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Al mapa interactiu hi apareixen diferents fàbriques de creació, entre
les quals la Fabra i Coats. CRISTINA CALDERER

Un nou mapa d’espais
creatius per unir esforços
L’eina interactiva identifica 104 centres amb
l’objectiu de compartir projectes i recursos
SÍLVIA MARIMON
BARCELONA

¿On són els espais creatius i artístics de Catalunya? Com són, què
s’hi fa i de quins espais disposen?
Fins ara a l’entorn d’aquestes preguntes hi havia una gran nebulosa, segons el Consell Nacional de
la Cultura i les Arts (CoNCA) i la
Xarxa d’Espais de Producció i Creació de Catalunya (Xarxaprod).
Per això, les dues entitats van decidir consensuar què vol dir exac-

tament espai de creació i producció i fer un mapa amb aquelles iniciatives que coincidissin amb els
criteris establerts. És a dir, havien
d’oferir recursos i serveis per al
desenvolupament dels projectes
artístics, apostar pel risc i l’experimentació i fomentar la relació
entre residents i altres artistes i
també augmentar les seves oportunitats. Fins a aquest moment al
mapa, que es pot consultar a Espaisdecreacio.cat, s’hi han geolocalitzat 104 espais, però esperen
que aquest nombre augmenti.

“L’objectiu és radiografiar el sistema cultural de Catalunya per afavorir-ne el creixement i oferir un escenari dinàmic i viu, que evidenciï el
compromís que tenen d’ajudar l’activitat artística”, assegura el president del CoNCA, Carles Duarte.
“Volem compartir recursos, saber
qui som i com cada espai es defineix
per fer intercanvis entre residents
i projectes en comú”, destaca Anna
Monge, de Xarxaprod.
“Hi ha molts projectes que només podem fer si compartim recursos”, diu la presidenta de Xarxaprod, Clara Garí. “Tenim, a tres anys
vista, tres projectes”, assegura. Entre aquests plans hi ha un programa
d’acollida d’artistes en risc perquè
als seus països hi ha guerra o dictadures; programes educatius que no
només incloguin estudiants de les
escoles i instituts sinó també universitaris i estudiants d’Erasmus, i
la internacionalització, és a dir, poder entrar a les xarxes europees. El
mapa inclou centres cívics, fàbriques de creació, ateneus, centres de
creació contemporània i de recerca,
residències d’artistes...
Concentració a Barcelona

Segons el mapa, la majoria de centres de creació són a la demarcació
de Barcelona (81,4%), lluny de Girona (15,15%), Lleida (2,3%) i Tarragona (1,2%). Una gran part estan dedicats a les arts visuals i plàstiques
(80,2%), les arts escèniques
(43,0%), la música (39,5%), el cinema i l’audiovisual (32,6%) i la creació literària (23,3%). Un 31,4% es dediquen a l’experimentació científica, l’ús de noves tecnologies aplicades a l’art, la fabricació digital, la
performance i l’art d’acció i la recerca acadèmica i el pensament. Més de
la meitat (54,1%) es van crear entre
el 2006 i el 2016.e

ARTS ESCÈNIQUES

Els Joglars i Buenafuente, còmics al Singlot
L.S.
BARCELONA

El Singlot Festival es vol consolidar
com la trobada anual del sector de la
comèdia teatral “amb calça curta”,
diu Andreu Buenafuente, que n’és el
productor a través d’El Terrat, juntament amb The Project. “És un
projecte sòlid però amb acabat festiu”, afegeix. La tercera edició
d’aquesta cita estiuenca, que s’aixopluga dins el Festival de la Porta
Ferrada, se celebrarà del 27 al 29 de
juliol i s’ha concentrat en un únic
espai, al Teatre Narcís Masferrer.
De moment, manté un format reduït, amb mitja dotzena d’espectacles a la programació, a banda de les
trobades professionals. Els caps de
cartell són el mateix Andreu Buenafuente, amb una funció de l’obra-experiment White rabbit red rabbit,
que s’ha pogut veure amb diferents
presentadors a la sala Barts, i Els Joglars, que presenten en català la seva àcida mirada als mitjans de comunicació, Zenit. També es podran

veure dos espectacles de companyi- produccions i projectes nous”, diu.
es independents. D’una banda, la Per això reuneixen productors, exversió castellana de la comèdia de hibidors i creadors, que escullen alcambra Les dones sàvies, una bri- gunes propostes per tirar endavant
llant versió de l’obra de Molière que la temporada següent. Aquest any
posaran l’accent a ajudar
Enric Cambray i Ricard
companyies indepenFarré van estrenar al
dents. Hi participaMaldà (a la foto). I,
ran noms com La
de l’altra, hi ha el
Calòrica i Sixto
retorn al festival
Paz. També es
del
Paradise.
farà una taula
Aquest projecte
rodona sobre
de Nico & Sunels límits de
set, amb alguns
l’humor i una
actors de Merlí,
xerrada pràctica
es va presentar
sobre com afronen el mercat de
tar un càsting de
projectes del Sincomèdia.
glot l’any passat i va
El premi Singlot
trobar els aliats que
d’Honor, que dona el tret
van fer possible l’estrena
SINGLOT
de sortida al festival, serà per
de l’obra al Teatre Poliorama.
Precisament aquest vessant pro- a l’humorista Pepe Viyuela. I els esfessional és el que destaca Buena- pectacles que tancaran els vespres
fuente com a singularitat del Sin- seran el concert homenatge I reglot: “No volíem un projecte progra- member Mr. Bowie i The Txandals,
mador, sinó que hi hagués certa vi- amb música retro i roba de tactel.
vència”. El Singlot Pro respon “a les Per subratllar l’esperit de festival hi
necessitats del sector que surtin ha un abonament de 55 euros.e

Carlos Pazos i Carlos Saura van venir ahir a
Barcelona per recollir els premis. PERE VIRGILI

El sector galerista
premia Carlos Saura
i Carlos Pazos
ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

El Gremi de Galeries d’Art de Catalunya i l’associació Art Barcelona han arribat a la desena edició dels premis GAC, els guardons que
reuneixen el sector del galerisme, en bona forma. “El nivell de les exposicions és alt i els galeristes mantenen la representació dels artistes joves de forma decidida”, afirmava ahir el
president del jurat, el crític i comissari Frederic Montornés, tot i que va reclamar més atenció per als artistes que estan a mitja carrera.
En les categories més destacades els premiats són dos degans del cinema i l’art espanyols:
Carlos Saura va rebre el premi a la millor exposició històrica per Carlos Saura fotógrafo.
España años 50, que es va poder veure al Círculo del Arte, i Carlos Pazos el de l’artista consolidat per l’exposició de la galeria ADN Carlos Pazos. Naufragios recientes. Mentre que
el jurat destaca de Saura “la qualitat i la rellevància” de les seves fotografies, en el cas de Pazos posa en relleu que és “un dels creadors més
singulars”. Durant la X Nit del Galerisme, celebrada al Macba, també es va homenatjar el
galerista Toni Estrany i l’escultor Xavier Corberó, morts al febrer i l’abril, i es va reconèixer
la trajectòria de la crítica Rosa Queralt i de Rosa M. Malet, que deixarà la direcció de la Fundació Joan Miró.
La galeria Àngels Barcelona va ser premiada en la categoria de millor programació, perquè des de l’any 2007 desenvolupa “treballs
que es construeixen al voltant de pràctiques
crítiques que codifiquen la nostra societat” i
també pel seu vessant pedagògic. La llista d’artistes de la sala inclou noms com Pep Agut,
Mabel Palacín, Joan Fontcuberta, Mireia Sallarès i Harun Farocki. El premi DKV a l’artista emergent va recaure en Mar Arza, per
l’exposició que va presentar a la galeria Rocio
Santa Cruz, titulada Resquicio. Els mitjans reconeguts van ser la revista Time Out Barcelona i la directora de la secció d’art del suplement Babelia, del diari El País, Bea Espejo.
Els GAC d’enguany també han reconegut la
Fundació-Museu Jorge Oteiza amb el premi al
comissariat per l’exposició que van presentar
a La Pedrera, La desocupació de l’espai, i la
Fundació Sorigué amb el premi al col·leccionisme. Durant la gala també es van lliurar els
premis honorífics a Mariana Draper, de la galeria Dalmau, i a Perejaume.e
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La Generalitat
otorga 717.000
euros al
Festival de
Cine de Sitges
EL PAÍS, Barcelona
El gobierno de la Generalitat aprobó ayer conceder
una subvención de 717.000
euros a la Fundación Sitges,
Festival Internacional de Cine de Cataluña, para la organización de la 50 edición del
certamen, que se celebrará
entre el 5 y el 15 de octubre
próximo.
El festival, que este año
tendrá como referencia la figura por antonomasia del
género del terror Drácula,
es el primero del mundo dedicado al género fantástico
y, desde que iniciara su andadura en 1968, se ha convertido en un referente internacional. Asimismo, es el
evento de estas características con “más prestigio y eco
mediático de los que se organizan en Cataluña”, según
argumentó ayer la Generalitat para otorgar la cuantía,
informa EFE.
En la edición del próximo
octubre, cargada de acontecimientos especiales, el cineasta, guionista, productor
y escritor mexicano Guillermo del Toro será el padrino,
mientras se ampliará en un
día su programación.
La primera edición del
festival llevaba el nombre
de Semana Internacional de
Cine Fantástico y de Terror
de Sitges. La efemérides
comportará diversas novedades en relación a pasadas
ediciones. Así, se estrenará
nueva imagen y constará de
un nutrido programa cultural paralelo con diversas actividades conmemorativas.
Con su director al frente,
Àngel Sala, Sitges celebró su
medio siglo de vida a nivel
internacional el pasado día
23 en el marco del Festival
de Cannes, que justamente
este año celebró su 75ª edición. Al acto asistieron más
de 300 profesionales de todo el mundo.

ECOLÓGICA IBÉRICA
Y MEDITERRÁNEA S.A.
(Sociedad Absorbente)

ECOVALORE, S.L.
E INTEGRACIO I GESTIO
DE RESIDUS, S.L.
(Sociedades Absorbidas)
De conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley
3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de
las Sociedades Mercantiles, se hace público que en fecha 30
de mayo de 2017, los socios de Ecológica Ibérica y Mediterránea S.A., Ecovalore, S.L. e Integracio i Gestio de Residus,
S.L. han acordado la fusión por absorción de las Sociedad
Absorbidas, mediante la absorción de Ecovalore, S.L. e Integracio i Gestio de Residus, S.L. por parte de Ecológica Ibérica
y Mediterránea, S.A., con la consiguiente disolución y extinción
sin liquidación de las Sociedades Absorbidas y atribución de su
patrimonio íntegro a título universal a la Sociedad Absorbente.
Asimismo, se hace constar expresamente el derecho de los
socios/accionistas y acreedores de las Sociedades intervinientes en la fusión a obtener el texto íntegro del acuerdo de
fusión adoptado, así como los balances de fusión. Se informa
igualmente a los acreedores de su derecho a oponerse a la
fusión en el plazo y términos previstos en el artículo 44 de la
Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales
de las Sociedades Mercantiles.
Barcelona, 30 de mayo de 2017. José Creixell Sureda,
representante persona física de Second Code, S.L.,
Administrador único de Ecológica Ibérica y Mediterránea,
S.A. y representante persona física de Second Code, S.L.,
Administrador único de Ecovalore, S.L., y Carlos Rovira
Jareño, Administrador único de Integracio i Gestio de
Residus, S.L.

zó el presidente del CoNCA. El
mapa, que se puede consultar
desde ayer a través de una página web (espaisdecreacio.cat)
reúne la descripción de los 104
espacios y sus actividades artísticas. Es multidisciplinar y las actividades de los centros registrados (entre ellos el Espacio Ivanow o La Seca Espai Brossa) van
desde la creación literaria hasta
el circo, siendo los dedicados a
las artes visuales y escénicas los
más numerosos.

Mapa de centros cerrados

Una imagen de archivo de la Sala Hiroshima, en Barcelona.

/ CONSUELO BAUTISTA

Los artistas catalanes unen
fuerzas para hacerse ver
Una cartografía del CoNCA ‘geolocaliza’ 104 espacios creativos
CARLOS GARFELLA, Barcelona
El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) y la Xarxa d’Espais de Producció i
Creació de Catalunya (Xarxaprod) presentaron ayer la primera cartografía de espacios de
creación y producción cultural.
La iniciativa consiste en un mapa de geolocalización digital
que en la actualidad cuenta con
104 organizaciones registradas.
“Tenemos una obsesión: situar
la cultura en el lugar que le corresponde”, dijo el presidente

del CoNCA, Carles Duarte. Los
promotores del proyecto confían en que durante los próximos meses se sumen a él más
centros creativos.
Las dos instituciones pretenden hacer “florecer espacios
creativos que existen y que todavía no conocemos”, así como incentivar la colaboración entre
ellos, crear lazos y compartir recursos y conocimientos. “El mapa es un primer paso al que le
seguirán, a tres años vista, proyectos como la internacionaliza-

ción de la Xarxaprod, fomentar
la acogida de artistas refugiados
y un programa educativo para estudiantes con becas Erasmus”, dijo la directora de XarxaProd, Clara Garí.
“Se trata de un instrumento
muy valioso para visibilizar la
fuerza y el alcance de los espacios de creación en Cataluña”,
añadió la directora. “Este proyecto era muy necesario, más teniendo en cuenta que nuestro
sector se ha visto especialmente
afectado por los recortes”, mati-

Carlos Saura, Àngels
Barcelona y Bea Espejo,
premios GAC 2017
Los galeristas conceden sus premios de
honor a Perejaume y Mariana Draper
J. Á. MONTAÑÉS, Barcelona
La décima edición de un acontecimiento o unos premios sirven
para reflexionar y hacer balance sobre lo que han representado hasta ese momento. Los premios GAC, organizados por el
Gremio de Galerías de Arte de
Cataluña con la colaboración de
la Asociación de Arte Barcelona,
han conseguido desde que nacieron en 2008, y por lo tanto cumplen este año su décima edición,
una cita obligada del sector del
arte catalán, tanto de artistas como críticos, directores de museos, fundaciones, galeristas y
medios de comunicación, tal y
como resaltó ayer la presidenta
del comité organizador de los
premios, Mònica Ramon; unos

galardones que han repartido
un total de 100 premios en las
diferentes modalidades, y que
también tienen el honor de unir
un colectivo muy atomizado.
Este año, los galardonados,
que recibieron sus premios en
un acto celebrado en el Museo
de Arte Contemporàneo de Barcelona (Macba), donde se reunieron unas doscientas personas, fueron las exposiciones protagonizadas por Carlos Saura,
por su muestra de fotografías
de los años cincuenta, un descubrimiento para muchos de los
amantes del cine del director pero que desconocían su faceta
con la foto fija del aragonés
(que se celebró en la galería
Círculo del Arte), y Carlos Pa-

El artista Perejaume.

zos, por la exposición celebrada
en Galería ADN Carlos Pazos.
Naufragios recientes. La galería
premiada ha sido Àngels Barcelona, la artista emergente Mar
Arza, la crítica de arte Bea Espejo (responsable de arte en Babelia); el medio de comunicación
galardonado, Time Out; la Fundación Sorigué obtuvo el premio al coleccionismo, y la Fundación Museo Jorge Oteiza ganó el premio al mejor comisariado por la exposición La desocupación del espacio, una muestra
que pudo verse en La Pedrera
hasta el pasado enero. Los pre-

Los criterios para que un espacio artístico sea “seleccionado”
son su voluntad “de permanencia”, que priorice la creación y
producción de arte por encima
de la comercialización y que acoja a creadores, artistas y proyectos, entre otros. Para ser registrados, los centros interesados deberán rellenar un formulario en la
página web.
Aleix Caussa, codirector de
Spora Sinergies, cooperativa encargada de desarrollar el mapa,
explicó que los criterios para considerar a un espacio como centro de creación artístico se elaboraron a partir de reuniones con
entidades de Xarxaprod. Tras establecer esos criterios, “un equipo documental, a partir de nuestras bases de datos, se encargó
de detectar los nuevos centros
que podían entrar en el mapa”,
dijo Caussa. Un total de 86 organizaciones fueron escogidas para formar parte de la red. El resto (18) pertenecen a Xarxaprod.
Tal y como anunciaron ayer,
los promotores programarán a
finales de año un encuentro entre los seleccionados para realizar un “análisis cualitativo” del
proyecto. También recalcaron la
necesidad de crear un mapa sobre “la memoria histórica” que
documente las organizaciones
que se han visto forzadas a cerrar para visibilizar así el estado
del sector.

mios honoríficos, que ya eran
conocidos antes del acto de
ayer, fueron para el artista Perejaume y la galerista Mariana
Draper en reconocimiento a su
trayectoria y su papel en la difusión del arte, respectivamente.
Nacidos en 2008 para reconocer a personalidades y agentes
culturales su papel a favor del
galerismo catalán, los premios
GAC son una buena promoción
para artistas tanto emergentes
como consolidados. Este año, el
jurado ha estado formado por el
crítico de arte y comisario de
exposiciones Frederic Montornés, en calidad de presidente; el
artista Sergi Aguilar; la critica
de arte y comisaria de exposiciones Victòria Combalia; la crítica
y catedrática Anna Mª Guasch,
y el coleccionista Ernesto
Ventós, además de Alicia Ventura.
Durante el acto se recordaron a personas recientemente
fallecidas como Toni Estrany y
Xavier Corberó, por parte de sus
familiares. Mientras que también fue reconocida la labor de
Rosa María Malet, al frente de
la Fundación Miró desde 1980,
que por su jubilación ha decidido dejarlo.
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Laia Aguilar publica ‘Wolfgang’, la novel·la guanyadora del premi Carlemany, en
què narra la vida d’un nen d’onze anys amb un coeficient intel·lectual de 152

Arrogància i tendresa
Maria Alemany
BARCELONA

Laia Aguilar –escriptora,
guionista de sèries de televisió i professora de literatura a l’Ateneu Barcelonès– es posa dins el cap
d’un nen d’onze anys amb
un coeficient intel·lectual
de 152 a la seva última novel·la, Wolfgang, i narra la
seva història; la història
d’un amant del piano, que
fa llistes de coses impossibles, que dina i sopa a les
hores que creu convenients i que comença amb
una mare morta i acaba
destapant un rerefons
molt més profund. “En
Wolfgang té aficions molt
curioses. Posseeix una
gran intel·ligència però
també grans mancances
emocionals. Crec que la
combinació entre la seva
fragilitat i la intel·ligència
el converteix en un personatge interessant, va comentar Laia Aguilar durant la presentació de la
novel·la.
“Costa molt trobar noves veus a la literatura en
un país tan petit com el

Laia Aguilar, autora de la novel·la juvenil ‘Wolfgang’, que narra la nova vida d’un nen d’onze anys superdotat ■ ACN

“Per damunt de
tot, és un viatge
interior d’en
Wolfgang”, va
comentar Laia
Aguilar

que tenim. S’han acabat
els referents perfectes, els
nens d’ara no són com
érem nosaltres; busquen
referents estranys, amb
rareses. I, òbviament, el
protagonista de Wolfgang
ho és, d’estrany”, va assegurar Glòria Gasch, l’editora de Columna –edito-

rial que ha publicat el llibre
d’Aguilar–, que considera
que “els nens i adolescents
han de tenir aquest tipus
de llibres a l’abast perquè
són els futurs lectors potencials del país”.
La novel·la, guanyadora
del premi andorrà Carlemany 2016 –que després

de passar el filtre del jurat
va ser escollida per nou
adolescents andorranes–
narra l’evolució que va
fent en Wolfgang en la nova vida que se li imposa,
que comença amb un pare
una mica desastre al qual
no havia conegut fins al
moment de la mort de la

mare. “La bomba de rellotgeria s’inicia quan en
Wolfgang ha d’anar a viure
amb un pare que no suporta i decideix fugir per desprendre-se’n. Tot i que
amagui un gran drama, és
una història escrita en
clau de comèdia”, va assegurar Laia Aguilar. El més
difícil, per l’autora, va ser
trobar la veu del narrador.
“El punt de vista aporta al
lector poder veure la novel·la des dels ulls del nen.
Vaig haver de treballar-hi
molt: volia que fos arrogant però alhora amagués
febleses”, va comentar
Aguilar, i va aclarir que
pretenia que la novel·la fos
un “petit elogi a la paternitat”, i que “per damunt de
tot és un viatge interior”
en què el protagonista es
troba amb els seus temors
més profunds i els ha
d’afrontar. “M’agradaria
que cada lector trobi una
petita part seva en el Wolfgang i que entengui que,
tot i l’arrogància amb què
parla, aquest nen necessita perdonar i estimar per
començar a refer-se”, va
concloure l’autora. ■

El CoNCA reforça els centres de creació
Un mapa situa un
centenar
d’equipaments
d’arreu de Catalunya
J.B.

BARCELONA

El president del Consell
Nacional de la Cultura i de
les Arts, Carles Duarte, va
evidenciar ahir la precarietat dels artistes i va oferir com una de les alternatives estimular la creació
fent que la cultura sigui
més accessible als ciutadans. En aquesta labor,
destaquen els centres de
creació i producció que,
durant anys, treballen pel
suport al creador. Ahir es
va presentar, precisament, un mapa que els situa per tot el Principat.

N’ha comptabilitzat un
centenar. Fins ara només
n’hi ha 26 que formen part
de la Xarxaprod, una plataforma que mira de construir en bloc per reivindicar-se i aconseguir projectes més ambiciosos.
El mapa, que serà actiu
perquè pretén integrar els
que existeixen però encara no s’han detectat, és el
primer instrument de visualització que pretén
viatjar del caos de fa pocs
anys (Xarxaprod va néixer el 2006) a la identitat.
Els centres de creació responen a uns criteris bàsics, com estar instal·lat
dins del Principat, reconèixer-se com a centres de
creació, oferir ajuda als
creadors i tenir una voluntat de permanència. Els

Imatge d’arxiu de la nau Ivanow, un dels centres que formen part de Xarxaprod ■ A. PUIG

104 equipaments detectats pertanyen a tot tipus
de disciplines artístiques i
és indiferent qui els gestioni (públics o privats), malgrat que tots pretenen fer
un servei públic.
Els objectius que es
marquen a Xarxaprod són
els de participar en projectes internacionals, poder
compartir acollida d’artistes refugiats i establir un
programa educatiu pensat des de primària fins a
universitat (amb un programa Erasmus que integri estudiants estrangers). El web també estudia incloure, de mica en
mica, un recull històric
dels centres de creació que
han desaparegut darrerament, per reivindicar els
predecessors. ■
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RADIOGRAFÍA CONCA

LUZ VERDE A ‘LA POLÍTICA
DEL SECTOR DEL LIBRO’

MAPA INTERACTIVO
DE LOS ESPACIOS
DE CREACIÓN

El Consell de la Cultura de Barcelona secunda el ambicioso paquete
de medidas del Ayuntamiento, pero exige una mayor «concreción»

BARCELONA

MATÍAS NÉSPOLO BARCELONA

El órgano de participación, consultivo y ejecutivo, Consell de la
Cultura de Barcelona, refundado
por el segundo teniente de alcalde Jaume Collboni en noviembre
de 2016, que aglutina a los principales agentes e instituciones públicas y privadas, reunido ayer en
plenario dio luz verde al ambicioso paquete de medidas del consistorio presentado por el Institut
de Cultura de Barcelona (Icub)
en abril pasado de apoyo al sector del libro, pero exige una mayor «concreción» de la política y
realiza algunas recomendaciones
puntuales. Ello a través de un detallado Informe preceptivo elaborado por el Consell y presentado
ayer en una reunión en la Capella
de Santa Àgata.
En líneas generales el órgano
apoya y secunda la medida de gobierno y manifiesta su consenso
en las principales líneas de acción: otorgar a Barcelona el estatuto jurídico de Ciudad Literaria
del Mundo (un paso más allá en
el
reconocimiento
de la
UNESCO); la creación de la Casa
de les Lletres en la sede de la antigua Compañía General de Autobuses del Poblenou; la creación

en dicha Casa del Observatorio
Internacional del Libro en cooperación con la Universitat Pompeu
Fabra y su máster de edición; la
puesta en marcha de un gran fórum editorial internacional anual
en la ciudad, sobre la base del
Fòrum Edita Barcelona que promueve el Gremi d’Editors de Catalunya; consolidar al red de festivales de literatura, y programas
de fomento de la lectura, y aglutinar las actividades del sector, en-

SE RECOMIENDA
CENTRALIZAR TODAS
LAS MEDIDAS A TRAVÉS
DE LA NUEVA ENTIDAD
JURÍDICA BCN, CIUTAT
LITERARIA
tre otras propuestas.
Al respecto el Consell de la
Cultura aconseja y recomienda al
consistorio centralizar todas las
medidas a través de la nueva entidad jurídica: Barcelona, Ciudad
Literaria del Mundo (BCL), cuyo
equilibrio y gobernanza es crucial, que le director de BCL se elija por concurso público y asistido

sea por un patronato o consejo de
administración, que represente a
su vez a todos los actores y agentes de un sector tan dispar, en el
que actúan minúsculas empresas
y entidades junto a dos gigantes
globales de la edición como los
grupos Penguin Random House y
Planeta.
A su vez el órgano insta al
Ayuntamiento a centralizar todas
la políticas e iniciativas en la Casa de les Lletres (CDL) como sede física concreta, que también lo
será del Consorsi de Bilbioteques, a partir de su inauguración
en 2019.
Y frente a la ambigüedad de las
políticas e iniciativas, organizadas y promovidas por actores
mixtos, y dirigidas tanto a lo público como a lo privado, insiste
en que «la orientación pública debe pasar siempre por delante».
Con respecto al proyectado Observatorio del Libro el Consell de
la Cultura recomienda dotarlo de
una dirección autónoma independiente de la CDL, y además de
apoyar el desarrollo en profundidad de la nueva entidad, recomienda la conveniencia de que
no quede sólo circunscripto al
ámbito académico.

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) y la
Xarxa d’Espais de Producció i
Creació de Catalunya (Xarxaprod) lanzaron ayer un mapa
interactivo que reúne 104 espacios de creación y producción
artística de toda Cataluña. El
mapa se puede consultar a través de una página web, donde
se reúnen los datos de contacto
y la descripción de las actividades que realizan cada uno de
estos espacios de creación y
producción, que están organizados según las disciplinas que
trabajan y su demarcación geográfica.
Carles Duarte, presidente del
CoNCA, señaló que el objetivo
de este mapa interactivo es «radiografiar el sistema cultural de
Cataluña para favorecer su crecimiento y ofrecer un escenario
dinámico y vivo, que evidencie
el compromiso que tienen de
ayudar a la actividad artística»,
informa Efe. «Ha sido un proceso muy lento y que ha costado
tiempo, ya que, antes de hacer
el mapa, tuvimos que definir los
criterios que hacen que estos
centros sean espacios de creación y producción», aseguró
Clara Garí, presidenta de Xarxaprod.

El CoNCA y Xarxaprod encargaron el desarrollo del mapa, tanto en sus fases previas
como en la elaboración de la
página web, a la cooperativa
Spora Sinergies y a la asociación Artsmoved, que trabajaron
en conjunto.
Aleix Caussa, codirector de
Spora Sinergies, apuntó que los
criterios para considerar un espacio como centro de creación
artística se elaboraron a partir
de distintas reuniones con las
entidades de la Xarxaprod, que
fueron las que consensuaron
una definición de este tipo de
centros. Después de haberse
establecido los criterios, «un
equipo documental, a partir de
nuestras bases de datos, se encargó de detectar nuevas entidades y organizaciones que pudiesen entrar en el mapa», añadió Caussa.
En este sentido, el proyecto
tiene la intención de ser «un elemento vivo», al que se puedan ir
sumando nuevos centros creativos a través de un formulario
que se encuentra en la misma
página web. «Este es un primer
paso muy importante, una especie de estado de cuestión, pero
que queda abierto a seguir creciendo, debido a su propia naturaleza», destacó Duarte.

PREMIOS GALERISMO

LAS ‘EXPOS’ DE PAZOS
Y SAURA, LAS MEJORES
Los Premios GAC se consolidan en su décima
edición y homenajean a Rosa Maria Malet
BARCELONA

Los GAC, los Oscar del galerismo catalán, cumplen 10 años. Una década
que consolida unos galardones que
nacieron para dar visibilidad al circuito artístico catalán, desde los artistas más emegentes (este año, Mar
Arza) hasta los consolidados (el Honorífico ha sido para Perejaume), pero también al back stage, a la industria imprescindible para que todo
funcione: las galerías (en esta edición, Àngels Barcelona), las exposiciones (de Carlos Saura y Carlos Pazos), el coleccionismo (la Fundación
Sorigué) o el comisariado (que ha recaído en la Fundación Museo Jorge
Oteiza por La desocupación del espacio que se vio en La Pedrera.

«En esta décima edición celebramos la consolidación de estos Premios que, año tras año, han conseguido convertirse en una cita obligada de todo el sector del arte. A lo
largo de estos 10 años hemos entregado cerca de 100 premios a todos
los agentes implicados: artistas, coleccionistas, críticos, directores de
museos y fundaciones, galeristas, comisarios y medios de comunicación,
entre otros», destacó la galerista Mónica Ramon, presidenta del Comité
Organizador de los Premios GAC.
Anoche, en el Macba, hubo también
un homenaje especial a la directora
de la Fundació Miró, Rosa Maria Malet, que ha dirigido la institución durante 37 años y ahora se jubila.

Los ganadores de los Premios GAC, ayer, en la tradicional foto de familia que los reúne. SANTI COGOLLUDO
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Coco Comin parla a Manresa
de la seva trajectòria, avui
La directora conversarà amb la periodista de Rac1 Mar Poyato al Casino
FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

REDACCIÓ MANRESA

La reconeguda directora i coreògrafa Coco Comin (Barcelona,
1952) és la protagonista avui al
vespre d’una nova sessió del cicle
Pessics de vida, que tindrà lloc a
les 20 h a la sala d’actes del Centre
Cultural el Casino de Manresa.
Organitzada per l’equipament
municipal i la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, la vetllada, oberta a tothom i d’entrada gratuïta, estarà
conduïda per la periodista manresana Mar Poyato, que treballa al
servei d’informatius de Rac1.
Comin fa quatre dècades i mitja
que combina la docència, la coreograﬁa i la producció de teatre
musical. El seu darrer treball és
Moustache, un muntatge que es

Coco Comin

va poder veure recentment al teatre Condal de la capital catalana,
amb el manresà Xavier Mestres en
la direcció musical.
«Faig del risc la meva passió i
em considero una persona valenta; treballo per vocació i puc
aguantar 16 hores de feina sense
mirar el rellotge; mai vaig estudiar
a l’estranger i sóc un producte genuïnament català i autodidacta»,
explica la directora d’obres de teatre musical com Grease i Chicago.
Pessics de vida apropa al públic
la trajectòria de ﬁgures destacades de la vida pública, en conversa
amb un periodista de la Catalunya
Central. La propera cita serà el 14
de juny amb el sacerdot polonès
Krzysztof Charamsa, expulsat del
Vaticà per homosexual.

El Museu del Molí Paperer de Capellades treballa la creació en paper

Quatre centres de la
Catalunya Central
entren al mapa dels
espais de creació
Cal Gras, Cacis, Can Serrat i

el Molí Paperer formen part
d’una iniciativa per afavorir el
treball en xarxa

ACN/REDACCIÓ BARCELONA/MANRESA

Quatre equipaments de la Catalunya Central formen part del
mapa de 104 espais de creació i
producció cultural d’arreu del
país que es recullen en una iniciativa promoguda pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i
la Xarxa d’espais de producció i
creació de Catalunya (Xarxaprod). L’inventari ha donat com a
resultat la pàgina web espaisdecreacio.cat, en la qual ﬁguren Cal
Gras-Residència d’artistes (Avinyó), el Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la
Calç (Calders), Can Serrat (el
Bruc) i el Museu del Molí Paperer
de Capellades.
El mapa, desenvolupat per
Spora Sinergies i Artsmoved, vol
connectar els centres i crear sinergies. Anna Monge, de XarxaProd,
va explicar ahir que l’objectiu del
mapatge és «compartir recursos,
saber qui som i com cada espai es
deﬁneix per fer intercanvis entre
residents i projectes en comú». El
resultat ha estat la creació d’una
web on les iniciatives que coincideixen amb els criteris establerts
apareixen localitzades i identiﬁcades en un mapa interactiu online. Fins ara s’han localitzat 104
espais, dels quals es dóna informació del contingut que ofereixen, els àmbits artístics que treballen i les dades de contacte. XarxaProd i el CoNCA s’han mostrat
convençuts que la xifra creixerà.
El punt de partida
Una trobada per uniﬁcar criteris
va servir per establir què és un es-

pai de creació. Els punts d’acord
és que es tracta de llocs que s’organitzen amb voluntat de servei
públic i amb l’objectiu de donar
suport prioritàriament a la creació i producció de projectes transdisciplinaris de creació contemporània i que ofereixen recursos i
serveis per al desenvolupament
dels projectes que acullen i creen
les condicions per fer possibles les
propostes. Els llocs també formen
part del mapa els espais que se
centren en el procés de creació i
producció, més que en el resultat,
i aposten pel risc i l’experimentació.
Majoria absoluta de Barcelona
L’àmplia majoria dels espais detectats es troben a la demarcació
de Barcelona (81,4%). Després vénen Girona amb el 15,1%, Lleida
amb el 2,1% i Tarragona amb
l’1,2%. La meitat dels espais de
creació i producció detectats
(48,8%) es troben a la ciutat de
Barcelona. Les arts visuals i escèniques són la disciplina més present als espais (80,2%). El 69,4%
són interdisciplinaris.
Clara Garí, presidenta de Xarxaprod, va comentar que «volem
ser més perquè és el moment
d’intercanviar i circular per la nostra xarxa». Garí va citar la voluntat
d’internacionalització amb xarxes d’Europa, un programa d’acollida d'artistes amb risc d’exclusió
procedents de països amb diﬁcultats i un programa educatiu.
El president del CoNCA, Carles
Duarte, va expressar que «parlem
sovint de cultura sense acabarnos-ho de creure». Duarte va lamentar, davant els debats intensos que viu Catalunya, «l’escassa i
insuﬁcient atenció que es dedica
a la cultura. Venim d’una crisi que
ha deixat en evidència la fragilitat
del sistema cultural».

Diari de Girona
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L’excavació al Port de la Selva
entra al Registre de Bones
Pràctiques de la Unesco
L’organisme internacional distingeix dos projectes catalans, l’altre és
el Deltebre I Són casos exemplars de gestió de patrimoni subaquàtic

EFE PARÍS

■ Dos projectes catalans, el d'Investigació arqueològica en els derelictes Cala Cativa I/ Cap del Vol
(Port de la Selva), i el de Prospecció
i excavació arqueològica del derelicte Deltebre I, duts a terme pel
vaixell Tethisde la Generalitat, van
entrar ahir a formar part del Registre de Bones Pràctiques en matèria de protecció, conservació i
difusió del Patrimoni Cultural Subaquàtic de la Unesco.
La seva inclusió va ser aprovada en la VI Reunió d'Estats Parts
de la Convenció de Patrimoni
Cultural Subaquàtic, que va començar ahir a París, on té la seva
seu central l'ONU per a l'Educació, la Ciència i la Cultura.
Dos altres projectes a l’Estat espanyol, el de Protecció jurídica del
patrimoni arqueològic subaquàtic a Andalusia i el titulat Un naufragi romà per a la societat, el de-

Exploració a cala Cativa.

relicte de Bou Ferrer, de Vilajoiosa
(Alacant), juntament amb un projecte mexicà i un altre portuguès,
formen part de la primera inclusió
en el Registre de Bones Pràctiques

en matèria de protecció, conservació i difusió del Patrimoni Cultural Subaquàtic des que es va
aprovar el  un nou procediment que invitava els Estats a
aportar projectes.
A Catalunya, l’excavació del derelicte Deltebre I va portar a protegir, extreure part de la càrrega i
organitzar una exposició itinerant
sobre el Deltebre I, un dels vaixells
enfonsats durant la Guerra d'Independència (-) en
l'atac a Tarragona per l'esquadra
britànica de l'Almirall Jon Murray.
Sobre l’excavació en els derelictes Cala cativa I/ Cap del vol del
Port de la Selva, amb els arqueòlegs del Tethis, aquesta s'emmarca
a l'estudi d'una sèrie de derelictes
que transportaven vi des de diferents punts de les costes de l'antiga Tarraconensis ins a ports de
primer ordre com Narbona o la
mateixa Roma.

Breus
EQUIPAMENTS

MÚSICA

Recullen en un mapa
104 espais de creació
i producció cultural

Jair Domínguez edita
el seu primer disc amb
el grup Caritat Humana

■ Una iniciativa recull en un
mapa  espais de creació i producció cultural de Catalunya per
sobretot connectar-les i crear sinergies. Aquest mapatge l'ha desenvolupat Spora Sinergies i Artsmoved per encàrrec del CoNCA i
la Xarxa d'espais de producció i
creació de Catalunya (Xarxaprod). Anna Monge, de XarxaProd, diu que l'objectiu del mapatge és «compartir recursos, saber qui som i com cada espai es
deineix per fer intercanvis». DdG

■ L'escriptor i guionista iguerenc
Jair Domínguez publicarà el  de
juny el seu primer disc amb la
banda Caritat Humana, en què inclou deu temes enganxosos amb
lletres delirants, va informar ahir
la discogràica. Jair Domínguez és
guionista de programes d'humor
com Buenafuente, Polònia o Minoria Absoluta i va ser l'impulsor
de Baila el Chiki-chiki, que Chikilicuatre va portar a Eurovisió. Caritat Humana és un grup creat per
Domínguez el . DdG GIRONA

MÚSICA

Los Sirex debuten en català de la mà de Pep Sala
■ Mai és tard per estrenar-se. Després de  anys de carrera, Los Sirex
cantaran per primera vegada en català avui en un concert a la sala
Luz de Gas de Barcelona que serà enregistrat i editat en un disc doble.
Bona part de la «culpa» la té Pep Sala, vell amic del grup, que es va
oferir a produir-los un nou àlbum que inclogués algunes cançons en
català. «Li vam dir que sí, però que les cançons havien de ser seves»,
recorda el líder de Los Sirex, Leslie. Dit i fet, Sala va compondre quatre
temes en català, entre els quals Que nos quiten lo bailao, que dona
nom al disc que avui es presenta amb col·laboradors com Serrat. DdG
GIRONA

