la nau ivanow

Octubre 2008

Borgos Pieper

Fundació Sagrera

Proposta d'ampliació de la Nau Ivanow

Ramon Basiana i Vers,
nou vicepresident de la
Fundació Sagrera

L'IPHES (Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social), amb Eudald Carbonell
de director, s'instal·la a la Nau Ivanow

Editorial: la Nau Ivanow s'ha quedat molt petita

El president de la Federació
Catalana de Patinatge i membre
del patronat de la Fundació,
Ramon Basiana,
pren el relleu a Joaquim Terré
en el càrrec de vicepresident.

Espai Andy Warhol

El somni de la Nau Ivanow fa més de 10 anys que viu, i si alguna cosa hem notat en aquest temps és la manca d’espais
perquè els creadors hi puguin tirar endavant el seus projectes.
Són molts els que cada dia truquen a la Nau per demanar espais de rodatge, d’assajos, d’exposició...; des de grans
productores a petits grups amb un pressupost molt reduït. Però, ara com ara, la Nau és limitada i malauradament no pot
cobrir totes les demandes.
En aquest temps, des de la Nau s’ha intentat oferir un espai a tothom, fins i tot adaptant-nos als pressupostos, la qual
cosa, sense demanar-ho, ens ha fet esdevenir coproductors de molts espectacles que han voltat per Catalunya o que
han travessat fronteres.
La gran demanda d’espais ja va fer que al gener del 2004 s’arrendés una nau industrial veïna, la Ion, situada al
passatge Bofarull 7. La Ion ha servit per créixer com a lloc de referència en el món teatral, on petites i grans companyies
han assajat abans d’anar als teatres d’arreu del país, o de plató de rodatge per a produccions cinematogràfiques, sense
oblidar que la principal activitat que s'hi du a terme és la dels creadors emergents.
Ara, amb l’empenta dels deu anys i amb la il·lusió d’esdevenir el referent de les fàbriques de creació de Barcelona, com
bé ens va dir personalment l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i mentre esperem el futur que presentem en aquestes
pàgines, volem seguir creixent. Abans que es dugui a terme el pla de transformació de la Sagrera i s'enderroqui la resta
de naus del passatge Bofarull, volem aprofitar la possibilitat que ha sorgit d’utilitzar-ne alguna per poder donar cabuda a
molts més projectes i continuar col·laborant en la materialització de somnis.
Però per poder créixer necessitem el suport de l’administració per tal de no ofegar aquest projecte nostre i ens cal tenir
la certesa que podrem mantenir la filosofia de la Nau Ivanow d’oferir un espai a tothom que tingui un projecte cultural.
Esperem poder passar de les paraules als fets i dur a terme aquest somni fins al final.
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Carta oberta a Jordi Hereu, alcalde de Barcelona
Et faig arribar aquestes paraules amb la intenció d’exposar la
meva proposta i voluntat.
Com tu bé saps, i gairebé tothom, el meu somni és que la Nau
Ivanow esdevingui un dels espais de creació de Barcelona i un
referent en la cultura de la ciutat. I és per això que de fa anys he
dedicat tota la meva energia per tal d’aconseguir-ho, tal com has
pogut anar seguint, primer des del districte i ara des de l'alcaldia.
Tenim constància que ho valores i que ens encoratges a seguir
endavant.
El pla Sagrera comportarà molts canvis en els entorns de la Nau,
com ara el trasllat de la Fundació Sagrera, que afectarà, de ben
segur, la marxa de les activitats que fins ara hem anat organitzant.
Per evitar aquest canvi de seu a un altre edifici similar a l'actual
i dintre del mateix barri de La Sagrera, penso que fóra molt més
lògic que poguéssim acabar la nostra tasca al mateix edifici on la
vam començar.
La meva proposta és, doncs, poder continuar desenvolupant
les activitats 20 anys més i acabar el projecte iniciat el 1998. Si
arribéssim a un acord de conveni per aquest temps, jo cediria
gratuïtament l’edifici de la Nau Ivanow, propietat meva, al barri i a
la ciutat.
En resum, l’Ajuntament s’estalviaria la despesa del nou espai i
podria invertir aquests diners en un projecte dels entorns de la
Nau, com el que ara et presentem, per tal de consolidar un gran
equipament cultural a la Sagrera i a Barcelona.
Xavier Basiana Vers
President de la Fundació Sagrera

fundació sagrera
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Proposta d'ampliació Nau Ivanow

Borgos Pieper

Cap a la gran transformació
dels entorns de
la Nau Ivanow
(5)

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

Borgos Pieper

Com ja hem anat explicant, 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 250 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.
Hem encarregat a l'estudi anglès Borgos Pieper el
disseny dels espais d'ampliació de la Nau Ivanow. Etienne
Borgos és un gran coneixedor de la Sagrera, ja que va ser
l'arquitecte de l'estudi de Norman Foster que va participar
en els primers estudis del Pla Sant Andreu Sagrera iniciats
l'any 1991.
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Secció
Espai polivalent (400 m2)
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Camerinos i serveis

Espai obert

Punt de trobada • Bar
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Sala d'assaig (400 m2)

Camerinos i serveis

Buit sobre la sala

Planta primera

Camerinos i serveis
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Vestíbul

Magatzem

Sala d'exposicions

Planta soterrani

Espai de gestió i entitats
la nau ivanow

Proposta d'ampliació de la Nau Ivanow

La Sagrera és un barri de Barcelona on s'estan a punt de
fer transformacions molt importants, ja que l'estació de
l’AVE Barcelona-Madrid, tan necessària i tan desitjada per
tothom, estarà al final del carrer Hondures d’aquí a poc
temps.
La Nau Ivanow fa 10 anys que existeix i que dota el barri
d’un centre de cultura que ha reunit tot un seguit de
creadors de totes les disciplines i, en els últims dos anys,
especialment de teatre. El resultat han estat unes activitats
molt interessants, amb un ressò a tota la ciutat.
L’alcalde Clos va venir a la Nau a presentar el projecte
urbanístic de la Sagrera, que durant un temps va estar
exposat aquí perquè ho pogués veure tot el barri.
Una de les característiques que tenen les ciutats més
importants del primer món, com ara Nova York, Berlín
o Londres, són espais culturals plens de vida, de
programació, d’activitats, que no estan ubicats al centre
de la ciutat. Als barris, els dóna vida, perquè tenen una
activitat cultural al costat de casa, la gent de la ciutat

també hi va, la qual cosa suposa moviment, creació
d’altres públics i, sobretot, vida, vida i vida.
Si la Sagrera creix, necessita que la Nau Ivanow també
creixi, i que es creï amb això un espai cultural a mida
d’un barri modern que respon als estímuls ràpidament
(incremenent d'amics de la Nau des del mes de juny,
plenes les representacions de teatre de la FEI).
És necessària la descentralització de la cultura, les bones
condicions perquè la creació neixi i es desenvolupi, i un
públic que s’impliqui perquè tot això tingui sentit, un públic
interessat, un públic compromès i que se senti part de la
cultura.
El projecte de la nova Nau Ivanow és un somni que, si es
fes realitat, compliria tots aquests requisits que fan diferent
i essencial una proposta.
Carme Portaceli
FEI (Factoria Escènica Internacional)

Entorns de la Nau Ivanow

fundació sagrera
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La
Nau
Ivanow
11 anys al servei de la cultura
a la Sagrera

El paisatge canvia. On abans hi havia una farinera, La Esperanza, avui ja prenen
forma nous edificis d'habitatges promoguts per l'empresa Cevasa
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Programació octubre-desembre'08
Dimecres 1 • 19.30h
Lectura llibre de Jesús Lizano
Dijous 2 • 21h
Festa FEC amb Ivanow Jazz Group
Del 2 al 9 • Espai 16
Exposició Setmana Arquiset: '10x10'
Del 3 al 17 • Sala de màquines
Exposició Nuria Marí: 'Transformaciones'
Dijous 9 • 20h
Jam Session (Fundació Jazz Class)
Dimarts 14 • 20h
Teatro x la Identidad
Divendres 17 • 21h
Fem Música! Ángel Soler i Marta Obradors
Dissabte 18 • 21h
Festival Associació Equilibri Vital
Dimecres 22 • 20h
Xavier Basiana exposa al MACBA
Dijous 23 • 22h
Concert Dani Nel·lo 4

OCTUBRE

Dijous 6 • 20h
Jazz Book
Del 7 al 9 • 21h • Espai Ion
Teatre Páramo Cero: 'En el páramo'
Diumenge 9 • 19h
Fem Música! 'Reflections on water'
Del 14 de novembre al 14 de desembre
Exposició Isabel Tristán: joieria contemporània i pintura
Exposició Xavier Basiana: fotografia
Dijous 20 • 20h
Jam Session (Fundació Jazz Class)
Divendres 21 • 22h
Concert Dani Nel·lo 4
Del 26 de novembre al 14 de desembre • 21h
Teatre FEI: 'Les noies del Tres i Mitja Floppies'

NOVEMBRE

DESEMBRE

fundació sagrera

Dijous 18 • 20h
Jam Session (Fundació Jazz Class)
Divendres 19 • 22h
Concert Dani Nel·lo 4
més informació: www.nauivanow.com
organització: Fundació Sagrera
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2008

1993

Setembre 2008

Setembre 1993

15 anys de diferència entre les dues fotos de Xavier Basiana: han marxat els trens de
mercaderies, però l'AVE no arriba! El veurem passar mai?
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Flaixos

1 de juliol. L'estilista Paul Gehring amb un grup d'estudiants holandesos

8 de juliol. 'Cicatrius', contes i cançons a càrrec de Luz Marina (cançó) i Jaume Viladric
(narració)

13 de juliol. Cloenda de la Primera Trobada
Internacional de Claqué a Barcelona,
organitzada per Tap On Barcelona.
fundació sagrera

16 de juliol. Rodatge del documental
commemoratiu del 60è aniversari de l'Escola
Blanquerna, amb la fotògrafa Sandra Balsells
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+ Flaixos

El mirador de l'estació de la Sagrera és un nou lloc de trobada de la Nau Ivanow
Carmen López, llicendiada en
Belles Arts per la UB (especialitat
en Conservació i Restauració) i
veïna de la Sagrera, està duent
a terme una delicada tasca de
restauració de l'estendard del
Foment Regional i l'Ateneu Obrer
de la Sagrera, de l'any 1890.
Un cop restaurat, es podrà veure
a la Nau en una exposició que
mostrarà tot el procés, de l'estat
inicial al final, amb l'explicació de
les diferents tècniques emprades.

16 d'agost. Celebració d'un enterrament nigerià
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Inauguració del Festival amb Cecilia Ledesma • Fotos: Débora Tenenbaum

SAGRERA FESTIVAL’08
Del 9 al 14 de juny de 2008

El primer Sagrera Festival, organitzat per la
Fundació Sagrera amb la col·laboració de la
Comissió de Festes i el Consell d'Entitats de
la Sagrera, va tenir lloc del 9 al 14 de juny. Una
setmana d'espectacles diferents cada vespre,
que va ser tot un èxit d'assistència i participació.

Nit de Tango. Cecilia Ledesma

Els Amics i Amigues de la Nau Ivanow van
poder estrenar els carnets identificatius durant
el Festival, amb l'entrada gratuïta a tots els
concerts.
Cecilia Ledesma, acompanyada de Gustavo
Battaglia a la guitarra, va ser l'encarregada de
donar el tret de sortida als concerts programats
amb el seu repertori de tangos.
La música clàssica va venir de la mà del Quartet
Promenade: Xavier Pomerol, flauta travessera;
Imma Guàrdia, violí; Ramon Aragall, fagot, i
Marta Farrés, piano. Van oferir una volta musical
al món, en 80 minuts.

fundació sagrera
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Dani Nel·lo 4

Dani Nel·lo, saxo tenor i baríton, es va presentar
amb un quartet en el qual l’acompanyen
reconeguts músics: Francisco Suárez, piano;
Ramón Ángel Rey, bateria, i Nono Fernández,
contrabaix.
La nota exòtica la va posar Eneida Marta, cantant
de Guinea Bissau, una de les veus femenines
africanes més espectaculars del panorama
musical actual.
La cloenda del Festival va anar a càrrec de Lídia
Pujol. Amb Els amants de Lilith va presentar una
nit de teatre i música en la qual va prioritzar la
paraula sobre la música.

Foto: Débora Tenenbaum

Com a complement als concerts, el penúltim dia
del festival hi va haver un sopar 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.
Atesa la bona acollida que va tenir aquest
esdeveniment, tant en l'àmbit de ciutat com, i
sobretot, de barri, les entitats organitzadores ja
treballen en la programació de la segona edició
per al juny vinent.

Eneida Marta
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Fem Música! Quartet Promenade

Lídia Pujol
fundació sagrera
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Teatre a l'espai Andy Warhol

'Fairy'

Fairy, una coproducció entre el Grec i la Factoria Escènica Internacional, que va obtenir el Premi Max 2008 al millor
autor teatral en català, es va poder tornar a veure a la Nau Ivanow del 19 de juny al 5 de juliol.
En aquests moments, la FEI comença a treballar en una nova producció que s'estrenarà a la Nau al novembre.
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'PROTÉGEME, INSTRÚYEME 1.1'

Coproducció de la Nau Ivanow, el Teatre Lliure i la Cia Marta Galán

Foto: Débora Tenenbaum

Protégeme, instrúyeme 1.1 es va estrenar en la seva versió definitiva al Far Festival, a Nyon (Suïssa), l'agost passat, i
el 19 de setembre se'n va fer una única representació a la Nau Ivanow, amb Mireia Serra com a cover de Núria Lloansi.
L'obra s'havia assajat a la Nau amb el títol Sobre els acollonits/2a part, i ha estat representada al Teatre Principal
(Olot), Ca l'Estruch (Sabadell) i al Teatre Lliure (Barcelona). En aquest últim espai, va formar 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, amb la vocació d'obrir espais per als creadors d'avui i de proposar noves formes.
fundació sagrera
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Dansa

12 i 13 de juliol. Dos espectacles de dansa butoh: 'Butôtic', amb Yumi Fujitani, i
'Demented Sausage', amb Victoria Macarte.

25 de juliol. 'Prismas. Un viaje por el siglo XX a través de la Danza Oriental', a
càrrec de Carolina Alejos, Cristina Manriques i La Negra.
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Assajos de teatre

'El Ángel Exterminador', a l'Expo Saragossa 2008

Joan Ollé amb els actors de l'obra. Foto: David Ruano

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 tota la filmografia del genial cineasta aragonès. Rodada en blanc i negre el 1962, es
considera una de les seves millors pel·lícules de totes les que va rodar en l'etapa mexicana.
Dirigida per Joan Ollé i amb adaptació teatral de Julie Sermon, va comptar amb un repartiment nombrós, amb Mireia
Aixelà, Ivan Benet, Ricard Borràs, Isabelle Bres, Roser Camí, Daniella Corbo, Pere Eugeni Font, Ricardo Joven, Manuel
Carlos Lillo, Àngels Poch, Rosa Renom, Hans Richter, Walter Silva i Armand Villén.

El Ángel Exterminador es va estrenar al Grec'08, i després va anar al XIII Festival de Teatro y Danza de Las Palmas de
Gran Canària. A l'agost es va poder veure al Palau de Congressos de Saragossa, dins del marc de l'Expo 2008.
L'acció transcorre íntegrament al palauet dels Nobile, on un grup de burgesos es reuneixen després d’una vetllada a
l’òpera i s'hi queden tancats sense cap causa. A partir d'aquí, aﬂoren els conﬂictes més profunds fruit d’una convivència
forçada.
Assaig a la sala annexa de la Nau • Espai Ion

fundació sagrera
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Assajos de teatre

Joel Joan interpreta 'Jo sóc la meva dona', de Doug Wright
Marta Angelat dirigeix Joel Joan en aquest monòleg de Doug Wright. L'obra explica la fascinació de l'autor per la vida
de Charlotte von Mahlsdorf, un transvestit alemany que representa un dels drames europeus més grans del del segle
XX. Von Mahlsdorf va sobreviure a dos dels règims més opressius de l'època, el nazisme i el comunisme. Els seus
darrers anys són molt controvertits per les acusacions de complicitat amb la Stasi (policia secreta alemanya). Wright,
l'autor, viatja de Nova York a Berlín per entrevistar la Charlotte i queda captivat pel seu encant i els seus relats sobre
com va aconseguir sobreviure. L'espectacle es nodreix de diverses fonts: transcripcions entre Wright i Charlotte von
Mahlsdort, cartes, articles sobre la seva vida publicats en diaris i arxius de la Stasi.
Aquest espectacle ha estat guardonat amb el Tony Award, el Drama Desk Award i el Premi Pulitzer.
Jo sóc la meva dona s'està assajant a la sala annexa de la Nau i es podrà veure a la Villarroel del 24 d'octubre al 14
de desembre.

Aina Tur, Pepa Plana, Irina Robles, Hans Richter, Sergi Cerezales, David Verdaguer, Jorge Picó i Ester Nadal

'Un tramvia anomenat desig', de Tennessee Williams
Un tramvia anomenat desig, una producció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA), s'estrenarà al Teatre Comunal
d'Andorra la Vella el 14 de novembre, dintre de la programació de la Temporada de teatre que des de l’any 1993
organitzen de forma conjunta els comuns d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. És el plat fort de la primera temporada
de l’entitat, que va començar el 2006 amb la finalitat d’impulsar les arts escèniques al país.
La directora, Ester Nadal, capgira el text de Tennessee Williams i imprimeix personalitat pròpia a aquesta obra que
s'assaja a la Nau Ivanow des del setembre.
La traducció ha anat a càrrec d'Aina Tur, i els intèrptes són Pepa Plana, Irina Robles, Hans Richter, Sergi Cerezales,
David Verdaguer, Jorge Picó.
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Monogràfics de Destino Teatro

Destino Teatro és una empresa d'orientació professional per a actors, que centra la seva activitat a facilitar l'accés al
mercat a totes aquelles persones que han acabat els seus estudis, fent d'empresa pont entre la formació i el món artístic.
En aquest sentit, realitza un conjunt de monogràfics amb figures destacades i força representatives de cada sector.
Destino Teatro, amb seu central a Madrid, imparteix a la Nau Ivanow els cursos que organitza a Barcelona. L'últim,
"Monólogo para Casting", va tenir lloc al juny i va comptar amb la participació de Carlos Manzanares. Per al proper
trimestre hi ha previst un màster en audiovisual, amb Pep Armengol, entre d'altres.

fundació sagrera
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Música

Quartet Promenade • 30 de maig de 2008

II Cicle Fem Música!

Després de l'estiu, la segona edició del Cicle Fem Música! continua els concerts mensuals.
El primer, el 17 d'octubre, anirà a càrrec d'Àngel Soler i Marta Obradors, piano a quatre mans: un sol instrument, dos
instrumentistes, infinites possibilitats… El perfecte assemblatge entre un dels pianistes i pedagogs de més prestigi al
nostre país, Àngel Soler, i una de les joves professionals, de gran talent, formada sota el seu mestratge, Marta Obradors.
El segon concert tindrà lloc el 9 de novembre, amb Quim Ollé, flauta travessera, i Joan Manel Chouciño, arpa, que
presenten Reflections on water - Reflexions sobre l’aigua. El programa s'estructura en quatre blocs: Le Matin, Le
Midi, L’après-midi, Le Soir amb obres d'Arvo Pärt, Charles Koechlin, Jean Françaix, Camille Saint-Saëns, Alphonse
Hasselmans, Bernard Andrès, Marcel Tournier i Claude Debussy.

Concert de José Tapia
José Tapia, veí de la Sagrera, va
fer el 18 de juliol un concert de
bandúrria i teclat a la Nau Ivanow, i
va presentar el seu cd Ilusiones.
Aquest disc, el segon que ha gravat,
conté cançons dels anys 60 i un nou
estil de música molt personal que du temps perfeccionant en solitari. El primer, Ecos del Ebro, és un disc de jotes.
Al seu poble natal d'Andorra (Terol), segueix col·laborant amb dos grups, un de jota (Alma Aragonesa) i un altre de
música clàssica, actuant per tots els pobles de l'entorn de Terol i Saragossa.
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Spring Jam Session• 22 de maig de 2008

Més Jazz a la Nau

La Fundació Catalana de Jazz Clàssic continua organitzant les Hot Jam Sessions i els Jazz Book. Al maig van oferir
una Spring Jam Session extraordinària amb motiu de les Festes de Primavera de la Sagrera, orientada a donar a
conèixer un seguit d'autors amb uns temes que respiraven un optimisme i musicalitat molt especials. El Jazz Book duia
per títol "Jazz Class i humor", i es va endinsar en un dels aspectes més lúdics del jazz, l'humor, ja que el Jazz Class, com
a música d'arrel popular que no oblida la intenció d'entretenir i distreure, es mou per molts registres diferents dels quals
l'humor és un dels més importants.
Les properes Jam Sessions seran el 9 d'octubre, el 20 de novembre i el 18 de desembre, i el Jazz Book el 6 de
novembre. Com sempre, a les vuit del vespre.

Llorenç Santamaria

Llorenç Santamaria i Dyango a la Nau Ivanow

Dyango

Foto: David Ruano

El maig i al juliol van passar per la Nau els cantants Llorenç Santamaria i Dyango. Xavier Basiana i David Ruano,
respectivament, van fer les fotografies promocionals d'aquests artistes.
fundació sagrera
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Formació

Handong Global University, de Corea • 23 de juliol de 2008

La UPC continua a la Nau
Durant aquest estiu, i amb continuació
al setembre, s'han dut a terme a la Nau
les clases de Multiramblas, un Summer
Workshop, organitzat per la Fundació
Politècnica de Catalunya de la UPC com
a part del màster Intelligent Coast (IC).
Noves Estratègies Turístiques, Noves
Estructures Territorials.
En aquesta ocasió, els alumnes
procedien de la Handong Global
University, de Corea, i de la Yokohama
Graduate School of Architecture
(Y-GSA), del Japó.

Yokohama Graduate School of Architecture (Y-GSA), del Japó. • 26 de setembre de 2008
24
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Tertúlies

Les tertúlies iniciades a l'abril, organitzades per Ateus de Catalunya i la Unión de Ateos y
Librepensadores (UAL) en col·laboració amb la Nau, van tenir continuació al juny i al juliol. El 6 de
juny es va debatre sobre un tema que vindria a ser la segona part de la tertúlia anterior, "Ateisme i
laïcitat", però aprofundint en una de les seves vessants més compromeses: la moral des d'aquests
dos eixos, "Moral religiosa i moral laica". Es va parlar de les religions (totes han tingut la moral
com a cavall de batalla per difondre els seus pensaments) i el laïcisme (que té en la Declaració dels
Drets Humans, en la Constitució de cada país i en les lleis, la resposta a la posada en pràctica de la
moral).
L'última tertúlia d'aquesta primera etapa va tenir lloc l'11 de juliol i va dur per títol "Per què creiem
en Déu?", una pregunta que tothom s'ha fet alguna vegada, creients, agnòstics i ateus. En aquesta
ocasió, va tenir el format de sopar i va comptar amb l'assistència de Francesc Romeu, capellà i
periodista especialitzat en informació religiosa, i autor de diverses publicacions.

Oleguer Méndez, pregoner de
les Festes de Primavera
Oleguer Méndez, president de l'Associació de
Veïns de la Sagrera fins a l'última renovació de
Junta, va ser l'encarregat de fer el pregó de
les Festes de Primavera d'enguany.
Els actes d'inici de les Festes i el dinar popular
van tenir lloc a la sala Andy Warhol de la Nau
Ivanow.

fundació sagrera
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Abric Romaní, excavacions a Capellades dirigides per Eudald Carbonell

Eudald Carbonell amb Xavier Basiana

Foto: Cinta S. Bellmunt

L'IPHES, amb Eudald Carbonell de director,
s'instal·la a la Nau Ivanow

El 30 d'abril l'arqueòleg Eudald Carbonell, codirector de les excavacions d'Atapuerca, va presentar a la Nau Ivanow el
seu llibre La consciència que crema, i es va inaugurar la I Mostra IPHES-ART, la primera mostra artística de membres
i amics de l’IPHES i de l'Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Arran d'aquesta trobada es van iniciar converses per establir a Barcelona una delegació de l’IPHES (Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució Social). La Nau Ivanow va oferir el seu espai, per donar un nou pas i apropar la
ciència a la ciutadania, a través de l’IPHES, perquè sempre hem seguit amb entusiasme la trajectòria del seu director,
Eudald Carbonell, i ens consta el seu interès per la municipalització de la ciència. En aquest cas, pensem que la Nau hi
pot ajudar molt, començant a potenciar la ciència des de La Sagrera i el seu consell de districte municipal.
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Exposicions

'Retrats per a la memòria.
Persones i lluita antifranquista al districte de Sant Andreu (1939-1975)'
Del 30 de maig al 25 de juny, l'Espai 16 de la Nau va acollir aquesta exposició de fotografies, que forma part d’un
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.
En el mateix acte es va presentar el web www.retratsperlamemoria.cat, que recollirà l'arxiu sonor de les converses i
permetrà ampliar el projecte en fases futures, amb més biografies i aportacions noves.

fundació sagrera
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Exposicions

Bea Ivanow
Del 5 al 27 de setembre
Pintura
Espai 16
"La llum, el sol, el mar... el color
Quan tenia quatre anys, Bea va guanyar el primer premi
de pintura d'un concurs infantil, on per la seva edat ni tan
sols la contemplaven… El tema, "l'estiu". Tots els nens van
pintar les barquetes, els para-sols, la sorra, la galleda i la
pala. Però Bea va fer ratlles de colors, i en preguntar-li què
era el seu dibuix va contestar: 'la llum, el sol, el mar... el
color'.

Jordi Soto "Chamuco"

'Caótico caos… sin ko aparente'
De l'11 de juny al 5 de juliol
Sala de Màquines
Artista multifunció allunyat dels 'ISMES', els quals repel·leix.
Nascut a Barcelona l'any de la gran nevada de 1962.
Cofundador i membre de la mítica banda Los Bombarderos.
Músic i compositor en diferents facetes creativomusicals,
al costat del seu amic i soci Dani Nel·lo, amb el qual
treballa des de fa més de vint anys (La Banda del Zoco,
Vértigo, Tandori Lennoir, Quartet, amb Miryam Swanson,
etc.). També amb Dani Nel·lo, i en col·laboració amb el
saxofonista Jordi Prats, Jordi Soto realitza treballs de
composició per a teatre (Woyzek, L’agressor, Fairy, Què
va passar quan Nora...), totes en col·laboració i sota la
direcció de Carme Portaceli (FEI).

I així ha estat la seva obra i així ha estat la seva vida,
llum i color; mai indiferent, mai blancs i negres, grisos o
colors foscos. Cada obra duu un trosset de la seva forma
de veure el món, de viure'l; amb les seves il·lusions,
aventures, amors i reptes, amb la seva essència
fonamental, veient la vida amb tots els seus colors,
aportant alegria al món, a cada llar, a cada racó de cada
paret…
Avui la seva pintura reflecteix la maduresa i el sentir la
vida 'més viva que mai', menjant-se-la." (Blanca Ivanow)
Bea Ivanow és una de les filles de Víctor Ivanow,
l'empresari català d'origen rus que va fer construir l'edifici
per instal·lar-hi la seva fàbrica de pintures. Més endavant,
la va llogar a diferents empreses del sector tèxtil, fins
que Xavier Basiana, al 1997, li va comprar per establir un
centre cultural: la Nau Ivanow.

"Amante de la creatividad por la creatividad: de
pinceles con bemol y de bemoles sin colores…"
"La cordura a ratitos quiere jugar conmigo"
[+ info www.myspace.com/jordisoto]

Elenamusa

De l'11 al 31 de juliol
Pintura a l'oli sobre tela
Espai 16
Nascuda a Barcelona (1974), Elenamusa és llicenciada
en Història de l’Art per la UB. Des de l’època d’estudiant,
on començà a fer teatre universitari, es dedica al món de
la interpretació, combinant la feina d’actriu amb treballs de
construcció d’escenografia, atrezzo, vestuari, màscares ...
Una perruqueria del Born, un teatre del Poble Sec, una
pizzeria de Gràcia, una cafeteria del Raval, i ara la Nau
Ivanow a la Sagrera, han estat escenaris on ha mostrat les
seves pintures.
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Agraïm a Bea Ivanow el finançament de part
de la pintura de l'escala de la Nau.
la nau ivanow

Una de les fotos de l'exposicióa

Xavier Basiana exposa al MACBA

"Arxiu universal. La condició del document i la utopia
fotogràfica moderna"
23/10/2008 - 06/01/2009 MACBA
09/03/2009 - 03/05/2009 Museu Berardo de Lisboa
Construir un arxiu visual ha estat la missió històrica de
la fotografia. "La condició del document i la utopia
fotogràfica moderna" aplega centenars de fotografies
i documents, des de les «fotointerpretacions» de la
primeria del segle passat fins a una sèrie d'obres actuals
encarregades a diferents fotògrafs contemporanis.

Giovanni Francesco Paolo Madonia
'Per aspera ad astra'
Del 2 al 18 de juliol
Pintura
Espai 16
Madonia, amb vocació i passió per la pintura des de
petit, va realitzar els cursos d'iniciació i desenvolupament
de l'Acadèmia de Belles Arts de Palerm. El seu desig
d'aprofundir en la poètica personal el va conduir a
experimentar llenguatges i formes cada vegada més
lligades a la informalitat. En les seves obres, Madonia
utilitza esmalts, vernissos i materials "pobres", que
transforma amb la combustió. Les seves obres transmeten
l'energia latent dels materials i, al mateix temps, la
precarietat de les formes i la matèria, el seu incessant
canvi en contacte amb la força primigènia del foc.
Les obres de Madonia es troben exposades de forma
permanent en diverses col·leccions públiques i privades,
com ara al Palazzo Comitini (a la Província Regional de
Palerm) o a la Fundació Wuth (a Alemanya). Així mateix,
té obres exposades a França, Suïssa, Estats Units, Brasil,
Finlàndia i Canadà.
L'exposició que es va poder veure forma part d'una mostra
internacional itinerant, en la qual a més de la Nau Ivanow
hi ha participat el Centre Cultural Casapiano, de Lisboa, i
el Centre Cultural Campamento, de Madrid.
fundació sagrera

"Arxiu universal" està estructurada en dues grans parts:
en primer lloc, l'exposició traça un recorregut històric per
alguns dels principals debats generals sobre el document
fotogràfic en el període modern (del 1850 al 1980); en
segon lloc, es pren Barcelona i la seva trajectòria visual
com a cas específic d'estudi.
La construcció fotogràfica de Barcelona com a cas
d'estudi. Aquesta segona part examina la tensió entre la
construcció d'imatges oficials i de contraimatges a partir
d'una historiografia fotogràfica i la seva correspondència
amb el model urbà. Reuneix documents que van des de
l'Exposició Universal del 1888 al Fòrum de les Cultures
del 2004. Com a colofó, es presenta la missió fotogràfica
Barcelona 2007, un survey fotogràfic encarregat pel
MACBA a un grup de fotògrafs actuals que proposa una
imatge de la nova ciutat emergent arran de les recents
transformacions econòmiques, socials i polítiques. Els
fotògrafs internacionals seleccionats per dur a terme
aquest encàrrec són Sandra Balsells, Xavier Basiana,
Lothar Baumgarten, Patrick Faigenbaum, Hans-Peter
Feldmann, David Goldblatt, William Klein, Manolo Laguillo,
Ana Muller, Marc Pataut, Xavier Ribas, Andrea Robbins &
Max Becher, Gilles Saussier, Jean-Louis Schoellkopf, Allan
Sekula i Ahlam Shibli.

Xavier Basiana ha estat nomenat fotògraf de
cambra de la Fundació Miró
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L'estendard: un tros de la història sagrerenca

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 de La Sagrera
David Ruano
Fundació Catalana Jazz Clàssic
Grup Fotogràfic Nièpce de Saint Victor
Ivanow Jazz Group
UPC (màster Intelligent Coast)
IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució
Social)

Centre de Documentació de La Sagrera
El Centre de Documentació de La Sagrera és una
associació que té com a objectiu preservar, catalogar, i
posar a disposició de tothom que hi estigui interessat, tots
els documents, en qualsevol suport, relacionats amb el
barri de La Sagrera, en el context de la seva pertinença a
l’antic municipi de Sant Martí de Provençals.
El Centre de Documentació va ser una iniciativa de Joan
Gironès i Quim Terré, amants de tot allò relacionat amb La
Sagrera.
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Com vau arribar a la Nau Ivanow?
Potser fent constar que en Xavier Basiana forma part de
la Junta Directiva del Centre de Documentació ja estaria
tot dit. De fet, però, la nostra seu anterior estava al carrer
Josep Estivill, en un local molt proper a La Nau i també
cedit pel Xavier. El trasllat a la Nau oferia la possibilitat
de disposar d’un espai propi per a l’entitat i de formar part
“físicament” del col·lectiu que conforma la vessant activa
de la Nau.
Què suposa per al Centre de Documentació estar a la
Nau?
La Nau Ivanow és un centre de referència cultural a
escala barcelonina i fins i tot més àmplia, però també
ho és en l'àmbit de La Sagrera. L’objectiu del Centre de
Documentació, tal com explicita el nom de la nostra entitat,
és el tractament documental de tot allò relacionat amb el
nostre barri. Estar a La Nau suposa doncs estar ubicats al
rovell de l’ou cultural de La Sagrera.
Com veieu la Nau?
Com un projecte que va començar des de zero, o fins
i tot de menys, i que ha tingut un desenvolupament
espectacular. És cert que va ser un projecte personal de
Xavier Basiana, però en aquest cas “personal” no vol dir
privat o exclusivista. Ben al contrari, en Xavier ha sabut
crear una dinàmica perquè La Nau tingui una imatge
oberta i, el que és més important, que aquesta imatge es
correspongui amb la realitat. Malauradament, en el seu
futur hi té molt a dir l’Administració.
Joan Gironès
President del Centre de Documentació de La Sagrera
la nau ivanow

La Nau Ivanow al servei de les empreses del barri

Durant tres dies de setembre, Contorn, una empresa de material esportiu ubicada a la
Sagrera, va organitzar a la Nau una fira de bicicletes per a professionals del sector

Inici de les obres del túnel de l'AVE de la Sagrera a Sants
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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Gràcies a tots!
Amics 2008
de la Nau Ivanow

Sergi Álvarez López - Francesc Alvira Borràs - Mª Carmen Antolino Romero - Miky Aragón Brailoff
Roser Aumatell Molist - Agustí Badia Sabaté - Josep Barbero Cabello - Marta Barrachina Castillo
Clara Basiana Cañellas - Guillem Basiana Cañellas - Anna Basiana Vers - Montserrat Basiana
Vers - Ramon Basiana Vers - Xavier Basiana Vers - M. Cinta Bellmunt Rodríguez - José Luis
Bestue Guarch - Jordi Bohigas (Piramidón) - David Bosch Angelats - M. Rosa Botinas Estrada Ana Brailoff Casanovas - Antonia Brunet Trilla - Oriol Cabezuelo Font - Antònia Cañellas Majoral
- Ignasi Cardelús i Fontdevila - José Maria Carmona Pérez - Agustí Carrillo Ortiz - Alejandro
Casajuana Morant - Jaume Castells Oliveres - Marta Clari i Padrós - Sandra Cloostermans - Anna
Collado Urieta - Eduardo Combellas Sosa - Comissió de Festes - Jordi Corominas Arús - Josep
M. Corominas Torres - Ricard Coromines Souto - Maria Corts Albarracín - Josefa Corts Albarracín
- José Cuella Melero - Maria del Arco Honorata - Basilia Demur Lanau - Dídac Devesa i Vernetta Neus Domingo Ibáñez - Agnela Domínguez Benito - Elisa Donadeu - Rosa Dordal París - Pilar Duró
Vila - Roser Escuder Botinas - Núria Escuder Botinas - Joaquin Español Viñas - Montserrat Esquerrà
Guasch - Hermínia Esteva Ollé - Ariadna Farrés Basiana - Jordi Farrés Basiana - Rafael Farrés
Ferrer - Marta Farrés Ferrer - M. Rosa Fernández de Sevilla Rodríguez - M. Gracia Fernández
González - Montse Ferrer Camí - Clara Ferrer Rodríguez - Margarida Ferrer Soler - Andreu Ferriz
Serra - Palmira Flotats Pinyol - Jordi Forteza Pérez - Concesa García García - Josep M. Garcia
Garcia - Carles Garcia Rodríguez - Vicente Gil Martínez - Roger Gironès Domínguez - Joan Gironès
Pau - Nando González Marcos - Pere Guarch Tarrida - Imma Guàrdia i Rúbies - Jordi Hereu i Boher
- M. Rosa Hernández Branchadell - Alicia Ivanow Hoyos - Bea Ivanow Hoyos - Blanca Ivanow
Hoyos - Elena Ivanow Hoyos - Adriana Renée Labastie Gómez - M. Antonia Lahosa Royo - M. Pau
Larred Romero - Josep Lladós Díez - Carmen López Carrera - M. Àngels López Mosquera - Nieves
Lucio Criado - Assumpció Malagarriga i Rovira - Julia Manzano Artona - David Marín Morodo - Jordi
Martí i Grau - Anna Martínez Casals - Montserrat Martínez i Izquierdo - Laura Meler Plana - Rosa
Mercadé Mercadé - Maribel Milan Aguilar - Roser Molinero Gonzalo - Covadonga Monge Marigorta
- Concepción Montorio Gambau - Lourdes Montorio Gambao - Lluís More Solsona - Neus Moret
Berenguer - Gemma Mumbrú i Moliné - Anna Munné Esteban - Pilar Murugó Bernat - Elisabet
Navarro Benito - Fidel Navarro i Garcia - Nita Núñez Martínez - Enric Òdena Peñarroja - Leila
Orellana Cárceles - Ivan Osorio Gascon - Josep Palau Piqué - Rosa Pàmies Ruiz - M. Luisa Pascual
Lafarga - Amèlia Pau Navarro - Engràcia Peñafiel Ferrer - Olga Pérez Torrens - Carla Pizani Freites
- Mercè Pomer Sacristán - Enric Prats Gil - Francisco Puertas Moreno - Mònica Puig MacLean Filomena Quiñones Santos - Jordi Rabassa Massons - Maica Rambán Izquierdo - Ariadna Ramos
Castells - Patricio Reig Isaacs - Eulàlia Ribot Martín - David Rico Garriga - Margarita Riera Camps José Luis Roig Rodríguez - Gemma Rojals Matias - Carlos Ronda Gallardo - Pablo Roso González
- Pilar Saladrigas Vallès - Arcadia Sans Mas - Pep Sant - Cinta Sanz Bellmunt - Rima Sayakhova
- Jaime Serramalera Cercós - Ricardo Simonneau Garcia - Quim Sirera Riu - Albert Solbes Godina
Valero - Sònia Solbes Godina Valero - Betty Sosa Correa - Núria Such Basiana - Oriol Such Basiana
- Roger Such Basiana - Xavier Such Martí - Anna Suñé Peremiquel - José Tapia Pozo - Joaquim
Terré Ponsà - Montserrat Torà Aguilar Imma Torras Arqué - Xavier Trias i Vidal de Llobatera - Berta
Tusell Ivanow - Anabel Úbeda Vila - Adela Urieta Porcar - Jordi Ustrell Mundina - Eugènia Ustrell
Peñafiel - Manuel Vaqué Boix - Pilar Vers Arenys - Rosor Vicedo Salvadó - Verónica Vilaseca
Martorell - Pau Vinyes Roig - Maria Vivas Pedralba - Richard Wakefield

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