amb la qual celebraven el cinquè aniversari de
l'entitat.
El barri vist amb ulls de dona, el barri on transcorre la seva
vida quotidiana.
Les fotos les va realitzar Xavier Basiana.
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L'arqueòleg
Eudald Carbonell
a la Nau Ivanow
El 30 d'abril es va inaugurar la I
Mostra IPHES Art a la Nau Ivanow,
acte que va estar precedit per una
xerrada del director de lʼIPHES
(Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social),
lʼarqueòleg Eudald Carbonell. També
es va poder gaudir d'un petit recital
poètic a càrrec de Policarp Hortolà,
membre de lʼIPHES, acompanyat a la
guitarra per Mercedes Lopereda.
Eudald Carbonell, doctor en Geologia
del Quaternari i en Geografia i
Història, és lʼinvestigador principal
del Grup dʼAutoecologia Humana del
Quaternari de la Universitat Rovira
i Virgili. Dirigeix les excavacions
dels jaciments dʼAtapuerca, amb
Bermúdez de Castro i Juan Luis
Arsuaga. Amb aquests investigadors,
que formen la cúpula de lʼequip
investigador del compleix arqueològic
dʼAtapuerca, Eudald Carbonell va
26

rebre, ex æquo, el Premi Príncipe de
Asturias de Investigación Científica
y Técnica el 1997. Ha publicat, entre
dʼaltres títols, Planeta humà (2000);
Encara no som humans (2002), Els
somnis de lʼevolució, amb Cinta S.
Bellmunt (2003), i El naixement dʼuna
nova consciència (2007).
Cal destacar lʼúltima descoberta a
Atapuerca: la mandíbula de l'europeu
més vell de la història, que va viure
a la serra burgalesa fa 1,2 milions
dʼanys, una dada sobre la qual els
científics ja estaven treballant però
que ha corroborat aquesta troballa.
En la seva intervenció a la Nau
Ivanow, Carbonell va mantenir una
engrescada conversa amb el públic
sobre idees que tracta en el seu
darrer llibre La consciència que
crema.
la nau ivanow

Exposicions

Herminia Esteva

'Homenatge a Carme Álvaro'

De lʼ11 de març al 5 dʼabril
Pintura
Espai 16
"Manchas que 'apetecen' la forma
Para contemplar la obra de arte
podemos atender a la materia y la
forma. Si usamos esta distinción
estética aplicada a Herminia Esteva,
creo que se enfrenta al papel o al
lienzo y le da una impronta líquida;
esas manchas de óleo, de tinta,
a veces negras, otras coloreadas
son la materia; pero no son una
pura materia inerte, sin movimiento
y sin vida, sino que pareciera que
“apetecen” una determinada forma.
Y la artista escucha, percibe el latido
de esas manchas, y se concentra
para poder dominarlas, darles una
forma. Las manchas manifiestan una
“predisposición” para transformarse
en El cibernauta; cabezas de mujer
como La dona de sorra; figuras
de mitos clásicos como Janus;
o Torero Blues con su carga de
sentido sacrificial; o figuras dolientes
y amontonadas que expresan
una crítica a la sociedad como La
cantonada; o marionetas cómicas
o siniestras, o las que desertan de
sus amos y se escapan. Todas estas
figuras aparecen en la presente
exposición. En esta última etapa
de la artista hay una tendencia a la
síntesis simbólica, casi minimalista,
como los cuadros Sol 1 y Sol 2, sin
abandonar el expresionismo de toda
su obra de trazos potentes, que
pueden parecer inacabados, a veces
intencionadamente trémulos. No sólo
el dolor ante la vileza del mundo, sino
también ironía, a veces casi ternura
son el talante emocional con el que
devuelve al mundo el poso que éste
ha dejado en ella."
Julia Manzano
fundació sagrera

Vaga de Motor Ibèrica, 1976 • Foto: Joan Vinyes i Riera

'Retrats per a la memòria.
Persones i lluita antifranquista al districte de Sant
Andreu (1939-1982)'

Del 30 de maig al 25 de juny
Fotografies
Inauguració 30 de maig. 20 h
Espai 16
L'exposició forma part dʼun projecte
més ampli, anomenat "Retrats per
a la memòria. Persones i lluita
antifranquista al districte de Sant
Andreu (1939-1975)", gestat els
anys 2007 i 2008 amb la voluntat de
reivindicar la lluita antifranquista de
tants ciutadans anònims.

El grup de recerca està format per
Xavier de la Cruz, fotògraf; David
Rabassa, fotògraf; Manuel A.
Raigada, fotògraf; Jordi Rabassa,
historiador; Georgina Rifé, periodista i
historiadora; Anna Moya, filòloga, i
Maritxell Martínez, Borja
de Maria, Jordina Tarré i David Royo,
periodistes,sota la batuta de l'historiador
polifacètic Pau Vinyes i Roig.
La tradició associativa del districte
de Sant Andreu ha afavorit la lluita
col·lectiva, però algunes persones
dels cinc barris han destacat, a més,
per la seva trajectòria individual.
"Retrats per a la memòria..." vol fixar
en la memòria col·lectiva el testimoni
de divuit andreuencs i andreuenques
de diverses generacions i perfils. Tots
ells van combatre per la llibertat de la
societat catalana des de la implicació
en els dèficits socials dels barris i
van arriscar feina, vida i família per
oposar-se al règim del dictador.

Els fonaments del projecte són
18 entrevistes en profunditat i les
instantànies que plasmen la mirada
dels 21 lluitadors protagonistes, als
indrets que més han marcat les seves
biografies.
En el mateix acte es presentarà el
web www.retratsperlamemoria.cat, que
recollirà l'arxiu sonor de les converses
i permetrà ampliar el projecte en
fases futures, amb més biografies,
dades noves i les aportacions dels
visitants que, des de les seves llars,
sʼhagin endinsat en lʼantifranquisme
andreuenc explicat en primera
persona.
Lʼaltre objectiu del projecte és
esdevenir llavor dʼiniciatives
similars a la resta de la ciutat, on
altres barcelonins anònims també
van aportar granets de sorra
indispensables per a la fi de la
dictadura.
El projecte "Retrats per a la
memòria..." no hauria estat possible
sense el suport i el finançament
de lʼInstitut Ramon Muntaner, que
aplega tots els Centres dʼEstudis
dels territoris de parla catalana, i la
complicitat del Centre dʼEstudis Ignasi
Iglésias, del centre Cultural Nau
Ivanow-Fundació La Sagrera i d'Anna
Moya, que han col·laborat amb el
projecte des del principi.
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Exposicions

Débora Tenenbaum

'Variacions sobre els arcans majors'
Del 15 de febrer al 15 de març
Dibuixos
Sala de Màquines
El Tarot és un antic llenguatge
òptic que dóna missatges per a
interpretar, pensar i actuar en el
present. És una eina que ens guia
per ampliar la mirada i eixamplar
lʼhoritzó, i indaga sobre el nostre
estat intel·lectual, emocional,
sexual i corporal actual.
Aquesta exposició està formada
per dues sèries, inspirades en
els 22 arcans majors del Tarot de
Marsella, restaurat per Alejandro
Jodorowsky i Philipe Camoin.
La primera, la componen 5
quadres amb un total de 44
dibuixos escanejats i reproduïts, realitzats en una llibreta
9x12 NavaDesign, amb retolador Rotring 0.2. La segona,
consta de 22 dibuixos originals, una variació de cada
arcà, fets en paper Scholer Parole, amb llapis, retoladors,
aquarel·la líquida, tinta i pinzell.
Els dibuixos inclouen textos que són, en alguns casos,
preguntes o conclusions pròpies de l'autora i en d'altres
han estat extrets del llibre La vía del Tarot (Alejandro
Jodorowsky i Marianne Costa).

Trevor Skinner
Del 12 al 26 de maig
Fotografies
Espai 16
Les seves fotos se centren principalment en fragments del
paisatge urbà, sales dʼespera, passadissos, el forat dʼuna
escala, un tram de carretera, a vegades amb figures, però
sempre discretament allunyats, en un segon pla, com
reflexos o ombres. Petits quadres abstrets de la contínua
desfilada de fenòmens visuals que adornen les nostres
vides quotidianes.

Jeylhic Contreras
Del 16 de maig al 7 de juny
Fotografies
Sala de Màquines
"El afán por experimentar, el gusto por lo artesanal, la
obsesión por captar momentos y la ilusión por construir,
con ojo y objetivo, realidades propias marcan la obra de
esta venezolana que ha dedicado un tercio de su vida a
la fotografía, práctica que le ha acompañado tanto en su
trajinar cotidiano como en buena parte de su formación
en ramas como el dibujo, la cerámica, el diseño textil y
la arquitectura. Un botín de capturas hechas geometrías,
sombras y luces que se dejan ver por vez primera teñidas
de color."
Simón A. Sosa González
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Xavier Basiana exposa al maig a Lleida i a la tardor al Macba
Collserola des de la carretera de les Aigües

Xavier Basiana participa en el projecte del MACBA
“Missió Fotogràfica Barcelona 2007”, un estudi de les
noves àrees residencials suburbanes de luxe de lʼàrea
metropolitana, que s'exposaran al MACBA a la tardor.
Des del 16 de maig exposa "Pell i textura", a Lleida.
Com a fotògraf ha fet el seguiment de les obres de la
transformació urbanística de la Barcelona dels Jocs
Olímpics, 1988-1992 (Anella Olímpica, Fòrum 2004), i
també el de les obres de LʼHospitalet dels últims 10 anys:
el projecte la Nova Gran Via.
Per encàrrec de lʼAjuntament de Barcelona ha fotografiat
les obres dʼenderroc dels hangars i edificis de lʼantiga
estació de mercaderies de la Sagrera.
El 2008 ha realitzat les exposicions següents:
“Mirades fabrils. Aproximació fotogràfica a la Fabra
i Coats”, amb el Grup Fotogràfic Nièpce de Saint-Víctor
(2008).
“Moments de la Nau Ivanow 1997-2007” (2008).
“Un passeig sentimental pel barri” (2008), organitzada
per Mirada de Dona.
Les seves fotografies també han estat incloses en
nombroses publicacions dʼarquitectura i en dʼaltres que ell
mateix ha editat:
1984-1994. Barcelona Transfer (Barcelona, 1995). Sʼhi
expliquen tots els projectes urbanístics que es van anar
fundació sagrera

Alicia, de la sèrie "Pell i textures"

dissenyant per a la zona de la Sagrera-Sant Andreu. Inclou
tot un seguit de fotografies que Xavier Basiana ha anat
realitzant en tots aquests anys de lʼàrea dʼestudi.
Barcelona, ciutat de fàbriques (Barcelona, 2000). El
Col·legi dʼArquitectes de Catalunya va acollir lʼexposició
“Ciutat i Fàbrica. Un recorregut pel patrimoni industrial
de Barcelona”, una mostra dʼalgunes de les fotografies
del llibre.
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Entitats i col·lectius amb seu a la Nau
Desenvolupen la seva activitat des de la Nau Ivanow:
FEI (Factoria Escènica Internacional)
ADP (Associació de Dissenyadors Professionals)
Agrupació Veterans Don Bosco
Centre de Documentació La Sagrera
David Ruano
Fundació Catalana Jazz Clàssic
Grup Fotogràfic Nièpce de Saint Victor
Ivanow Jazz Group
LaLucky
UPC (màster Intelligent Coast)

Representació de la junta de l'ADP

ADP • Associació de Dissenyadors
Professionals

LʼADP és una associació dʼàmbit estatal, integrada
per dissenyadors de qualsevol especialitat, empreses
i estudiants interessats en relacionar-se, que neix a
Barcelona lʼany 1978 per la necessitat de defensar els
interessos professionals del sector del disseny.
En lʼactualitat la presidenta és Nani Marquina,
dissenyadora i empresària, guanyadora del Premi Nacional
de Disseny 2005.
Com vau arribar a la Nau Ivanow?
Des de l'inici, lʼADP ha tingut diferents seus. Lʼany 2004,
i a proposta de la presidenta dʼaquell moment, Pilar
Villuendas, es plantejà un nou canvi, però aquesta vegada
amb un propòsit i concepte molt diferent: formar part del
projecte Nau Ivanow.
Les converses amb Xavier Basiana ens van fer créixer la
il·lusió de participar en aquesta iniciativa de recuperació
arquitectònica i de difusió cultural.
El nostre objectiu no era “estar a la Nau Ivanow”,
sinó formar part activa del projecte global que la Nau
representa.
Què suposa per a la ADP estar a la Nau?
LʼADP, amb la instal·lació dins dʼaquest espai, ha tingut
la possibilitat dʼinteractuar més fàcilment dins de lʼampli
teixit social i cultural que ofereix la Nau, i beneficiar-se de
lʼimpuls que representa aquest canvi.
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Nani Marquina, presidenta de l'ADP i Premi Nacional de Disseny 2005

Foto: Albert Font

A més, en aquesta nova ubicació, i gràcies a les diverses
sales polivalents amb què compta la Nau, tenim més
facilitats per organitzar actes amb els nostres associats
i, alhora, els hem donat la possibilitat de conèixer un nou
espai per a lʼorganització dels seus propis actes, tant de
tipus professional com de caràcter personal.
Com veieu la Nau?
La Nau és sobretot un espai viu, i aquí és on radica la
seva força i el seu principal atractiu.
Dia a dia es respira un moviment molt intens: assajos
i representacions dʼobres de teatre, musicals, dansa,
filmacions de pel·lícules, gravacions de programes de
TV, tallers, exposicions de fotografia i pintura, reunions,
col·loquis, visites, celebracions diverses… Aquest és
indiscutiblement el major encant i valor de la Nau Ivanow:
la riquesa fruit de la seva diversitat i al mateix temps i,
gràcies a la mà de Xavier Basiana, el manteniment dʼun
equilibri estable dins dʼaquesta xarxa tan complexa.
El desè aniversari de la Nau va demostrar que és un
projecte que compta amb un gran suport institucional i
particular i que té un futur molt prometedor.
Esperem que la propera intervenció de lʼAjuntament
a la Nau serveixi per dotar-la de majors possibilitats
econòmiques i de difusió, però que de cap manera faci
canviar el seu esperit incial.
Nani Marquina

la nau ivanow

Assistents al curs organitzat per Avalon

Avalon: 'Recerca de finançament'
El 29 i 30 dʼabril va tenir lloc a la Nau un curs que duia
per títol "Recerca de finançament. La captació de fons i
recursos per a entitats del tercer sector".
Les jornades van ser organitzades per Avalon, una entitat
sense ànim de lucre que vol ser un òrgan de suport per
afavorir el creixement de les petites i mitjanes entitats de
Catalunya. Va comptar amb l'assistència d'una trentena
dʼentitats de Catalunya, d'àmbits i projecció molt diferents.
El primer dia es va tractar lʼanomenat fundraising, que
seguint amb l'obsessió de posar anglicismes a tot, no
és més que com i què cal saber i fer per obtenir fons de
finançament diferents dels provinents de lʼadministració
pública, que avui dia representa el 90% dels ingressos
de la majoria dʼassociacions. A la tarda es va treballar
per grups en situacions reals dʼalguna entitat, per intentar
posar en pràctica el que s'havia explicat matí.

El segon dia va comptar amb la participació molt
interessant de dues entitats força potents: Intermón-Oxfam
i el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB).
La primera va explicar quina metodologia de treball
segueixen, la qual cosa va servir per evidenciar que hi ha
entitats que per experiència ja estan situades en un nivell
força diferent de la majoria d'associacions.
El CJB, en canvi, va mostrar un tarannà més proper i
realista amb el dia a dia.
Tot plegat, una experiència molt positiva que esperem
poder posar en pràctica dʼara endavant per fer que les
entitats del barri siguin més fortes i autònomes.

Fes-te amic de la Nau Ivanow! Col·labora-hi!

GAUDEIX dʼun nou espai multidisciplinar. Un centre de creació, producció i difusió de la cultura contemporània. Un bon
escenari per a la divulgació de diferents disciplines artístiques: arts plàstiques, dansa, pensament, literatura, música i
teatre. Un nou punt de trobada dʼartistes i creadors. Un somni que tu pots ajudar a fer realitat. Rebràs la revista digital
de la Fundació Sagrera i informació personalitzada de totes les activitats. També podràs obtenir descomptes per
als espectacles i assistir als assajos oberts.

Truca'ns o envia un email
15€ anuals

Forma de pagament:
Ingrés a La Caixa Fundació Privada Sagrera c/c 2100 3216 37 2200173225
Domiciliació bancària
En efectiu

Hondures, 30 - Barcelona 08027 - Tel. 93 340 74 68 - nauivanow@nauivanow.com - www.nauivanow.com

Totes les fotos que surten publicades són fetes per Xavier Basiana, tret de les que en consten els autors
fundació sagrera
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