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introducció
La Nau Ivanow fa 20 anys. I què són els primers 20 anys
d’una història? En la història del món, res; en la història
de la humanitat, una mica més, i, si pensem en la història
d’una persona, podríem dir que és el període de creixement i
desenvolupament més important de tota la seva vida.
En aquests 20 anys aprenem, primer, a aixecar-nos, a
caminar, a parlar; més endavant, decidim què ens agrada i
què no, escollim els amics i companys de viatge, sabem a què
ens volem dedicar, i sobretot comencem a fer plans de futur:
on ens proposem arribar i amb qui.
És en aquest punt on es troba ara la Nau Ivanow. Han passat
els nostres primers 20 anys. En aquest temps, hem après a
caminar; ens hem aixecat quan hem caigut; hem fet amics,
centenars o milers, del barri o de l’altra banda del món; hem
après a parlar i ara ens conviden a tot arreu perquè expliquem
qui som i què fem; hem passat de ser un contenidor cultural
a generadors de continguts de projectes locals, nacionals i
internacionals. I tot això ho hem fet amb molts companys
i amics que ens han ajudat, ens han acompanyat i ens han
ensenyat i obert portes al món de la Cultura. Només així
podia ser possible aquest viatge.
Sí, Cultura amb C majúscula. Una Cultura de la qual sempre
hem volgut que tothom en formi part; una Cultura que
hem treballat, treballem i treballarem per fer-la accessible;
una Cultura que no volem precària i per això ens esforcem:
perquè tots els que s’hi vulguin dedicar de forma professional
20 anys són molts dies i moltes hores, i també han estat moltes les persones que han col·laborat per fer-ho possible. Des
d’aquí volem donar les gràcies a tots els que amb la vostra participació i implicació heu ajudat la Nau Ivanow a arribar a
aquesta efemèride.
Amb aquesta memòria us convidem a fer un petit viatge pel 2017, un recull dels projectes més significatius de l'any, tot i el
risc freqüent de no recordar-nos d'alguna persona o activitat que també hauran estat molt importants per al nostre projecte.

Esperem que us ajudi a fer-vos una idea del que ha estat l'any 2017 per a nosaltres.
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companyies residents

'Mirant el món intentem entendre’ns a nosaltres
mateixos, i volem compartir els dubtes que ens
sorgiran durant aquest procés.'

A

mb el projecte de companyies residents, la Nau Ivanow vol deixar palesa la seva aposta per les companyies joves i per
dotar-les d’eines per al seu desenvolupament. Així, doncs, el fet d’acollir dues companyies residents permet que es
duguin a terme un seguit d’accions que els faciliten el creixement. Es treballa sense pressió, des de la flexibilitat en el
procés i des del compromís amb les companyies per tal d'ajudar-les i dotar-les dels mitjans necessaris per fer un pas cap a
la professionalització.
Aquesta iniciativa també vol ser un dels pilars en el retorn social de la Nau al seu territori, tot aprofitant la implicació de
les companyies en el projecte del centre. La idea no és reduir l'aposta per una companyia resident només a una aportació
econòmica per al desenvolupament dels projectes: una gran part de la nostra contribució consistirà en recursos intangibles,
que d’alguna manera seran quantificables en el temps.

Hui Basa
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Projecte Ingenu

companyies residents
Projecte Ingenu
Quan el 2013 vam començar a treballar, el col·lectiu no era
més que un grup d’entrenament i d’investigació actoral
regular que havia detectat la necessitat d’impedir que només
el «mercat» governés les nostres carreres artístiques. Naixia
Projecte Ingenu, un grup d’investigació pràctica sobre el fet
teatral, amb la voluntat de compaginar el treball professional
amb l’evolució personal i la investigació permanent d’un
model possible d’actor contemporani.
A la Nau Ivanow vam iniciar un treball basat en la coralitat
i l’experimentació sonora, treballant a la sala d’assaig, però
també en espais exteriors no convencionals. Vam començar
a utilitzar el concepte slow theatre per definir-nos. El
moviment slow (lent) pretén abordar el problema de la «falta
de temps» a través d’establir connexions amb allò humà; la
nostra recerca està orientada a generar vivències que posin
èmfasi en les relaciones humanes i el seu tempo natural.
Apliquem aquesta filosofia en els nostres muntatges: l’escena
es despulla i l’actor o l'actriu esdevé el centre de la peça. El
teatre és la relació entre intèrpret i públic, en cada paraula o
en cada respiració.

La pretensió era començar un treball regular i transversal
sense límits entre la interpretació, la dramatúrgia i la direcció
d’actors i s'organitzés en sessions guiades per eixos temàtics:
teatre descontextualitzat, teatre i societat, teatre i intèrpret.
A poc a poc vam necessitar materialitzar en espectacles les
nostres dinàmiques de treball intentant no perdre l’essència
que ens havia mogut inicialment i que s’extenia més enllà
del concepte «espectacle». I vam iniciar la producció slow
d’espectacles, mentre reformulàvem la manera de resseguir
l’entrenament actoral i les activitats fora del teatre.

Hui Basa
Des de les finestres de la Nau Ivanow es veu l’edifici on vaig
créixer. El lloc on neixes et marca. I el lloc on creixes et marca.
Et marquen els llocs i et marca la gent, la que et trobes pel
camí. I la gent amb qui treballes. I a la que estimes.
A la Nau Ivanow vam assajar i estrenar Ragazzo. Les coses
que fas també et marquen. I ara torno a ser aquí. Al carrer
Hondures, mirant l’edifici on vaig créixer mentre imagino
amb Pau Matas i David Teixidó un camí per als propers dos
anys, que són els que passarem de residència aquí, al barri.
Les perspectives de futur també et marquen. Amb ells he
treballat aquests darrers dos anys, en Ragazzo i també en
Barcelona (contra la paret). I ara toca centrar-nos en un
present que ens pertorba. Un present de conflicte arreu. En
un present de possibilitats arreu.
I si d’alguna cosa tenim capacitat (o voluntat) és de marcar el
present. I això és el que estem fent aquests dies, compartint
sala de treball amb molta gent que encara ens és desconeguda
i que, qui sap, tal vegada ens marcaran, o els marcarem.
Estem imaginant. Imaginar marca, marca una ruta diferent a
l’establerta, que ja t’és coneguda, i d’això en tenim ganes: de
trobar rutes, per portar a escena temes que ens marquin. I
tenim ganes de fer-ho mirant al barri, i a l’horitzó, i a tot allò
que hi ha després del barri, més enllà.

Mirant el món intentem entendre’ns a nosaltres mateixos, i
volem compartir els dubtes que ens sorgiran durant aquest
procés. Posar-los sobre l’escena per convertir-la en una
àgora, i no només en un espai d’oci.
Des de les finestres de la Nau Ivanow es veu l’edifici on vaig
créixer, i s’intueix el Mediterrani al fons, i la ciutat se’ns hi
dibuixa, i l’Europa del privilegi, i el planeta sencer també hi
és reflectit darrere aquests vidres.
Dos anys, tres projectes i el barri. Ja estem en marxa.
Lali Álvarez
Dramaturga i directora
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despertalab

L

a Nau Ivanow i la Sala Atrium hem organitzat el 2017 la quarta edició del Cicle de creació escènica DespertaLab. A través
del cicle, es posa a l’abast dels artistes i les companyies l’espai i les condicions tècniques adients per a la creació, la
producció, la comunicació-difusió i l’exhibició d’una obra teatral.

El cicle DespertaLab està molt consolidat. El 2017 van arribar 28 propostes, de les quals el jurat, format per Raimon Molins
(director Sala Atrium), Llàtzer Garcia (dramaturg i director de teatre), Jordi Bordes (periodista i crític cultural) i David Marin
(director Nau Ivanow), va seleccionar-ne les dues guanyadores. La segona proposta seleccionada no es va poder dur a terme
per motius d'agenda dels integrants.
L'obra guanyadora de l'edició de 2017 va ser:

1r. Premi
MÀFIA. De la companyia The Mamzelles Teatre
Som en algun lloc de la Calàbria dels anys 90. Som en una cuina, en la nit més calorosa, el vespre abans del casament de la
filla petita de Salvatore Maritzzo, un dels homes més poderosos de la ciutat. Les quatre germanes Maritzzo esperen els homes
de la família per sopar. 'Se non li aspettiamo ce andrà di Traverso!' Se sent el timbre: hi ha una nota. 'On vas?', diu Ilaria. 'A
buscar el pare', respon Emilia. 'I qui et protegirà?' Emilia la mira… 'Nosaltres ens protegim soles.'
Idea original: Bàrbara Mestanza
Dramatúrgia: Paula Malia, Bàrbara Mestanza i Paula Ribó
Direcció: Bàrbara Mestanza i Paula Ribó
Ajudant de direcció: Eric Balbàs i Carla Linares
Repartiment: Paula Malia, Bàrbara Mestanza, Paula Ribó i Júlia Molins
Disseny escenografia: Equip maap (Anna Auquer i Maria Auquer) i Javier San Agustín
Constructor escenografia: Olau Puig
Constructor cos fictici: David Soler
Vestuari: Verónica Febrero
Ajudant vestuari: Chiara Legittmo
Disseny d'il·luminació, so i vídeo: Rubén Homar
Traducció i coaching italià: Maria Ribó, Silvia Maestroni i Alberto Oliveri
Fotògraf: Lluís Tudela
Producció: Isis López
Arranjaments musicals: Carol Rovira
Moviment: Igone López
Disseny gràfic: Raquel Ibort
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cicle de creació escènica

2017

L'acord signat amb la Secretaría de Cultura de Jalisco
(Mèxic) ha permès que la beca fes un salt molt important i
que la companyia catalana guanyadora de la beca viatgés a
Guadalajara amb el seu espectacle Mafia i el presentés a la
Muestra Estatal de Teatro.
En el mateix document s'establia la convocatòria d'una
residència de tres mesos a la Nau Ivanow per a companyies
mexicanes per dur-hi a terme la creació un espectacle que
va ser presentat en el marc del Cicle de Creació Escènica a
la Sala Atrium de Barcelona. Els guanyadors van ser Teatro
Nómada i Teatro Estudio TEES, amb l'espectacle Juana Inés,
paráfrasis de sí misma. Tot i ser una companyia internacional
i aquí desconeguda, va aconseguir una mitjana del 65%
d'ocupació i una molt bona crítica.

1r Premi internacional
Juana Inés, paráfrasis de sí misma
Teatro Nómada i Teatro Estudio
Es tracta d'un espectacle multidisciplinari que se submergeix
en la vida, obra i passió de la musa Sor Juana Inés de la
Cruz. Les companyies Teatro Estudio (TEES) i Teatro Nómada
(MEX) construeixen una peça molt suggeridora en què el
text s’interrelaciona amb la música i la dansa tradicional
mexicana. Al ritme del son jarocho, acompanyarem Juana
Inés en un vertiginós viatge eròtic i sensorial sobre la
condició de ser dona en temps i territoris diferents.

Direcció: Fernando Sakanassi
Dramatúrgia: Ricardo Ruiz Lezama
Creació escénica i repartiment: Karla Constantini, María
Balam, Darío Rocas, José Jaime Argote
Disseny de vestuari: Estela Fagoaga (Sistema Nacional de
Creadores de Arte)
Disseny d'espais escènic i d'il·luminació: Tenzing Ortega
Disseny de maquillatge: Liz Flores
Producció executiva: Ricardo Pérez/Imagina Entretenimiento
Coproducció: Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado
de Jalisco, Nau Ivanow, Sala Atrium, Cultura UDG, Teatro
Estudio i Teatro Nómada
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the mamzelles

F

eia molt de temps que teníem aquest projecte en ment. Duiem dos
anys treballant sobre el text de Màfia i la beca DespertaLab ens va
semblar una bona oportunitat per posar una data límit al projecte
i, per fi, dur-lo a terme.

Components
Paula Malia - actriu
Bàrbara Mestanza - actriu
Paula Ribó - actriu

Volíem crear una peça escrita, dirigida i interpretada per nosaltres
mateixes i poder anar de gira fora d’Espanya. El resultat ha estat molt
positiu.
L'obra ha estat molt ben rebuda pel públic i, tant a barcelona com
a Mèxic, hem rebut molt bones crítiques. Hem sigut molt fidels a la
història que volíem explicar i a com ho volíem fer. Com a creadores i
actrius ha estat una experiència i un aprenentatge molt constructius.
Màfia es va presentar a la sala Atrium de Barcelona el juny de 2017 i el
desembre i gener de 2018. Al setembre de 2017 també vam fer dues
funcions a Mèxic, al Centro Nacional del Bellas Artes de Jalisco, i al
Teatro Morelos d'Aguascalientes.
També van ser molt positives les trobades amb la companyia de Jalisco
guanyadora del premi internacional, Teatro Nómada. Amb ells vam
poder intercanviar experiències ja que la companyia també es trobava
en un procés de creació molt semblant al nostre. I vam poder enriquir
molt la nostra experiència coneixent el marc cultural a l'altra banda de
l'Atlàntic.

L'estada a Mèxic va ser sens dubte el
millor de la beca. Ser a Mèxic ens va
oferir l'oportunitat de conèixer una
cultura i un teatre diferents del que
coneixien fins aleshores. L'obra, a més,
va ser molt ben rebuda a Guadalajara i a
Aguascalientes.
Gràcies a la beca, als contactes que van
poder fer durant l'estada i a la bona
rebuda de la peça ens plantegem poder
tornar a Mèxic i a Amèrica del Sud en
properes ocasions.
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teatro nómada i teatro estudio

E

l proyecto Juana Inés ha representado para la compañía un antes
y un después en su creación y modelos de producción. En la Nau
Ivanow existe un pequeño apartamento donde la compañía habitó
durante el período de la estancia, y que queda justo frente al salón de
ensayos asignado para el grupo en el que se trabajó de 10 de la mañana
a 10 de la noche, seis días a la semana. En este tiempo se generaron
colaboraciones con las compañías Projecte Ingenu y Las Mamzelles (que
presentaron Màfia en la MET 2017) sobre procedimientos que cada
grupo emplea para desarrollar y poner en escena un nuevo proyecto.

Components
Fernando Sakanassi - Direcció
Karla Constantini - actriu
María Balam - actriu
Darío Rocas - actor
José Jaime - actor

Características de la residencia. La Nau Ivanow de Barcelona cuenta con
tres salones de ensayos, un vivero de creación, una sala de teatro, una
cocina común y un apartamento.
Durante la estancia está asignada la limpieza y servicios para poder
cocinar (la compañía cocina su propio alimento), la Ivanow dispone
como parte del premio una cantidad destinada a alimentación y algunos
gastos operativos para poder llevar a escena el proyecto que se estrena
en el ciclo DespertaLab en la Sala Atrium, una pequeña sala en el centro
de Barcelona para 54 espectadores.
Experiencia autogestiva. Desafortunadamente por los tiempos de la
convocatoria, la compañía no pudo postularse a FONCA, IBERESCENA,
Bancomer, CECA, PECDA, o programación en la Coordinación Nacional
de Teatro. Tampoco fue acreedora al apoyo de producción de Proyecta
2017, lo que colocó al grupo en una situación desventajosa pues las
personas que colaboran en el proyecto tuvieron que renunciar a sus
trabajos y dejar la renta pagada por tres meses, sin incluir desde luego
los gastos de alimentación en Barcelona que no se pudieron gestionar,
exclusivamente para la solvencia económica con la compañía, dejando
aparte los gastos de producción de la pieza escénica.
Respecto de los boletos de avión, si fueron beneficiados con el apoyo
Proyecta Traslados.

El proyecto de intercambio entre la
Secretaría de Cultura de Jalisco y la Nau
Ivanow es único y necesario para el
desarrollo artístico, cultural y profesional
del teatro jalisciense y catalán debido al
intercambio.
Es una posibilidad sui géneris difícil de
encontrar en otras entidades federativas
en México y que es un gran paso
para la descentralización de las artes
escénicas nacionales en su exposición
internacional, por lo que se podría
catalogar como prioritario.
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programa de residències

L

es residències d’assajos i les residències tècniques
han generat entre elles la dinàmica que es volia. La
majoria de companyies que han demanat una residència
d’assaig, també han demanat una residència tècnica per
poder acabar el procés de creació.

a projectes que estan a punt de fer-hi temporada de disposar
del temps necessari per «adequar» el seu espectacle a les
mides d’una sala, cosa que permet començar amb un altre
tarannà, ja que disminueix l’estrès de l’estrena en haver
pogut estar dues setmanes «sobre l’escenari».

Així, doncs, tal i com estava previst, es va obrir una
convocatòria per la qual s’han ofert cada trimestre 5 places
de residències d’assajos i 5 de tècniques. Dels 19 projectes
seleccionats, 11 han triat fer tot el procés de residència a
la Nau, amb la qual cosa han acomplert l’objectiu d'aquest
programa de permetre que les companyies arribin a la Nau
amb un projecte per crear i que en surtin al cap de gairebé
dos mesos de treball amb el projecte acabat en tots els
aspectes tècnics.

A tot aquest procés cal afegir que més de la meitat
d’aquestes companyies han aprofitat també el programa
Impulsa’t, que ofereix la possibilitat de fer una presentació
del projecte assajat davant els programadors, premsa i
públic en general. Es promou, així, des de la Nau, la possible
entrada d’aquestes companyies en el circuit i es dona a
conèixer la seva feina als professionals. El 2016 han estat
més de 300 els programadors o professionals que han passat
per la Nau i més de 1.300 de públic, esdevenint còmplices,
com sempre diem, del programa de suport a les companyies
impulsat des de la Nau Ivanow.

Les sales de teatre han valorat de forma molt positiva aquest
programa de residències tècniques, ja que dóna l’oportunitat
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programa de residències

La residència d'allotjament enguany també ha tingut un
paper molt important en el projecte de la Nau. Amb
un total de 122 dies d‘ocupació i 8 projectes diferents
-4 d'internacionals i 4 de l’Estat espanyol-, l’espai es va
consolidant com un eix fonamental per desenvolupar en un
futur el projecte d’internacionalització de la Nau Ivanow.

Programa de residències 2017
20 Companyies en residència d'assajos
10 Companyies en residència tècnica
9 Presentacions del seus projectes a la Nau
11 Estrenes o presentacions fora de la Nau
145 dies d'ocupació a la residència d'allotjament
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exit experiències internacionals

E

XIT és una plataforma de sensibilització, formació i
treball, al voltant de la internacionalització, que ajudi
les companyies a créixer i a establir el salt internacional
com un objectiu de futur.
L’any 2016, des de la Nau Ivanow vam posar en marxa el Pla
d’Internacionalització per poder desenvolupar i fer arribar el
nostre projecte més enllà de l’Estat. Durant el procés es va
comprovar que les companyies que han passat per la Nau
tenien també la inquietud de fer aquest pas. Així, doncs,
més enllà d’internacionalitzar la Nau Ivanow es vol ajudar els
residents i els usuaris a fer el salt internacional.

Jornades EXIT 2017
Del 26 de juny a l’1 de juliol es van dur a terme les
primeres Jornades EXIT, amb 9 ponents -locals, nacionals
i internacionals-, i més de 50 assistents a les diferents
activitats, entre les quals:
• 2 cursos impartits per Toni González, sobre com configurar
un projecte amb la mirada posada a l’estranger i quina
és la millor forma per moure i fer visible aquest projecte,
mitjançant diverses estratègies.
• 2 xerrades gratuïtes: una amb Iva Horvat (ArtRepublic) i
Antonio Altamirano (Festival Cielos del Infinito), en què van
informar dels circuits i festivals llatinoamericans i europeus;
l'altra, impartida per dos tècnics de l’Institut Català de les
Empreses Culturals (ICEC) i dos de l’Institut Ramon Llull,
sobre ajudes i programes de mobilitat.
• 1 debat per ajudar a definir entre companyies i espais de
creació què és i com ha de ser una residència.
• 1 estrena teatral internacional: els assistents van estar
convidats a l’obra Casco Azul, de Teatro Amplio, una
companyia xilena el director de la qual, Antonio Altamirano,
també va participar en una ponència.

Què hem fet?
• Una pàgina web en català, castellà i anglès, on canalitzar
tota la informació sobre els projectes internacionals en
què està implicada la Nau Ivanow.
exit.nauivanow.com
• Noves pàgines en xarxes socials a través de les
quals ens comuniquem en diferents idiomes segons les
publicacions que compartim.
• Una imatge corporativa pròpia per a diversos suports
gràfics i marxandatge.
• Un compte de correu propi per enviar i rebre notícies,
convocatòries i notes de premsa.

Futur d’EXIT
El balanç d'EXIT és positiu. Durant tot l’any estarà
actiu a través dels seus canals de comunicació per
oferir a les companyies i als creadors la possibilitat
d’internacionalitzar el seu projecte amb cursos,
beques i altres eines.

14 - Memòria 2017 Nau Ivanow

les residències són com haurien de ser?

D

urant les jornades EXIT – Experiències Internacionals,
impulsades per la Nau Ivanow, una de les sessions
va consisitir a respondre la pregunta següent: Les
residències de creació, són com haurien de ser? L'objectiu
era establir un mapa i unes línies estratègiques per tal
d'extreure una definició de residència.
La sessió es va plantejar com un espai de debat i treball sobre
els models de residències d’artistes, tenint com a objectiu
final la creació d’un mínim comú denominador sobre com
hauria de ser una residència. La jornada va servir per establir,
com a conclusió final, una definició consensuada i participada
sobre allò que ha de ser una residència d’artistes. El format
de la jornada, plantejat com un espai per a la reflexió, no
va permetre entrar en l’especificitat i delimitació de cada
element que conforma aquesta definició (no era aquest
l’objectiu), però sí que estableix un mapa conceptual i unes
línies estratègiques que haurien d’orientar –i no perdre’s de
vista– a l’hora de dissenyar models i implementar polítiques
amb incidència en el sector.
Per tal que el debat fos més ric, la jornada va comptar amb
un perfil d’assistents heterogeni: des d’artistes i responsables
de companyies fins a gestors i gestores culturals i experts en
recerca i cultura.

Definició consensuada
Una residència ha de ser un procés flexible que es desenvolupa en un espai i un temps de treball que ofereix les
condicions adequades i adaptades a les necessitats específiques de cada projecte acollit. Per tant, un espai flexible que
generi la confiança i el diàleg per poder tenir cura del procés del creador/a i poder recollir, compartir i patrimonialitzar
el coneixement que es genera a l’interior de les pràctiques artístiques. Ha d’estar dotada d’una aportació econòmica
que permeti treballar dignament el creador/a (recursos econòmics, amb honoraris per al procés de recerca) i d’un equip
humà que acompanyi en tots els àmbits, sense ingerència en el procés creatiu. Ha de poder oferir i obrir espais de
connexió i d’intercanvi que facilitin la continuïtat de les trajectòries artístiques i, per tant, ha de formar part d’una xarxa
comunitària que inclogui l’artista, el centre de creació i l’entorn. La residència ha de ser accessible a través de diferents
mecanismes de selecció, i ha d’estar basada en els temps de la creació (no de la producció).

Nau Ivanow Memòria 2017 - 15

escena germinal
GERMEN 1
Arribem a Avinyó i anem directes cap a Cal Gras, l’espai de
residència i creació que ens acollirà durant els tres dies de
germen. Hem arribat més d’hora del que pensàvem i en Quim
i companyia encara estan adequant els espais perquè nosaltres
hi puguem entrar, així que decidim anar a fer un tomb pel poble
i, tot prenent alguna cosa, fer la primera presentació tant del
projecte com dels integrants del germen.
Des de que vam començar a idear el projecte volíem que la
experiència anés més enllà de fer un taller: ens interessava molt
l’espai d’intercanvi, que els integrants dels gèrmens tinguessin
l’oportunitat de conversar entre ells i, en el nostre cas, amb en
Tomàs Aragay en moments de convivència.
Així va seguir el germen, vam dur a terme excavacions de
paraules, unes excavacions amb unes normes concretes que
propicien, com ja havíem fet amb l’espai el primer dia, ser
sempre molt sincers i anar a favor de les propostes i intuïcions.
Paraules com ara discurs, fidelitat, odi, invisible o violència
van ser qüestionades, investigades, estripades i observades:
excavades. No donem per fet que coneixem el llenguatge, la
paraula i encara menys la resposta.

E

scena Germinal és un certamen impulsat per la Nau
Ivanow i Projecte Ingenu per potenciar l’encontre entre
artistes i públics amb l’objectiu de posar en valor el
procés de creació escènica des del convenciment que l'slow
theater i la vivència creativa poden ser un motor de progrés i
d’intercanvi artístic i vital.

"Una paraula no apareix sola, té
tot un ecosistema al seu voltant."
GERMEN 2
Manel Barceló ens parla sobre les bullangues. Com, durant el

Germinal vol fomentar situacions que puguin esdevenir
germen d’experiències futures en àmbits ben diferents:
des d’una millor comprensió del fet escènic per part d’un
espectador, passant per l’apropament a llenguatges escènics
aliens, fins a sinergies artístiques capaces de sintetitzar-se en
espectacles futurs.

segle XIX, els catalans i les catalanes (i sobretot les barcelonines)

En aquesta primera edició es van dur a terme dos Gèrmens
simultànis:

I ens posem drets. Parlem de la creació actoral. De com l’actriu,

es van revoltar contra el sistema absolutista que les asfixiava.
Parlem de Ferran VII i Maria Cristina (no la que «me quiere
gobernar», l’altra) i de les guerres carlines. I alguns entenem
una mica més aquest fragment d’història que sempre ens ha
semblat un punt caòtic.

només amb el seu cos i la seva veu, té prou eines per explicar
qualsevol història. I de com ampliar aquestes eines en l’ús d’un

GERMEN 1: De la no-creació com a forma de treball. Societat
Doctor Alonso – Tomàs Aragay
Cal Gras – Avinyó (del 29 setembre al 2 octubre)
Nau Ivanow (3 octubre)

cor d’actors i actrius per construir un relat conjunt.

GERMEN 2: L’èpica de la sabata i l’espardenya.
Manel Barceló
Konvent – Berga (del 28 setembre al 30 setembre)
Nau Ivanow (2 i 3 octubre)

L’experiència viscuda ens ha permès créixer artísticament i
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Treballem el thiasos (el cor grec) per trobar una energia
comuna i ens posem a jugar per trobar maneres de relatar de
manera col·lectiva aquella història de revoltes i avalots.

personalment a través del treball col·lectiu guiat pel Manel,
però també a través de la trobada, de l’intercanvi, de cuinar
plegades el pa amb tomàquet del sopar.

cal gras i konvent zero
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viver de creadors
El Viver de creadors és un espai de treball i reunió al
servei de creadors, projectes i microempreses culturals. La
Nau Ivanow posa a l’abast de projectes culturals, petites
empreses i col·lectius l’espai ideal i els mitjans necessaris
per desenvolupar els projectes en convivència amb altres
iniciatives, tot facilitant la generació de sinergies, complicitats
i treballs col·laboratius.
Però no es tracta només d'un espai de treball: el Viver
de creadors és un ambient de dinamisme i intercanvi, on
conviuen diferents tipus de projectes. El Viver de creadors és
l’espai més multidisciplinari de la Nau Ivanow.
El Viver de creadors s’ubica a tota la primera planta de l’edifici
principal (gairebé 300m2). Es tracta d’una gran sala diàfana
oberta on es pot treballar amb llum natural durant tot el
dia. A més de les taules amb els ordinadors i els despatxos,
disposa de màquines d’impressió, wifi, zones de reunió, amb
accés als diferents espais de la Nau per a presentacions i
reunions. Els usuaris del Viver poden accedir als seus espais
les 24 hores, els 365 dies de l’any.
Hem de destacar que la feina de sumar sinergies en espais
de trobada com els Meeting Breakfast i els dinars de Nadal i
estiu ha funcionat molt bé, i que enguany hi ha hagut moltes
col·laboracions entre col·lectius.
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Viver de creadors
14 projectes allotjats
2 projectes en residència
38 usuaris en total

projectes residents al viver
OMEN

S

om un col·lectiu per i per a l'audiovisual. Vam néixer en la
forma innocent de tres joves estudiants acabats de sortir de la
universitat (UPF) que tenien moltes ganes de fer coses però pocs
recursos. Havíem estudiat Comunicació Audiovisual i cada un dels tres
havia treballat ens els projectes dels altres dos, ens havíem adonat
que funcionàvem bé i utilitzàvem aquesta tríada com a plataforma per
unificar esforços i fer xocar les ments entre uns i altres. Necessitàvem
un nom i un paraigua que aixoplugués tot el que fèiem. Així va sorgir
Omen.

Components
Arnau Abella
Carlos Martínez
Nico Martínez

Des de llavors hem estat treballant en dues línies ben clares. Per una
banda, els encàrrecs que ens fa la gent: videoclips, vídeos promocionals,
enregistrament d'obres de teatre, concerts, esdeveniments, reportatges
culturals i espots publicitaris. Per l'altra, els projectes de factoria
interna: pel·lícules de curt o llarg metratge, d'origen ficcionat o real.
Hem estat treballant d'aquesta manera al llarg de diversos projectes,
des de Fóra do Continente o Juventud Gruyere (2013) fins a SÓS, el
llargmetratge que estem postproduint.
Sens dubte, un punt clau en aquests anys va ser quan el 2015 vam
entrar a formar part del viver de creadors de la Nau Ivanow. Coneixíem
la Nau per la seva anomenada en l'entorn cultural barceloní, i ens vam
acollir a la seva beca per al viver presentant-hi un projecte. Des del
primer moment vam sentir com la feina que havíem estat fent fins
aleshores sota el nom d'Omen prenia una nova forma més estable i més
sòlida. De sobte Omen ja no era només quelcom eteri que ens unia als
tres sinó que passava a ser un espai físic. Això va ser determinant per
encarar els nostres passos següents, ja que ens va permetre engegar
unes dinàmiques més rutinàries (i per tant més persistents) amb tots
els nostres projectes, el contacte era més freqüent i més profitós, es
reduïa l’entropia i els imprevistos. Només per a això ja hauria valgut la
pena. A més a més, però, la beca no és tan sols l'oportunitat d'ocupar
un espai dins el viver, sinó que inclou un acompanyament per part dels
responsables de la Nau.

Amb la seva ajuda, fent-nos d'interlocutors
imprescindibles per definir-nos nosaltres
mateixos, posant-nos el mirall al davant per
adonar-nos de qui érem i preguntant-nos qui
volem ser, vam anar fent passos per portar
a terra el que fins aleshores havia estat
essencialment entusiasme i tossuderia. Omen
va prendre la forma legal d'associació fa dos
anys i des d'aleshores hem anat incorporant
tot el seguit d'activitats pragmàtiques de
tresoreria i secretaria que ens permeten
funcionar amb més eficiència i desenvoluparnos en el món de les indústries de l'audiovisual
i la cultura.
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projectes residents al viver de creadors
We Act

D

es de l’associació explorem el paper de l’art en
la visibilització i la inclusió de la diversitat en la
nostra societat per tal d’anar cap a una societat més
tolerant i justa amb les diferències. We Act defensa les arts
escèniques com un mitjà directe per desafiar i qüestionar
la discriminació envers aquests col·lectius, així com per
interpretar i viure en aquest món d’una forma més solidària.
Per aquest motiu, defensem i volem potenciar la participació
del col·lectiu de persones amb discapacitat en les activitats
culturals i artístiques de les nostres ciutats.
Simbiòtic Festival 2016 va ser la nostra presentació i primera
acció per democratitzar l’accés a la cultura; un festival
d’arts escèniques accessibles per a persones amb diversitat
sensorial que va tenir lloc a la Sala Beckett, Obrador
Internacional de Dramatúrgia. L'edició del 2017, ja va tenir
lloc a la Nau Ivanow i durant tres dies va obrir les portes
del teatre a la diversitat. Des de la primera edició vam voler
deixar d’excusar-nos com a espectadors, creadors i gestors
culturals de no tenir mitjans, experiència ni suport per
incloure la diversitat i l’accessibilitat als espais d’exhibició
escènica de Barcelona.
Però les nostres accions no es concentren en el festival.
Amb la intenció d’avançar en la integració de les persones
amb diversitat sensorial a la vida cultural de la nostra
ciutat, estem començant a desenvolupar una línia de tallers
impartits per professionals en l’àmbit de l’accessibilitat, de
la cultura i de les arts escèniques, amb l’objectiu de plantar
aquesta llavor del canvi al cap de la gent. Creiem fermament
que l’educació sempre és la base del canvi i en aquest àmbit
encara ens queda un llarg camí per recórrer.
A més, aquest any We Act Assoc. s’estrena com a productora
d’esdeveniments culturals i artístics accessibles amb
l’organització de L’art també és Cec, una gala solidària que
reivindica l’accés a la cultura de les persones cegues a través
de l’escriptura en Braille i les arts en viu.
En definitiva, des de We Act defensem que hi ha moltes
maneres d’entendre i interpretar la realitat i creiem que
unes arts escèniques que puguin ser gaudides per tothom
són possibles i necessàries per seguir avançant cap a la
democratització real de l’escena cultural i artística de la
nostra ciutat. Per tant, si formes part d’algun projecte artístic,
cultural, educatiu o social que dóna suport a aquest canvi i
creus que pot ser útil per seguir avançant per aquesta via,
estarem encantades de coneixe’t i anar traçant la xarxa per
seguir avançant.
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Components
Aina Pociello
Ana Candela
Maria Oria

formació

La formació ha estat un dels punts més fluixos del 2017, ja
que moltes de les propostes presentades no s'han pogut
dur a terme per falta d'inscripcions. L'anàlisi d'aquest mal
resultat ens fa concloure que la formació que oferim està
bàsicament dirigida als professionals més joves que tot just
han acabat els seus estudis a les escoles de teatre i, per tant,
poden tenir una certa «saturació» formativa.

Cursos realitzats el 2017
El projecte i l’obra escènica internacionalitzable
Pràctiques de visibilització i distribució dels projectes
escènics

També hem detectat que les joves companyies es mouen per
impulsos o necessitats bàsiques immediates i que no veuen
la formació com un aspecte imprescindible i continuat, sinó
que en el moment en què la companyia té un dubte concret
és quan busca les respostes. És difícil, doncs, fer coincidir les
dates en què oferim els cursos amb les necessitats que tenen
les companyies en aquell mateix moment.
És per això que s'ha treballat en sensibilitzar les companyies
que hi ha qüestions de gestió, comunicació i producció
que són fonamentals per al seu futur dia a dia i que és
indispensable continuar amb la formació complementària.
El 2017 s'han realitzat 7 cursos de temàtiques diferents:
actorals, vestuari, internacionalització i escriptura social.

Escriptura i creació per a actors. Nivells I i II
Disseny de vestuari per a arts escèniques.
Eines per a la Creació. Taller de Teatre Físic
Dramatúrgies de la Crisi

Programa de formació 2017
7 Cursos realitzats
91 Assistents als cursos

Han passat un total de 91 alumnes i les valoracions recollides
de les enquestes de satisfacció són positives.
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la nit del museus

E

l dissabte 20 de maig de 2017 vam tornar a participar,
per segon any consecutiu, en la Nit dels Museus amb
la nostra companyia resident Projecte Ingenu i en un
un espai tan emblemàtic com El Born, Centre de Cultura i
Memòria, en el marc del programa Creació&Museus, que
vincula museus i Fàbriques de Creació de Barcelona.
Veure. Mirar. Sentir va ser la proposta de Projecte Ingenu.
Una acció basada en l’slow movement que reflexiona sobre
la velocitat amb què solem mirar, en què van participar més
de 60 actors, entre la companyia, voluntaris professionals,
amateurs, estudiants (AULES, Institut del Teatre. Diputació de
Barcelona, Eòlia Escola Superior d’Art Dramàtic i IABacting) i
la companyia mexicana Teatro Nómada.
L'espectacle i la seva producció, que va anar a càrrec de
l'equip de la Nau Ivanow, van ser molt ben valorats des
d’un començament, tant per l'equip directiu del Born com
pels directius de l'ICUB, i vam ser convidats a la taula de
presentació de la Nit dels Museus davant els mitjans de
comunicació.
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mapa d'espais de creació i producció

E

l 30 de maig es va presentar a la
Nau Ivanow aquest mapa que vol
ser una eina útil i viva que permeti
connectar i conèixer els diferents espais
creatius.
Van caldre tres anys fins arribar a la
presentació del mapa que ha de servir
als equipaments per donar-se a conèixer,
fer xarxa i relacionar-se; als creadors,
perquè tinguin referències dels espais
que configuren la realitat territorial del
país, i a l’administració pública, perquè
en tregui les conclusions que cregui
oportunes.
El repte en l’elaboració del mapa ha
estat arribar a establir uns criteris
que definissin què s’entén per espai
de creació. Aquest concepte, però,
estarà en anàlisi constant per anarlo actualitzant, si es dona el cas. La
definició final es va consensuar en unes
jornades obertes en què van participar
més d’una vintena d’espais d’arreu de
Catalunya, amb la complicitat de Spora
Sinergies i Artsmoved en la realització
de les dinàmiques participatives.
L’eina té una clara voluntat d’anar
creixent i d’incorporar més espais, així com d’incrementar les dades, no només quantitatives (que tant agraden a
l’administració i que moltes vegades són l’element de la justificació dels projectes), sinó les dades qualitatives, aquelles que
fan referència a l’impacte en la societat dels nostres projectes, l’aportació que fem als projectes que passen pels nostres
espais, etc
El mapa ha estat possible gràcies al treball conjunt de Xarxaprod i el CoNCA, i en la seva realització hi ha tingut una especial
implicació la Nau Ivanow. L’acte va reunir més de 60 representants dels espais, mitjans de comunicació i responsables
culturals, i va finalitzar amb un dinar col·lectiu amb tots els convidats.
El mapa es pot consultar al web espaisdecreacio.cat
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residència de gestió internacional

U

s presentem Juan Salvador Méndez, un jove clown
que amb un grup d’amics fa dos anys que van
engegar a Guadalajara (Mèxic) una gran aventura:
obrir un espai de creació i difusió de les arts escèniques. El
mes de setembre de 2016, aprofitant la nostra visita, vam
quedar meravellats de l’espai. Quan vam engegar la Beca
per a gestors en col·laboració amb la Secretaría de Cultura
de Jalisco i vam haver de triar un gestor per venir a fer
residència a la Nau, no ho vam dubtar.

Durante dos semanas tuve la oportunidad de visitar la fábrica
de creación Nau Ivanow en Barcelona (España), gracias al
apoyo recibido durante la Muestra Estatal de Teatro Jalisco
2016. Al llegar fui recibido por el equipo de dirección, el cual
en todo momento me hizo sentir en casa.
El proyecto de la Nau se desarrolla dentro del programa de
Fábricas de Creación, proyectos que son gestionados por
asociaciones privadas, organizaciones comunitarias, artistas,
gestores; en general, grupos independientes que reciben
un subsidio por 10 años. La Nau es dirigida por gestores
culturales enfocados al máximo al apoyo de los grupos que
la habitan.
Dentro tiene diferentes proyectos como son: residencias,
viveros de industrias culturales (coworking), sala de ensayos
y exhibición, así como salas de juntas. La Nau Ivanow
tiene un compromiso hacia los procesos de creación y
la experimentación, pudiendo llegar a un resultado y no
obligatoriamente debe de conducirlo a un montaje o una
obra terminada.
Durante la estadía tuve la oportunidad de estar presente en
la formación de su plan de comunicación 2017 del cual me
parece interesante la metodología que utilizan, relacionando
sus objetivos con sus targets (público). Puedo ver las ganas
que tienen de posicionarse en el territorio (los vecinos), para
que se sientan identificados con el lugar.
También elaboramos su plan de gestión anual. Realizar un
proyecto anual les permite identificar qué proyectos han
tenido mayor éxito y cuales no, y organizar mejor el trabajo
y los recursos.
Surgen palabras como arquitectura contable y contabilidad
creativa que identifican las estrategias que se tienen que
llevar a cabo para lograr un espacio cultural sustentable.

administrativas, de comunicación y gestión entre otras, así
como una sensibilidad hacia las artes y los procesos creativos.
Hay que aprovechar al máximo los espacios y tiempos de un
espacio cultural, salas de coworking, ensayos, colaboraciones,
actividades con los vecinos, residencias, etc.
Valorar los procesos de creación y experimentación como un
fin, y no siempre enfocarlos a la generación de un producto
terminado.
Me doy cuenta de lo mucho que me gusta ser parte del
proyecto del Centro Cultural y Artístico Foro Periplo y de
colaborar con las persones que trabajan ahí.
Agradezco a Gabriela Escatell, directora del área de teatro
de la Secretaria General de Cultura de Jalisco, la visión y
apoyo para realizar este intercambio, que ha sido de gran
crecimiento para mí y los que somos parte de Foro Periplo, y
sé que esta experiencia ayudará a mejorar nuestra aportación
a la vida cultural de la ciudad.

Qué me quedo de esta experiencia:
Debemos de apoyar la generación de gestores culturales
comprometidos, un profesionista con herramientas
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Juan Salvador Méndez
Director Foro Periplo Guadalajara (México)

la nau més internacional

E

n aquest apartat volem destacar l'aposta per la
internacionalització que la Nau ha dut a terme el
2017, tant pel que fa al conjunt del projecte com a
l’acompanyament i el suport a les companyies.
En aquest sentit, s'han signat dos acords pels quals dues
companyies catalanes podran fer residència de creació
durant el 2018: una a Foro Periplo de Guadalajara (Mèxic), a
través de la Secretaría de Cultura de Jalisco, i l’altra, a Espacio
Checoeslovaquia, de Santiago de Xile.
Aquests acords s'han concretat en alguns dels viatges als
quals hem estat convidats durant l'any per participar en
festivals o visites a països llatinoamericans, entre els quals
el Festival ENARTES (Encuentro Nacional de Artes Escénicas)
a Ciutat de Mèxic i la missió institucional a Buenos Aires de
l'Institut de Cultura de Barcelona.
El fet d'estar oberts a projectes d'arreu del món que passen
per la ciutat de Barcelona és el motiu que cada cop més la
Nau sigui reconeguda per agents internacionals per fer-hi
una estada i acabar o presentar els seus projectes.
Així, doncs, companyies com Casco Azul de Xile, Perro Teatro
i Teatro Nòmada de Mèxic, Giro 8 de Brasil, La Lune Verte de
Suïssa i Fam Lizajous, amb components de diferents països
de la UE, escullen com a punt de trobada la Nau Ivanow, i
donen més força a la idea que la Nau ha de ser tant punt de
partida com d'arribada i trobada de companyies d'arreu del
món.
Durant el 2018 se seguirà treballant en aquesta línia i
s’executaran molts dels acords tancats el 2017.
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escola de l'espectador de la sagrera
En l'àmbit de territori, cal destacar la posada en
marxa de l’Escola de l’Espectador de la Sagrera.
Considerem que valorar una obra de teatre pels
60 minuts aproximats que dura la representació
no fa justícia a la feina que hi ha darrera d’aquella
obra. Per donar a conèixer tot el procés de creació,
es duran a terme diferents accions: disposar
del text de l'obra, formar part de les primeres
lectures i dels assajos, visitar l’escenògraf i fer
un petit curs de llums i, finalment, veure l’obra
acabada i poder debatre amb la companyia.
En aquest apartat us volem donar a conèixer les
impressions en primer persona dels veïns i veïnes
que han format part de l'escola de l'espectador
durant el 2017, on es va fer el seguiment de 4
processos.
Yerma de Projecte Ingenu i estrenat al teatre
Akademia, Galileu de Carme Portaceli i estrenat
al Capitol, Juan Inés, projecte guanyador de
la Beca internacional Despertalab i estrenat a
la Sala Atrium i El Teatricicle de la companyia
Perro Teatro i Lencería Cultural estrenat a la Nau
Ivanow.
El nombre de membres de l'Escola va en augment
cada nova convocatòria, i ara mateix hi ha al
voltant de 20 persones interessades en formarne part.

Yerma. Projecte Ingenu
Una bombeta suspesa d’un cable llarg i prim enmig de la foscor de l’escenari; una mà agosarada que l’empeny amb voluntat
i certa rebel·lia. Així és una idea que només amb l’acció de l’empenta pot enllumenar els “actors” involucrats en aquell espai
obscur. La Nau Ivanow va incitar el moviment de la bombeta i un grup de persones del barri ens acollírem a la seva llum,
potser en principi tènue però alhora estable i cada dia va anar adquirint intensitat o el que diem il·lusió.
L’Escola de l’Espectador de la Sagrera és una proposta que parteix de la Nau —aquell edifici del carrer Hondures que els
anys seixanta era una fàbrica de pintures i ara, des de fa 19 anys, fabrica i genera produccions artístiques en l’àmbit de les
arts escèniques: una pintura cultural a la Sagrera— per introduir qualsevol persona del carrer (poc, molt o gens aficionada al
teatre) en el recorregut d’una companyia que afronta un projecte teatral que neix, es desenvolupa i s’estrena.
L’inici de l’aventura ha estat Yerma, adaptació de l’obra de Federico García Lorca de la companyia Projecte Ingenu, joves actrius
i actors capbussats en els personatges que es lliuren a la paraula del poeta granadí. Peça teatral coneguda i representada
al llarg dels anys, que aquí traspua una mirada contemporània; Lorca sempre serà atemporal. I nosaltres, els expectants
espectadors de l’Escola, hem estat testimoni del naixement d’una nova Yerma sota la direcció de Marc Chornet i adaptació,
amb ell, d’Anna Maria Ricart.
Genie Günzberg Moll
Escola de l’Espectador
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escola de l'espectador de la sagrera
Juana Inés. Teatro nómada i Teatro estudio
Des del minut zero, vaig sentir que era una gent
especial. Primer, una mica més tímids i, a poc
a poc, es van anar obrint a nosaltres i ens van
explicar en què consistia la seva obra i, sobre
tot, la manera com treballarien amb Juana Inés:
paráfrasis de sí misma. Ens va sorprendre el fet
que no partien d’un guió escrit, sinó que estaven
experimentant i que d’allà sortiria el text i no a
l’inrevés. També va dir Fernando que a ell no li
agradava que l’anomenessin director, que ell era
un observador. Afegia que algú s’havia de posar
a l’altre costat per veure el que funciona o el que
no funciona i fer-los de guia.
I va arribar el dia de presentar l’obra. Fernando, el
director-observador, ens va presentar la base de
Juana Inés. Va ser després, quan van començar els
assajos, que, aquí sí, em vaig acabar d’enamorar.
Jo ho comparo amb l’amor. Per què? Perquè
primer coneixes, hi ha feeling, et transmet alguna
cosa, et va enganxant, tens ganes de veure’l o
veure-la, algun cop et deixa sense paraules i et
va sorprenent cada dia, et va ensenyant coses, desconnectes de tot quan estàs amb ell o ella… Fins al dia de l’estrena. Això
és el mateix que jo he sentit des del principi amb aquest grup. Des de la capacitat actoral fins al mínim detall d’escenografia
està cuidat. A més a més, és una obra plena de simbolismes i de preguntes obertes. Algunes preguntes es van respondre en
cada col·loqui, cada trobada amb ells, i d’altres queden obertes.
A més, penso que tot i que aquesta dona era del segle XVII l’obra tracta un tema encara actual en el nostre segle, segle XXI.
És una temàtica que a tots ens pot remoure, tots en tenim opinió i fins que no ho veus així, tan a prop, o fins que no passa
alguna cosa greu o ho vius a la teva pròpia pell, no prenem la consciència que hauríem de prendre. És una obra i una temàtica
que no deixa indiferent ningú.
Veiem com els actors i les actrius arriben a emocionar-se, perquè es nota que ho senten com si els estigués passant a ells.
Aquí es veu molt bé la seva generositat, la seva sinceritat a l’hora d’actuar. A més a més, són molt polifacètics. Són capaços
de ballar, actuar, cantar, fer-nos plorar o fer-nos riure. Va molt bé un toc d’humor en mig d’una obra tan forta, tan intensa.
També m’agradaria destacar la valentia en presentar l’espectacle físicament; per exemple, quan Maria es queda nua a
l’escenari i també en les escenes dures, de violació.
Com comentaven en el col·loqui, depèn del lloc del món on es representi es podria crear certa polèmica entre el públic. Per
exemple a Mèxic, al seu país. Ells afirmen que, simplement, tenen curiositat de veure la reacció dels seus paisans.
Per últim, també remarcar que ha estat molt bé que tinguessin en compte la societat en què ara estem immersos, aquí a
Barcelona, per exemple.
I, com no, gràcies per cada detall amb nosaltres, de l’Escola de l’Espectador, que des del principi ens han obert les portes,
ens han fet partícips del seu projecte i ens han escoltat cada dia. Han tingut en compte les nostres opinions. Crec que hi ha
hagut un feedback que ens ha aportat i enriquit tant a ells com a nosaltres.
Mari Carmen Blasco Mora
Moltes gràcies! Molts èxits, molta merda i fins aviat Nómadas!
Escola de l’Espectador de la Sagrera
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Altres

informacions

Companyies i projectes en residència el 2017
Residència Pàrking Shakespeare / Somni d'una nit d'estiu
Residència Cia. Fresquita Montes / Escenes d’una vida amb Hàmsters
Residència Cia. Arsènic creació / Monster
Residència Bojum Teatre
Residència Adam&Eva / Adam&Eva El musical
Residència Factoria escènica internacional / Galileu
Residència Cianur Teatre / Fil vermell
Residència Lali Àlvarez / Barcelona (contra la paret)
Residència Cia. Ella / Umbilical
Residència The Mamzelles Teatre / Màfia
Residència aXamor / aXamor
Residència íntims Produccions / Pool
Residència Carla Rovira / Màtria
Residència Quim Tarrida / Rebota, rebota
Residència Ame Theatre / Amor araña
Residència Cia. Fac-òf / Bellesa, bellesa, un cabaret deformat
Residència Cia. La Cítrica / Després de tu
Residència Cia. Ulver / Les veus de lo
Residència Obskené / Alpenstock
Residència Cia. El Martell / El mar no hi cap dins una capsa de sabates

Companyies i projectes internacionals en residència el 2017
Residència Perro teatro / El Teatriciclo
Residència Harinera / Ganarás el pan con el sudor de tu frente
Residència Teatro Nómada-Teatro Estudio / Juana Inés, Paráfrasis de sí misma
Residència Fam Lizajous / La red
Residència La Lune Verte / Elogio de la imperfección
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