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La Nau Ivanow uns dies abans de comprar-la. Desembre de 1997

Entre aquestes dues imatges hi ha 10 anys de diferència, el temps necessari per poder restaurar una fàbrica de pintures
i convertir-la en un espai de creació i difusió de cultura vinculat al barri de la Sagrera.

Teatre a la Nau Ivanow: Josep & Maria, dirigida per Carme Portaceli. 12 de gener de 2008
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la nau ivanow

Canvis al patronat de la Fundació Sagrera
El patronat de la Fundació Sagrera s'amplia amb la incorporació de tres
entitats veïnals de la Sagrera: lʼAssociació de Veïns, el Consell dʼEntitats i
la Comissió de Festes.
Dʼaltra banda, Joaquim Terré deixa la Fundació, i per tant el càrrec de
vicepresident. Li agraïm la seva col·laboració durant aquests 10 anys, primer
a través de lʼAssociació Cultural la Nau Ivanow i després a la Fundació
Sagrera. També els seus bons consells i lʼamistat demostrada.
Li demanem, però, que no deixi de dedicar-se a la Sagrera.
Com a reconeixement a la seva tasca duta a la Fundació, reproduïm el seu
últim escrit publicat al butlletí en què va reflexionar sobre els deu anys de la
Nau Ivanow.

10 anys de Nau Ivanow
"Tot i que en Xavier Basiana no va néixer a La Sagrera,
quan va deixar la seva Manresa natal i es va instal·lar al
nostre barri, el va començar a estimar com el que més i
sʼhi va implicar, col·laborant amb el moviment associatiu on
va tenir ben aviat un paper destacat
Això li va permetre conèixer de primera mà les principals
mancances de La Sagrera i encara que hi ha treballat
per intentar millorar-les, nʼhi ha una que el va colpir
especialment. Com podia ser que un barri amb més
de 35.000 habitants, i que anava creixent, no disposés
dʼun espai per acollir tota mena dʼactivitats culturals i
artístiques, proporcionat a la importància del territori i a la
seva població. Durant molt de temps hi va pensar, el va
somiar, el dibuixava al cap.
A la percepció dʼaquesta necessitat sʼhi va afegir un altre
element: no veia gaire voluntat per part de lʼadministració
de posar-hi remei, al menys dʼuna forma immediata. I tot
submergit en aquests pensaments, un dia, diu la llegenda,
que...
Passejant pel barri se li va aparèixer un edifici destinat
durant molts anys a diverses activitats industrials i que
en els darrers temps havia restat ociós, i, sabent-ne dels
desitjos dʼen Xavier, el va temptar. No va caler gaire esforç,
ell seʼn va enamorar, li va agradar arquitectònicament, va
veure-hi les possibilitats enormes que oferia i va començar
a posar en marxa, ell mateix, el somni que, ara sí, anava a
viure ben despert.
Li va posar el nom de La Nau Ivanow. Ivanow en honor de
lʼindustrial que la va fer construir i Nau perquè, vés a saber,
potser necessitava disposar dʼun mitjà de transport que
portés les idees a les realitats, solcant-les i sabent que no
sempre serien tranquil·les.
Dʼaixò en fa ara 10 anys; 10 anys en què va decidir
abocar-se a aquest repte i, arriscant allò que seʼn diu vida
i hisenda, el va anar transformant físicament, esforçant-se
en la seva adaptació, per poder acollir un seguit dʼactivitats
multidisciplinars, i convertint-lo en punt de trobada de
fundació sagrera

Joaquim Terré

creadors, en un centre de cultura on hi trobessin cabuda
tot tipus dʼartistes que poguessin desenvolupar-hi les
seves idees, molts cops experimentals, innovadores... però
sense oblidar en cap moment una estreta vinculació amb
el barri al qual ha adreçat sempre en primera instància
tota la programació de la Nau Ivanow, per a qui ha produït
directament activitats adreçades particularment als
sagrerencs, tenint sempre les portes obertes per acollir-hi
les iniciatives que organitzaven entitats sagrerenques i
que, ai làs!, segueixen sense tenir cap lloc adequat on durles a terme. Si no hagués estat per la seva voluntat de tirar
un somni endavant, encara seríem a les beceroles!
Tot plegat ha anat fent de La Nau Ivanow un referent, no
només de barri, sinó també de ciutat, i fins i tot dʼindrets
més llunyans on és coneguda la tasca que sʼhi fa i
lʼacolliment i caliu que sʼhi ha trobat.
Ara som conscients que el viatge dʼaquest somni està
arribant a una nova estació. El projecte Sant AndreuSagrera (per què sempre es deixen lʼarticle la, del nom
del nostre barri, als textos oficialistes?), a més dʼuna
macroestació intermodal amb lʼAVE al capdavant, porta
moltes transformacions i canvis, i amb ells lʼedifici de La
Nau passarà a titularitat municipal. Però el somni dʼen
Xavier sʼhavia fet amb el temps més ambiciós encara i
veia com les naus veïnes, també afectades per aquest
projecte esmentat, sʼenderrocaven i deixaven pas a un
gran complex cultural i esportiu, on encara sʼhi podien fer
més coses.
Ara som en aquest punt i ho estem defensant des de
la mateixa Nau i des de les entitats del barri. Més enllà,
però, de pedres, instal·lacions i titularitats públiques, cal
preservar un aspecte bàsic, fonamental, que imprimeix
caràcter i sentit: que aquest espai no es burocratitzi, no es
normativitzi, que hi continui viu i present lʼesperit obert que
en Xavier li ha sabut donar i que és la base i lʼexplicació de
la projecció i ressò obtinguts en tots aquests anys, que ara
avui, aquí, celebrem."
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Xavier Basiana Per Cinta S. Bellmunt
Com vas descobrir lʼedifici que actualment
ocupa La Nau Ivanow? Va ser una atracció
per lʼedifici en si, tu que ets arquitecte, i
després va venir el contingut, o el contingut
ja el somiaves i aquí vas trobar lʼespai adient?
La Nau Ivanow ocupa un edifici que vaig anar descobrint
a poc a poc, ja que formava part del meu entorn o
paisatge urbà habitual. És a pocs metres del meu estudi
del carrer de Josep Estivill 57, que ja era lloc de trobada
del moviment associatiu del barri de la Sagrera: va ser la
primera seu de lʼAssociació de Veïns del barri.
Mai mʼhauria imaginat que aquella fàbrica algun dia
pogués ser meva i un dia vaig tenir un cop de sort.
Havia observat que feia un any que a lʼedifici no hi havia
activitat i seʼm va acudir adreçar-me al seu propietari,
Víctor Ivanow, una persona encantadora i amb una forta
personalitat. Em va respondre que lʼedifici estava en
venda, i em va proposar que li fes una oferta. Així, per
atzar, aquell dia va començar el somni i quan vaig veure la
nau per dintre, tant dʼespai i amb aquella llum, encara mʼhi
vaig enamorar més.

En aquests moments, hi tenen lloc les classes i les
pràctiques del màster Intelligent Coast, de la UPC. És
lʼúnic espai de tot el disctricte de Sant Andreu que acull
una activitat acadèmica dʼàmbit universitari.
El món de les arts escèniques, la poesia i la música han
tingut, i encara tenen, un pes important. Començant per
l'última, aquí va néixer, per exemple, Ivanow Jazz Group,
una formació que ja comença a tenir un nom en el seu
àmbit, amb un bagatge de concerts important. També ha
estat dels primers escenaris, i en alguns casos el primer,
de grups novells.

Què et va convèncer a emprendre
aquesta aventura?

Foto: David Ruano

La veritat és que a mi, per la meva manera de ser, em
costa molt de dir que no, i quan el senyor Ivanow em va
proposar de comprar aquesta fàbrica, no mʼhi vaig poder
negar; el meu caràcter emprenedor i impulsiu va propiciar
que de seguida fos meva. Gairebé sense adonar-meʼn,
em vaig convertir en el propietari dʼun edifici atrotinat,
afectat pel desenvolupament del pla Sant Andreu-Sagrera i
qualificat de futur equipament per al barri.
Quan la Nau Ivanow ja va ser teva, quins
van ser els teus primers propòsits?
Volia que fos un lloc de trobada de creadors, inspirat en
la famosa Factory dʼAndy Warhol, però no sabia per on
començar ni com me'n sortiria. Em vaig deixar endur i
vaig començar a acceptar propostes, era molt receptiu i
facilitava la tasca dels qui hi venien a treballar. Sempre he
deixat molta llibertat perquè els artistes hi desenvolupessin
les seves creacions i sʼhi trobessin com a casa seva.
Després, tot ha vingut rodat.
Quins han estat els moments claus de la
història de la Nau Ivanow?
La Nau Ivanow sʼha anat fent de mica en mica durant
aquests 10 anys i costa de triar moments decisius.
A poc a poc, lʼhan anat descobrint diferents col·lectius.
Per exemple, durant el primer any els gitanos hi van
celebrar deu bodes. Després hi va venir gent del món
del cinema que van rodar curtmetratges, telemovies,
pel·lícules, anuncis, videoclips... El món universitari també
hi ha tingut cabuda: la Nau ha estat lloc dʼintercanvi entre
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i diverses
universitats estrangeres, com ara dels Estats Unitats, del
Canadà, de Monterrei (Mèxic) i dʼAustràlia.
4

Per la seva part, el teatre ha agafat molta empenta en
els darrers anys i, en aquest sentit, la Nau Ivanow ha
esdevingut lloc dʼassaig de companyies i productores
molt importants, a banda que la FEI (Factoria Escènica
Internacional ), dirigida per Carme Portaceli, hi té la seu.
A més, ja fa anys que sʼhi va instal·lar lʼADP (Associació
de Dissenyadors Professionals), al capdavant de la qual
actualment hi ha Nani Maquina (Premi Diseño Nacional
2006). En aquests 10 anys, també sʼhi han fet moltes
exposicions de pintura i fotografia.
I, evidentment, un dels moments importants de la Nau
Ivanow ha estat la constitució de la Fundació Sagrera per
poder tirar endavant totes aquestes activitats. Mʼagradaria
que en un futur, encara que jo no hi fos, també continués
gestionant el centre cultural en el qual sʼha de convertir la
Nau Ivanow, amb la finalitat que aquest estigués vinculat al
barri i a les seves entitats.

la nau ivanow

En els primers anys, compaginaves
lʼofici dʼarquitecte amb la gestió de la Nau,
però ara dediques el temps gairebé del
tot a aquesta darrera responsabilitat.
Tant recompensa emocionalment?

Més enllà de les activitats concretes, en
essència què ha aportat la Nau Ivanow a
la Sagrera, un barri que tu tʼestimes moltíssim?

Estic agraït a lʼarquitectura perquè gràcies a ella he
pogut finançar les activitats dutes a terme a la Nau durant
aquests anys, però la satisfacció que et dóna veure
com lentament vas transformant un edifici en desús i el
converteixes en un espai viu, amb activitats artístiques
diverses, no té preu. Aquest és el somni de veritat.
Des que va començar a funcionar fins a
lʼactualitat, la Nau Ivanow ha canviat sovint de
ruta o sempre ha treballat en la mateixa línia?
Tal com explicava abans, jo mʼhe deixat portar per les
propostes que a cada moment anaven arribant per si
mateixes, sense necessitat dʼhaver de fer jo cap crida
ni cap tipus de publicitat, i a dia dʼavui, tots els espais
disponibles de la Nau Ivanow estan ocupats i puc
assegurar que s'ha quedat petita per acollir la gran oferta
artística que rep.
Ara bé, en aquest trajecte, cada vegada he vist més
clarament que la Nau ha de tendir a ser un lloc de creació
i difusió de la cultura, al servei del barri de la Sagrera i de
Barcelona, en general.
Espai 16

El més important ha estat una mica dʼautoestima. Per aquí
han passat molts famosos i mediàtics. La Nau Ivanow, de
la Sagrera, ha sortit força per la televisió, i això agrada.
Lʼestiu passat, a més, gràcies a la col·laboració amb
la FEI, vam formar part de la programació del Festival
Grec de Barcelona; això, fa temps, era impensable.
Des dʼaquest punt de vista, diria que la Nau Ivanow ha
contribuït a fer de la Sagrera, per a la ciutadania de
Barcelona en general, alguna cosa més que la confluència
dʼestacions de metro i de tren relacionades amb lʼAVE.
I a la ciutat de Barcelona?
Som un granet de sorra que anem fent la nostra tasca.
Barcelona és una ciutat molt creativa que es troba amb
una gran mancança dʼespais com la Nau Ivanow, i la ciutat
en necessita. Abans sʼutilitzaven les velles fàbriques del
Poblenou, però cada cop en queden menys.
En els pròxims 10 anys, quines fites voldries
assolir amb la Nau Ivanow?
La veritat és que no ho sé. No miro tan lluny, visc molt
al dia. En tot cas, la Nau Ivanow algun dia ha de
passar a ser un equipament públic, un fet que està
vinculat al projecte de lʼestació de lʼAVE a la
Sagrera. Mentre no arribi aquest moment,
mʼagradaria acabar dʼassolir el repte de convertir
la Nau Ivanow en un equipament de referència
a Barcelona. Però això, ja no depèn de mi; és
lʼAjuntament qui ha de decidir-ne el futur. A mi em
quedarà la satisfacció d'haver-lo fet néixer.
I quin serà el teu següent somni personal?

Parlant del barri, el veïnat de la Sagrera ha fet
seva la Nau Ivanow? Són conscients del valor
social i cultural que representa?
La veritat és que aquesta és una de les “espinetes” que
tinc clavades. Hi ha molta gent del barri que sʼha quedat
amb la imatge de les festes que es realitzaven al principi,
que, dʼaltra banda, eren una font important dʼingressos
per poder començar a fer el somni realitat i, en canvi,
no han viscut ni han gaudit de lʼevolució de lʼespai ni de
les activitats. Costa molt que el veïnat vingui a descobrir
tot el que tenim entre mans i, per tant, aprofitin totes
les iniciatives teatrals, musicals i les exposicions que
promovem en el nostre propi barri.

Fa molts anys, lʼany 1990, quan era jove,
juntament amb altres arquitectes, vam idear la
transformació urbanística de la Sagrera, amb la
proposta anomenada Rec Comtal. Ens hi vam
implicar tant, que fins i tot hi vam involucrar
el prestigiós arquitecte Norman Foster; érem
utòpics i somiadors. Doncs aquest seria el meu
nou somni: veure acabat aquest projecte, amb un
paisatge ple dʼespais com la Nau Ivanow.
Cinta S. Bellmunt és periodista i escriptora. Resideix a
Tarragona des de 1986, on va arribar procedent de Barcelona,
i en concret de la Sagrera, per fer pràctiques durant un mes al
Diari de Tarragona. Ha realitzat un munt de feines relacionades
amb el periodisme, però des de 1997 la seva activitat
professional principal està centrada al Gabinet de Comunicació
i Relacions Externes de la Universitat Rovira i Virgili; a més, és
responsable de Comunicació de lʼInstitut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social. Ha publicat els llibres Darrere el micro.
69 anys de ràdio a Tarragona (2002); Els somnis de lʼevolució
(2003), amb el codirector del Projecte Atapuerca i director de
lʼIPHES, Eudald Carbonell; Lluís Llach, el noi de Cal Vall. Un
viatge pel seu món a Porrera (2005), amb Josep R. Grau, i
TINEThistòria. 10 anys de la primera xarxa ciutadana dʼInternet a
lʼEstat espanyol (2006), entre dʼaltres. El 2003, va pronunciar el
pregó de la Festa Major de La Sagrera.”
[+ info http://usuaris.tinet.cat/csb]
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La Nau Ivanow

10 anys al servei de la cultura
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FUNDACIÓ SAGRERA

LA NAU IVANOW

Què és la Nau Ivanow?

10

anys

La Nau Ivanow està ubicada en una antiga fàbrica, la
fàbrica de pintures Ivanow. El projecte neix el 1997,
quan lʼarquitecte i fotògraf Xavier Basiana lʼadquireix per
desenvolupar-hi un centre cultural dʼabast ciutadà. A l'inici,
va ser l'Associació Cultural La Nau Ivanow qui organitzava
les activitats i donava a conèixer l'espai.
Després de deu anys de funcionament de la Nau Ivanow
com a espai privat, i atenent cada vegada més a la
condició dʼuna entitat que ha contribuït a la creació,
producció i difusió de la cultura, durant el 2005 es planteja
la necessitat de donar un salt qualitatiu per millorar i
ampliar el camí recorregut, consolidant-se i esdevenint un
referent com a espai de producció i de difusió artística.
Amb aquest objectiu es pren la decisió de constituir la
Fundació Sagrera, entitat encarregada de gestionar el
projecte.
Des de la Fundació Sagrera es marca un panorama
dʼactuació estretament lligat a consolidar la Nau Ivanow
com a centre de creació i difusió a la ciutat de Barcelona,
donant suport a la participació individual i col·lectiva
de la ciutadania en la cultura, tot oferint més i millors
instruments per incrementar-ne la capacitat dʼexpressió
artística. Alhora, la Fundació vol cobrir una demanda
històrica del barri de la Sagrera: disposar dʼun espai i dʼun
equipament cultural amb les condicions adequades per
dur a terme aquest repte. El projecte té un marcat caràcter
multidisciplinar, ja que aborda la cultura des de diverses
disciplines (arts plàstiques, dansa, pensament, literatura,
música i teatre) amb les finalitats següents:
•Sumar-se a les diferents alternatives que proporciona
la ciutat; fomentar les companyies i els joves artistes i,
sobretot, possibilitar-los la utilització dʼespais per a la
producció i representació de les seves obres.
•Promocionar, fomentar i mantenir tots aquells valors
identitaris del barri, els socials i els culturals, en benefici de
les persones o entitats del barri i amb lʼànim de crear-hi un
vincle de col·laboració permanent.
•Promoure iniciatives, projectes i programes amb lʼobjectiu
dʼoferir una plataforma per a lʼestudi i el debat sobre els
diversos aspectes dʼinterès cultural.
•Cobrir lʼactual buit dʼespais de creació cultural que existeix
a la ciutat de Barcelona.
És força difícil exposar què ha representat i què representa
la Nau Ivanow per als seus diferents usuaris; tampoc no
és senzill detallar com lʼhan conegut moltes fonts sense
cap mena de publicitat ni promoció. El nostre mitjà de
comunicació més usual ha estat informal (boca-orella); la
millor publicitat ha vingut de lʼagraïment i la satisfacció de
la gent que ha passat durant aquests anys per la Nau.
El fet dʼestar ubicada en una antiga fàbrica no fa més
que ajustar-la a la seva realitat: és una fàbrica dʼidees,
de projectes, dʼemocions, que funciona contínuament,
cada dia sʼhi fan activitats, i això gràcies a la funció de
mecenatge que durant aquests anys ha dut a terme la Nau
Ivanow
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La transformació de la Nau Ivanow
En aquests deu anys de funcionament de la Nau Ivanow, la inversió privada del seu fundador, Xavier Basiana, ha
estat permanent. La seva constància i dedicació ha permès lʼextraordinària transformació dʼuna fàbrica en molt males
condicions a un espai cultural reconegut actualment dins dels àmbits professionals de la cultura.
El camí cap a aquesta transformació, però, no ha estat gens fàcil. Ha suposat també assumir una sèrie de
responsabilitats que afecten els diferents agents amb què ens relacionem i que ens ha obligat a dur a terme tot un seguit
dʼinversions en seguretat, en la insonorització del local, en les millores dʼaccés per a la gent gran o discapacitada i en la
instal·lació dʼaire condicionat.
Dʼaltra banda, aquest salt qualitatiu també vol dir millorar lʼequipament necessari per donar resposta de manera
professional a les diferents disciplines que interactuen a la Nau. La nostra voluntat és que aquest sigui el proper pas.
L'exposició Moments de la Nau Ivanow 1997-2007 mostra, a través de les fotografies que Xavier Basiana ha anat fent
durant aquests 10 anys i de cartells de diverses activitats, la transformació i l'evolució de la fàbrica des dels inicis fins a
l'actualitat. Les pàgines següents són una selecció del que es pot veure a la col·lecció sencera.

Enderroc envans planta baixa. 16 de setembre de 2002
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Nou paviment a la planta baixa. 23 d'octubre de 2002

Impermeabilització de la coberta. 24 d'octubre de 2005
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'Moments de la Nau Ivanow 1997-2007' (cartells)

SAGRERA
Lʼestació al 2004
(SOPAR COL·LOQUI)
26 novembre 1998

Foto: Pep Morata
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Revetlla de Sant Pere
Dijous 28 de juny de 2001
a les 20h

A la Nau Ivanow,
a la Sagrera de lʼAVE, arriba
La Locomotora Negra
amb lʼIvanow Jazz Group

Entrada gratuïta
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Del 16 al 31 de maig de 2005

Vaques, vaques!
A la Nau Ivanow

ESPAI ION, PTGE. BOFARULL, 7

CowParade
Barcelona 2005
12

25 de maig de 2005

la nau ivanow

Fundació
Sagrera

Neix el 15 de febrer de 2005 a la Nau Ivanow
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La planta segona tal com la vam trobar. Desembre 1997

'Moments de la Nau Ivanow 1997-2007' (recull d'imatges)

La planta segona tal com la vam trobar. Desembre 1997
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El pati de la Nau Ivanow tal com el vam trobar. Desembre 1997

La planta primera. Gener 1998
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El pati de la Nau Ivanow. Juny 1998

Paviment planta baixa. 22 d'octubre de 2002
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La façana en obres. 15 de gener de 2006

Insonorització planta baixa. 8 de juny de 2006
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Exposició de Daniel Yacubovich a la planta baixa • Novembre 1999

Celebració 5è aniversari de la Nau Ivanow. 15 de febrer de 2003
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Ion, l'espai dansa de la Nau Ivanow. 19 de febrer de 2005

Intèrprets de L'Orestíada, de Mario Gas. 3 de maig de 2005
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Rodatge videoclip a l'espai Ion. 26 de juliol de 2005

Assaig de jazz • Locomotora Negra & Claude Bolling. 3 de març de 2001
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Estudiants de la University of Western, dʼAustràlia. 6 de gener de 2003

Estudiants de Metàpolis. 16 de maig de 2001
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Taller de pallassos. 25 de juny de 2005

Les escoles del barri també han visitat la Nau. Els Àngels, 15 de març de 2005
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Inauguració exposició Sant Andreu i La Sagrera en moviment. 22 de maig de 2006

Les escoles del barri també han visitat la Nau. El Sagrer, 18 de febrer de 2003
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Foto: Débora Tenenbaum

Foto: Cristina Raso
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Ara toca la transformació
dels entorns de la Nau Ivanow
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Cap a la gran
transformació dels
entorns de
la Nau Ivanow
(3)
Aquesta és la proposta que des
de la Nau i amb el suport de les
diferents entitats del barri hem
acordat proposar a l'administració
per tal de poder-la fer realitat.
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.

fundació sagrera
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Foto: David Ruano

Teatre
Del 12 de desembre al 12 de gener es va
representar a la Nau l'obra de teatre Josep
i Maria, de Peter Turriní, amb direcció de
Carme Portaceli, i interpretada per Pepa
López i Artur Trias.

Josep i Maria és una obra que destapa tots
els tòpics referents a les festes de Nadal,
símbol de la unió familiar sobre la qual està
assentada la societat capitalista.
Maria és una senyora de fer feines dʼuns grans
magatzems que ha de treballar la Nit de Nadal.
Té un fill amb el qual no passarà aquestes
festes. Havia estat corista. Està sola.
Josep és un conserge dʼaquests grans magatzems que
també ha de treballar aquesta nit. Un comunista que
enyora el comunisme. Està sol.
Tots dos es troben casualment aquesta Nit de Nadal
i acaben celebrant la seva pròpia festa amb tots els
productes dʼoferta que hi ha al seu abast.
Però, en realitat, Josep i Maria estan sols perquè
pertanyen a aquell grup de gent que, per edat i per classe
social, la nostra societat ja no necessita, i per aquesta raó
es troben sols justament en una festa tan assenyalada per
a la família, la Nit de Nadal.
Lʼobra reflecteix la mentida dʼun món que es basa en
festes comercials, amb un aire de sensibilitat i amor. La
realitat sempre és diferent.
És una obra amb humor i ironia, que està al costat de les
persones, del seu interior real.

fundació sagrera

Traducció: Theres Moser- Ramon Farrés
Direcció: Carme Portaceli
Intèrprets: Pepa López i Artur Trias
Moviment: Marta Carrasco
Espai escènic i il·luminació: Paco Azorín
Vestuari: Mariel Soria
Banda sonora: José Antonio Gutierrez “Guti”
Aj direcció: Jaume Pérez

Una coproducció de la FEI (Factoria Escènica
Internacional), Teatre de Ponent de Granollers, CAET
(Centre dʼarts Escèniques de Terrassa) i Temporada Alta
de Girona.
Subvencionat per lʼICIC (Institut Català de les Indústries
Culturals).
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Assajos de teatre a la Nau
Gener i febrer
Producció Som-hi Teatre
i Ennev Teatre

Coproducció de la Nau
Ivanow amb Marta Galán
'Sobre els acollonits/2a part'
Direcció Marta Galán

Producció FEI

'Venedors'
Direcció: Carles Fernández

'Borís I, rei d'Andorra'
Direcció: Ester Nadal

Text: Beth Escudé
Amb Isabelle Bres, Hans Richter, Marc
Fonts, Jordi Godall i Pere Tomàs
Espai sonor i composició musical:
Lluís Cartes
Il·luminació: Pep Gàmiz
Vestuari: Míriam Compte
Escenografia: Guillem Sánchez-Blanco
Assessorament de dramatúrgia:
José Sanchis Sinisterra
Lʼespectacle està basat en un fet
històric: l'any 1934 Borís Skossyreff va
venir al Principat d'Andorra a reclamar
el seu regnat, que va durar nou dies,
fins que el bisbe de la Seu d'Urgell,
copríncep d'Andorra, el fa detenir
per la guàrdia civil. A partir dʼaquest
fet, lʼautora del text, Beth Escudé, ha
escrit lʼobra de teatre. No es tracta,
doncs, dʼuna versió teatral de lʼobra
literària homònima d'Antoni Morell.
La directora destaca el personatge
principal de lʼobra. A tot lʼespectacle,
el fil argumental gira a lʼentorn dʼuna
dona: lady Florence, la dona de Boris
Skossyreff. Lʼautora del text ha fet un
paral·lelisme entre Borís I i Macbeth:
“basant-se en lady Macbeth, ha
aconseguit una lady Florence, que va
acompanyar Borís en el seu viatge
a Andorra, que era la seva amant...
i que segurament és lʼambició dʼella
la que el va dur a reclamar el seu tro
reial andorrà”.
Es va estrenar l'octubre del 2006 al
Teatre Comunal d'Andorra la Vella,
amb el suport del Govern d'Andorra
i la Generalitat de Catalunya; al
desembre es va representar al Teatre
Tantarantana, de Barcelona.
Teatre Municipal (Perpinyà) 2008
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Text, espai escènic i direcció:
Marta Galán
Amb Núria Lloansi, Juan Navarro i
Yago Navarro
Música de J. S. Bach i Pergolesi
Enregistrament i edició del material
audiovisual: Roger La Pont

Sobre els acollonits és un projecte
escènic i documental format per dues
propostes independents: Sobre els
acollonits/1a part, un documental
dʼinvestigació intervingut i guiat en
escena per Mireia Serra i Sobre els
acollonits/2a part, una performance
teatral executada per Núria Lloansi,
Juan Navarro i el seu fill Yago, de 8
anys.
El procés de creació del projecte es
farà en 3 fases consecutives: una
primera aproximació a Sobre els
acollonits/2a part en el cicle Radicals
del Teatre Lliure, en coproducció
amb aquest teatre; una segona per
a la creació definitiva de Sobre els
acollonits/2a part, que sʼestrenarà
a lʼagost de 2008 en el Far Festival
(Suïssa), i una tercera, encara per
determinar, per a la creació de Sobre
els acollonits/1a part.

Sobre els acollonits/2a part planteja
una situació de ficció amb caràcter
futurista. Les imatges, les accions i
els textos que es posen en joc han
estat construïts a partir de dades
obtingudes, exclusivament, de
lʼactualitat. El resultat és una proposta
escènica que remet a la ciència ficció,
però que pren com a punt de partida
el nostre context sociopolític i humà i,
com leitmotiv, la omnipresència dʼun
clima sospitós de por i d'inseguretat.
Teatre Principal (Olot) 27 març
Ca lʼEstruch (Sabadell) 6 abril
Teatre Lliure (BCN) 17, 18, 19, 26

Text: Edoardo Erba
Amb Jordi Brunet, Eva Cartañà,
Rafa Cruz, Berta Giraut, Oriol
Guinart i Jordi Llordella
Il·luminació: Paula Miranda
So: Lucas Ariel Vallejo
Espai: Eugenio Szwarcer

Venedors posa al punt de mira la
societat basada en allò que (dʼuna
forma més o menys perversa) sʼha
decidit anomenar “lògica de mercat”.
Venedors és una sàtira inclement que,
mitjançant la deformació i lʼabsurd,
i una clara vocació de rebel·lia, ens
porta a viure el sense sentit dʼun
sistema que, com tots els sistemes,
està constituït en darrer terme
per individus. Lʼatac de Venedors
adquireix la seva màxima violència
precisament en el retrat esperpèntic
de lʼindividu contemporani en el si dʼun
món embogit i incomprensible.
Premi Tondelli de dramatúrgia 1998
Finalista al Pr
emi Riccione 1997
Coproduït pel CAET. Amb la
col·laboració de la Sala Beckett i el
suport de lʼICIC.
Work in progress a la Nau el 31 de
gener

Producció FEI

'Tot blanc'
Direcció: Marta Gil Polo
Work in progress a partir de Lʼhort
dels cirerers, dʼAnton P. Txèkhov
Amb Carlus Fábrega, Anna Casas,
Alicia González Laa, David Sánchez
i Mercè Soler
Dramatúrgia: Daniela Feixas i Marta
Gil Polo
Escenografia i vestuari: Romana
Redlova
Disseny llums: Alberto Barberà
la nau ivanow

Producció FOCUS

Producció Bitó

Text i direcció: Carol López
Amb Amparo Fernández, Maria
Lanau, Montse Germán, Aina
Clotet, Marcel Borràs i Paul
Berrondo
Escenografia: Bibiana Puigdefabregas
Ajudant de direcció: Mercè Vila Godoy

Autor:Javier Cercas
Adaptació teatral:Julie Sermón/Joan
Ollé
Amb: Carlos Álvarez-Nóvoa,
Gonzalo Cunill, Lluís Marco,
Isabelle Bres, Karla Junyent, Xavier
Ruano, Manel Sans
Ajudant de direcció:Ester Nadal
Escenografia:Sebastià Brosa/Joan
Ollé

'Germanes'
Direcció: Carol López

Tot blanc és un un projecte de
creació a partir de Lʼhort del cirerers,
de Txèkhov que té la intenció de
portar-se a terme i representar-se
com un espectacle professional al
territori català, espanyol i europeu.
Quina és la millor manera de
viure? Com trobar lʼequilibri entre
lʼautorealització i progrés econòmic?
Aquest és precisament el tema
profund de lʼobra original i que
desenvoluparan des d'una realitat
seva i més actualitzada.

Tot blanc parla de lʼésser humà,
de les contradiccions, dels somnis,
del costat més mesquí al més
idealista, de les històries dʼamor no
correspostes i de les casualitats.
Del 29 de febrer al 16 de març, a la
Nau Ivanow

“Germanes, avui fa un any que el pare
va morir”. Aquest és lʼinici de Les tres
germanes, de Txékhov. Les meves
germanes neixen el dia que enterren el
pare, i la família es reuneix a la casa de
camp. Tres germanes que malgrat no
somiar en Moscou tenen ànima russa.
Una mare molt mediterrània, un fill
adolescent, un marit que és exmarit i un
autèntic príncep blau. Una família que
sʼamaga sota lʼaparença dʼuna certa
normalitat, però on tots oculten els seus
secrets i, fins i tot, alguna perversitat.

'Soldados de Salamina'
Direcció: Joan Ollé

Lʼexitosa novel·la de Javier Cercas,
Soldados de Salamina, va tenir
una versió cinematogràfica de la
mà de David Trueba. Joan Ollé i
Julie Sermón van fer-ne l'adaptació
teatral, estrenada al Teatre Romea,
representada del 14 d'abril fins al 13
de maig i assajada a l'Espai Ion.
Ara, han tornat a preparar-la per ferne més representacions.

La Villarroel (7/3 al 4/5)

Tornen les Jam Sessions 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, per dues raons: la
primera, per la proximitat de les dates amb Carnestoltes, que allà se celebra amb molta eufòria; la segona, més
vinculada a l'existència de l'entitat, donar a conèixer el disc enregistrat en la primera actuació pública de la Fundació: el
concert dels Spirits of New Orleans, que va tenir com objectiu recaptar fons per als músics d'aquesta ciutat, greument
afectada per l'huracà Katrina. La Jam va ser tot un èxit d'assistència.
fundació sagrera
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Entitats amb seu a la Nau Ivanow
Diverses entitats i col·lectius desenvolupen la seva activitat des de la Nau Ivanow, on tenen la seva seu:
ADP (Associació de Dissenyadors Professionals)
Agrupació Veterans Don Bosco
Centre de Documentació La Sagrera
FEI (Factoria Escènica Internacional)
Fundació Catalana Jazz Clàssic
Grup Fotogràfic Nièpce de Saint Victor
Ivanow Jazz Group
En els propers números del butlletí, exposaran la seva opinió la resta d'entitats. La primera que parla de la Nau és la FEI.

Representació del col·lectiu. 2 de juny de 2006

FEI • Factoria Escènica Internacional
Com vau arribar a la Nau Ivanow?
Vam arribar, de casualitat, lʼestiu del 2004. Fèiem un
espectacle per al Grec que pertanyia al Fòrum 2004,
Genova 01, i estàvem buscant un lloc per assajar. Algú
de la nostra companyia, un dissenyador gràfic, coneixia el
Xavier Basiana i havia conegut lʼespai gràcies a la seva
feina. Ell mateix va parlar amb el Xavier per si podíem venir
i li va dir que sí. Llavors vam venir a assajar a la Nau.
Quan vaig arribar, vaig tenir la sensació que era un somni:
la seva energia, lʼespai, les possibilitats i lʼesperit del
Basiana em van dir que aquest era el lloc on intentar que
els nostres somnis es fessin realitat... Al cap i a la fi, la Nau
ja era un somni del Xavier... Vam parlar del futur i ens vam
instal·lar aquí.
Què suposa per a la FEI estar a la Nau?
La Nau Ivanow és la nostra seu, aquí és on ens agrada
estar i on volem crear aquesta plataforma que doni
estabilitat i continuïtat a la nostra feina, perquè creiem que
aquesta és l'única possibilitat que la creació assoleixi el
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Foto: Eugènia Ustrell

seu moment més alt. Aquestes són les condicions idònies
per a la creació.
La Nau ha estat la plataforma de la FEI i en aquests
moments sʼestà convertint en un punt de referència
del teatre a Barcelona, gràcies al seu esperit i al seu
compromís amb la societat en què vivim.
També ens volem arrelar al barri de la Sagrera, perquè és
el barri on hi ha la Nau i perquè ens agrada molt.
Com veieu la Nau?
La Nau és un lloc que té moltes possibilitats de convertirse en una mena de centre de creació, com els que hi ha
a Europa. Només necessita més condicions econòmiques
que li permetin dur a terme la línia que surt del seu
esperit: un compromís amb la creació. Si malgrat tot ha
tirat endavant dʼaquesta manera, us imagineu què podria
passar si es pogués permetre promocionar de debò la
creació?
Jo hi crec moltíssim, en la Nau, en el Basiana, en la FEI
i en tots nosaltres perquè no ens aturem davant de cap
dificultat, i això vol dir que lʼamor pel que fem ens empeny
a aconseguir el que sigui.
Carme Portaceli
la nau ivanow

Estudiants de l'últim curs del màster de la UPC Intelligent Coast. 18 de desembre de 2007

Màster de la Universitat Politècnica de Catalunya
La Nau Ivanow continua apostant per l'activitat educativa. El màster d'Arquitectura, Edificació i Urbanisme, de la UPC,
amb el nom Intelligent Coast (IC). Noves Estratègies Turístiques, noves Estructures Territorials, s'imparteix des del
2007 a la Nau.
Els objectius principals d'aquest màster es podem resumir en dos:
• Propiciar un marc dʼintercanvi teòric i pràctic destinat a articular una visió transversal sobre el fenomen turístic i la seva
repercusió territorial a través de la investigació de nous models dʼintervenció i orientació i mitjançant la participació de
diferents disciplines i agents implicats.
• Consolidar una xarxa nacional i internacional dʼinvestigació sobre el tema al voltant de lʼanàlisi i la redefinició de certs
escenaris turístics paradigmàtics, com casos dʼestudi concrets.
El programa s'adreça tant a tècnics de turisme, sociòlegs, economistes, enginyers, geògrafs, arquitectes i urbanistes,
com a professionals de departaments tècnics de l'administració pública.
[+ info www.intelligentcoast.es]

Agraïments
Xavier Basiana vol donar les gràcies a les persones que
durant aquests 10 anys li han fet costat i l'han empès a
fer possible aquest somni. També a tothom que ha passat
per aquí i ha donat sentit a aquest projecte, en especial a
Pilar, la seva mare, l'Eugènia, la Neus, la Núria, la Paula,
i la Ivanova.
Ivanova
fundació sagrera

Totes les fotos que surten publicades són fetes per Xavier Basiana, tret
de les que en consten els autors
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Divendres 15 de febrer de 2008

CELEBRACIÓ 10è ANIVERSARI
NAU IVANOW
(20.30 a 24h)

Concert amb
Ivanow Jazz Group i
músics de La Locomotora Negra (22h)
Exposició fotogràfica:
'Moments de la Nau Ivanow 1997-2007'

Hi sou tots convidats!
PORTES OBERTES

La Sagrera fa temps que espera el gran tren

Estació de la Sagrera • Foto: Xavier Basiana
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