CLIPPING + ANNEXOS | Roda de premsa «L’emergència de la cultura de base a Barcelona», celebrada el
dimarts 23/7/2019 (12 am) a l’Antic Teatre (Barcelona)
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«Situació crítica per a la cultura independent de Barcelona»
La cultura independent de la ciutat, la cultura de base de Barcelona, està greument ferida. El col·lectiu
artístic i multidisciplinari assegura que les administracions els han abandonat i que això fa perillar el futur de
moltes petites companyies, galeries d’art o comerços culturals.
En un manifest llegit a l’Antic Teatre, una quarantena de grups de creació de la ciutat han reclamat que “la
cultura de base emergeixi, es reconegui i se situï en l’agenda pública, per exposar, amb complicitat i
demanda, allò que els interessos institucionals o l’agenda mediàtica sovint soterren: precarietat,
pressupostos molt baixos, disminució de les subvencions, pujada dels lloguers o dificultat per accedir als
espais de treball en els quals poder desenvolupar o propiciar la pràctica”.
Per a aquests col·lectius el model de política cultural de Barcelona està en crisi. Exigeixen transparència en
els comptes públics destinats a cultura i pressionaran l’Administració amb les propostes sorgides del
ParlaMent Ciutadà de la Cultura, un espai de trobada i debat de la cultura independent de la ciutat. Itzíar
González, impulsora d’aquest espai, que pretén ser un contrapès a les institucions i a les elits econòmiques,
ha parlat de la situació actual com a “privatització de la cultura” i opacitat en la gestió dels recursos
econòmics per part de les institucions públiques.
Volen seguir creixent i ampliant la xarxa que han creat per guanyar visibilitat, seguir pressionant les
institucions i fer més gran la lluita que han iniciat per defensar la seva activitat.
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«La cultura de base de Barcelona encén l’alarma»
43 entitats s’uneixen per denunciar l’estat d’“emergència” de la creació independent: precarietat, manca de
visibilització, dificultat d’accés als ajuts i fagocitació d’idees
L’epicentre de la cultura independent i combativa de Barcelona, l’Antic Teatre, va acollir ahir la primera
trobada de projectes culturals independents que tenen seu a la ciutat. Denuncien “l’estat d’emergència de la
cultura de base a Barcelona”, que arrosseguen dècades de precarietat i marginació institucional. Una situació
que s’ha agreujat amb la pressió immobiliària, que ha deixat sense sostre entitats com ara Telenoika, que des
de fa 20 anys treballa en la democratització de la cultura audiovisual i, després de rebre un premi de
l’Ajuntament de Barcelona, “està en risc de desaparició”. O l’Espai Poètic, que tancarà a l’espera de
subvencions per adequar el local i la llicència. O La Poderosa, que s’ha de traslladar. O el mateix Antic Teatre,
que continua en perill “de convertir-se en un McDonald’s”, com diu la directora, Semolina Tomic. Són
exemples d’entre el mig centenar de signants d’un manifest que alerta tant de la dificultat d’accedir a ajudes
públiques com de la manca de visibilitat d’aquests projectes.
La llista inclou entitats, associacions i empreses com ara l’espai de creació La Poderosa; la Nau Bostik; la
Llibreria Calders; el centre de cultura La Bonne; el col·lectiu Dones Visuals; Drap-Art; la plataforma digital
Teatron; l’associació de creadores Vaca; El Col·lectiu, de teatre independent, i projectes educatius i
comunitaris com ara Explica Dansa, Agost Produccions, Sinapsis, Artibarri, Alas, etc. Molts treballen des de
fa dècades en aquest àmbit i ahir admetien que ni tan sols es coneixien entre ells. La trobada ha de servir per
fer un mapping, teixir xarxa i presentar-se com una sola veu davant l’administració.
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A l’Ajuntament de Barcelona li reclamen en concret “una mesura de govern” que “reconegui públicament i
destini un pressupost a la cultura de base, de la mateixa manera que se’n destinen a programes com ara les
Fàbriques de Creació i Barcelona Districte Cultural”. Segons el manifest, el consistori dedica 200 milions a
Cultura el 2019 i, d’aquests, “només 4,2 milions es reparteixen en concurrència pública entre els projectes de
la ciutat, siguin macrofestivals o cultura de base”, lamenten, i denuncien la “manca de transparència en la
presa de decisions”. “La precarietat existeix perquè els recursos econòmics no arriben a la cultura de base afirmen-. La institució no fa l’art, però ha de fomentar-lo”.
Per a aquestes entitats hi ha un problema de partida quan només s’accepta oficialment el binomi públicprivat. I és que en moltes ocasions els projectes de cultura de base són privats o cooperatius però alhora són
independents, és a dir, no tenen ànim de lucre i no es regeixen per la lògica empresarial. Però “el sistema
obliga a estar dins el mercat de les indústries culturals, si es vol accedir a ajudes”, expliquen.
També acusen les administracions de “prioritzar les indústries culturals en detriment de la investigació o la
feina de llarg recorregut”. I no només això, sinó que l’acusen de fagocitar-los idees i projectes “per
desarticular la cultura de base, desmantellar estructures existents i transformar-les en propaganda”. En la
trobada d’ahir la creadora Marta Galán, que treballa amb àvies veïnes de l’Antic Teatre, ho deia en relació al
projecte comunitari que ha programat el Grec enguany, que ha preferit el Lliure i no l’Antic Teatre, amb més
trajectòria en aquest camp. Però també es deia en relació al projecte escolar En Residència, de l’Icub, que s’ha
ampliat a desenes d’instituts de secundària, quan històricament hi ha hagut altres projectes de barri que ara
han quedat relegats.
Encara no està definit què farà després d’aquesta exhibició pública el col·lectiu. La radiografia del sector és
un primer pas. El ParlaMent Ciutadà probablement serà l’eina més transversal i oberta per convertir-se en el
catalitzador d’un malestar que ve de lluny i s’agreuja any rere any. “Estem cansats de sobreviure: volem
viure”, deia Ada Vilaró, del festival Escena Poblenou.
Sumar forces al ParlaMent Ciutadà
El ParlaMent Ciutadà de la Cultura de Barcelona, que coordina l’arquitecta i activista Itziar González, treballa
en paral·lel amb les entitats de cultura de base. Després de les dues assemblees que ha celebrat fins ara, ha
elaborat 10 punts imprescindibles per sacsejar la cultura i retornar les polítiques culturals a la ciutadania (un
d’ells és precisament el mapping dels projectes independents i un altre la creació d’un observatori cultural).
El pròxim ple d’aquest ParlaMent alternatiu, a la tardor, convidarà els polítics a debatre sobre aquestes 10
prioritats. “Nosaltres farem les propostes polítiques -deia ahir González-, però hem de ser més”.
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«La cultura independiente de Barcelona se une “ante el peligro de extinción”»
Barcelona, 23 jul (EFE).- Artistas y asociaciones culturales independientes de Barcelona se han unido en una
plataforma para luchar contra la precariedad económica en la que se mueven y contra el "peligro de
extinción" que supone para ellos problemas generales de la ciudad, como la gentrificación.
En un manifiesto presentado este martes y titulado "La emergencia de la cultura de base en Barcelona", unas
cuarenta entidades piden ayuda a las administraciones y denuncian que muchas de ellas están siendo
expulsados de la ciudad por los altos precios del alquiler y el acoso de los inversores inmobiliarios.
"Nos sentimos desamparados", ha señalado en rueda de prensa Semolina Tomic, fundadora del Antic Teatre,
un espacio de artes escénicas de pequeño formato situado en un edificio de Ciutat Vella cuyo propietario
quiere extinguir el contrato de arrendamiento.
No es el único caso, otras entidades como INCA Catalunya o La Poderosa también han denunciado
situaciones semejantes, mientras que los representantes de Nyamnyam o Telenoilka han dicho que ya se han
quedado sin sede por la misma razón.
"La amenaza es real y el peligro de desaparición de nuestros espacios y proyectos se debe al aumento del
precio del alquiler, a merced de la especulación y los criterios de libre mercado de oferta y demanda", ha
señalado en el manifiesto.
"La precariedad existe porque los recursos no llegan a la cultura de base", asegura el texto, que concluyen que
"la desigualdad es un hecho".
Una desigualdad que se plasma en los presupuestos de cultura de las administraciones, según critican,
porque la mayor parte de los mismos se destina a convenios y aportaciones directas, y la partida de
concurrencia púbica "es muy pequeña y hay que repartirla entre todos los proyectos de la ciudad, ya sean
macrofestivales o cultura de base".
Por esta razón, las asociaciones independientes piden una línea de ayudas directa y el reconocimiento de su
labor cultural en la ciudad.
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Para conseguir más visibilidad, las 43 asociaciones que se han unido hasta ahora a la plataforma están
elaborando un 'mapping' local y transdisciplinar que facilite la localización de los espacios, colectivos o
proyectos independientes.
Según el manifiesto, "se trata de un primer paso hacia la creación de una red que sume y genere riqueza,
afectos y sinergias" y a la que esperan que se vayan uniendo otros colectivos.
También han animado a todas las asociaciones de base de Barcelona y la ciudadanía en general a unirse al
ParlaMent Ciutadà de Cultura de Barcelona (PMCCB) que con la ayuda de la arquitecta y activista Itziar
González se reúne periódicamente para elaborar propuestas de política cultural y hacérselas llegar a las
administraciones.
El PMCCB ya se ha reunido en dos ocasiones y tienen previsto emplazar a las administraciones a que den
respuesta a sus demandas después de las Fiestas de la Mercè de Barcelona, que se celebran a finales del mes
de septiembre y son "un claro ejemplo del tipo de gestión cultural que criticamos", según González. EFE
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«Cultura de Base ressalta la "situació d'emergència" de la cultura ciutadana a Barcelona»
El moviment Cultura de Base ha criticat aquest dimarts la "situació d'emergència" de la cultura ciutadana a
Barcelona, i ha reclamat situar en l'agenda pública i mediàtica la situació de precarietat que pot portar al
tancament de l'Antic Teatre.
Cultura de Base pretén redactar un document que portaran al ple de l'Ajuntament des del Parlament Ciutadà
de Cultura en un acte d'activisme que pretén fer propostes que volen protegir aquest sector de les "lògiques
d'empresa".
Alguns dels perills que afronta el sector són la precarietat, els pressupostos baixos, la disminució de
subvencions i la pujada dels lloguers que els dificulta la possibilitat de tenir espais de treball on fer la seva
activitat.
Els diferents grups teatrals, poètics i relacionats amb l'àmbit cultural que formen aquest moviment han
demanat un posicionament contundent en inversions en diversitat etno-cultural i multiculturalitat, i el
reconeixement de totes les disciplines culturals per igual.
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A més, han demanat la responsabilitat per part de les institucions del compliment de lleis i convenis per
garantir els drets dels treballadors de la cultura, i han ressaltat que malgrat que les institucions "no fan art,
l'han de fomentar".
LA DESIGUALTAT D'OPORTUNITAT DINS DE LA CULTURA
Des del moviment, han exigit a la institució que destini un pressupost a la Cultura de Base igual que destinen
a programes com Barcelona Districte Cultural o Cultura Proximitat per així eliminar la desigualtat
d'oportunitats.
Ressalten aquesta desigualtat com "un fet" que provoca precarietat perquè els recursos econòmics no arriben,
per la qual cosa demanen una revisió del repartiment de les subvencions i la creació d'un observatori ciutadà
de cultura.
Sobre aquestes subvencions, Cultura de Base ha reivindicat la necessitat de més transparència per saber a
què s'han destinat els 4,2 milions d'euros destinats a concurrència publica per a projectes de la ciutat dins
dels 200 milions d'euros del pressupost de cultura de l'Ajuntament de Barcelona del 2019.
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«La cultura independiente de Barcelona lanza un SOS»
La compañía de danza Sol Picó, la Nau Bostik y la librería Calders, entre el medio centenar de entidades del
colectivo Cultura de Base que piden más recursos públicos
Una cuarentena de personas restan adormecidas en las gradas del Antic Teatre de Barcelona. De repente, se
despiertan y alzan las pancartas de las entidades que representan como metáfora de su situación de
emergencia. Con esta performance empezaron la rueda de prensa de ayer poetas, actores, libreros, bailarines,
músicos callejeros y otros personajes del mundo cultural independiente barcelonés que conforman el
colectivo CdB (Cultura de Base) y que, ante la situación de precariedad en la que se encuentran, demandan
de las instituciones públicas más recursos para sobrevivir.
Los convocantes del particular SOS, algunos de reconocidos centros de Barcelona como la librería Calders, el
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, el festival sostenible Drap-Art, la compañía de danza
contemporánea Sol Picó o la Nau Bostik, presentaron un manifiesto en el que denuncian la “insostenible
situación económica” que atraviesan desde hace unos años y que provoca que algunas entidades tengan que
prescindir de algunos de sus espacios y que otras vean amenazada su existencia. “Tenemos que hacer obras
para que nuestra galería de arte siga adelante: costarían unos 25.000 euros y toda la dotación económica del
Consistorio destinada a las entidades culturales para hacer reformas es de 75.000”, ilustró Jordi Ras,
presidente de la Asociación Cultural Espai Poètic. En esa línea, CdB también pidió mayor transparencia
sobre los 4,2 millones de euros (de los 200 millones que el Ayuntamiento confiere a Cultura) que se reparten
en concursos públicos entre los proyectos de la ciudad, sean éstos macrofestivales o del entorno del CdB.
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Problemas con el alquiler
Otra de las quejas fue la “dificultad de tener espacios de trabajo donde realizar nuestra actividad: en un
centro de la ciudad con locales cuyos alquileres cuestan 2.000 euros, una pequeña librería nunca va a poder
sostenerse”, afirmó Ángel Tijerín, librero de On the road. La subida de esos alquileres, unida a la
gentrificación, hace insostenible la permanencia de algunas entidades culturales, como el espacio de danza
La Poderosa, actualmente sin sede estable. Asimismo, el propio Antic Teatre de Barcelona que acogió el acto
podría tener problemas si no llegan a acuerdos con la propiedad.
Los organizadores del acto lamentaron que la administración pública divida la actividad económica entre
proyectos públicos y privados, terminología que “fomenta la confusión entre los conceptos privado e
independiente”, en tanto que los proyectos independientes de CdB, en su opinión, no se rigen por la lógica de
empresa, “ni piensan en las personas como usuarios o clientes” y “tratan la cultura como un derecho y no
como una actividad que tan solo busca lucro".
Por todo ello, apuntaron como flotador vital para afrontar su precariedad el incremento de las subvenciones
que reciben del Consistorio.
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«L’agonia de la cultura de base»
La Poderosa és un espai d'investigació i de creació dels llenguatges del cos que el 2015 va rebre un premi
Ciutat de Barcelona en reconeixement de la seva trajectòria de més de deu anys (ara, ja més de quinze). Al
web de l'Ajuntament s'hi pot llegir una nota de premsa en què es remarcava el seu "compromís amb la ciutat i
els veïns". Aquest text oficial també recull les declaracions que va fer l'alcaldessa Ada Colau durant l'acte
d'entrega del guardó. El propòsit de l'Ajuntament és, va dir, "bastir una cultura inclusiva, que no diferencia
entre nivells, descentralitzada, perquè tothom pugui gaudir-ne”.
Però hi ha una cosa que grinyola. Després de rebre el premi, l'Ajuntament ha retallat la subvenció a La
Poderosa i s'ha posat de perfil davant d'una operació d'especulació immobiliària que està a punt de desnonarla del seu local.
Aquest és el veritable premi que moltíssims col·lectius de la cultura de base estan rebent per lluitar pels seus
projectes. La recompensa és que deixin de ser. Una tempesta perfecta amenaça la seva existència, i en
aquesta situació límit han decidit reivindicar-se i alertar la societat amb uns inquietant pregunta: què se'n
farà, de la cultura barcelonina si es destrueix el teixit que la produeix? Podrà mirar-se al mirall Barcelona
sense llibreries d'escala humana, sense comunitats creatives que tenen la seva raó de ser en la transformació
social, sense cooperatives de circ, sense galeries que estan superant el concepte mercantilista de l'art, sense
centres que s'han situat a l'avantguarda dels debats de gènere, sense tantes i tantes companyies que militen
en l'experimentació, en la innovació...?
"Febles però no vulnerables", prop de mig centenar d'aquestes entitats independents, filles de la iniciativa
ciutadana, van llegir ahir un manifest a l'Antic Teatre (un altre dels projectes que es troba en el precipici) que
reflecteix una realitat que hauria de fer enrogir la classe política, especialment aquella que els havia promès
una ajuda, un rescat in extremis, que no ha arribat mai. A quina mena de cultura inclusiva, que no diferencia
entre nivells, descentralitzada i que tothom en gaudeix es devia referir Colau en el seu discurs si no és a la
cultura de base?
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El problema és –sostenen– de mentalitat. L'administració ha sucumbit a les lògiques industrials per
(mal)tractar un material tan sensible com és la cultura i la gent que la fa. Tota una maquinària burocràtica
empeny aquests espais a definir-se i a parlar amb una terminologia (beneficis, clients, empreses privades...
en lloc de béns comuns, ciutadans, associacions...) que no li és pròpia. I al que es resisteix, "se l'absorbeix i
se'l neutralitza". Un clàssic del sistema: fagocitar les notes discordants. "La cultura i l'art no s'accepten
institucionalment com a valors en ells mateixos, sinó com a recursos, instruments, eines o mitjans del poder
per generar ordre, control i imatge/marca", raona el manifest fet públic ahir.
Darrere de tot aquest llenguatge i model perversos, què hi ha? La misèria. "El 2019, dels 200 milions d'euros
del pressupost de cultura de l'Ajuntament de Barcelona només 4,2 milions es reparteixen en concurrència
pública entre els projectes de la ciutat, siguin macrofestivals o cultura de base", per a la qual no existeix una
partida específica, revelen els impulsors de la protesta. Se'ls subministra una dieta a base d'engrunes que els
condemna a una mort lenta. Ara es troben en el moment més agònic.
I no, no és només un tema de diners. "El diàleg social en cultura és un simulacre i l'interès de l'administració
per interlocutar amb la cultura de base és, en la majoria de casos, nul." El premi a no ser ni tan sols escoltat.
"Exigim una mesura de govern que passi pel ple de l'Ajuntament i que reconegui públicament i destini un
pressupost a la cultura de base, de la manera que se'n destinen a programes com les Fàbriques de creació,
Barcelona Districte Cultural o Cultura de Proximitat", imploren.
Però, més enllà d'un escrit que supura indignació, impotència i dolor, també hi ha i hi haurà accions. Algunes
es venen cuinant des de fa uns mesos, com va ser la constitució, l'11 de maig passat, del Parlament Ciutadà de
Cultura de Barcelona, que està fent feines per dissenyar polítiques culturals contràries al curtterminisme, a la
dèria pels grans esdeveniments i pels grans equipaments de matriu artificial i a l'espectacularització que
imposa el règim del turisme de masses. "Volem ser un contrapoder", assegura l'arquitecta i activista Itzíar
González, que s'hi ha involucrat i que avança: en la pròxima sessió parlamentària, que serà la tercera, i que se
celebrarà després de les festes de la Mercè, estan citats els representants de totes les administracions:
Ajuntament, Diputació i Generalitat. Respondran a la convocatòria?
El premi a no ser, a no tenir veu i a ser invisible. El Parlament Ciutadà aprovarà les seves pròpies lleis, i una
de les primeres que ha activat dota aquests espais d'un artefacte que els dona força: un mapa que els uneix,
que els situa, que els agermana, que no els fa sentir sols. Una xarxa "que sumi i generi riquesa, afectes,
sinergies i supervivència", tot i que l'objectiu últim no és sobreviure sinó viure. Advertència per a futurs
fagocitadors: "Aquest mapping no vol ser una mera llista de noms o una xarxa controlada per la institució."
Vol blindar la seva llibertat. Ahir, reunits a l'amenaçat Antic Teatre, ja van prendre consciència del que el
sistema s'entesta a negar. Que hi són i que hi volen continuar sent.
A l'acte no hi va assistir ningú de l'Icub. Consultat per aquest mitjà, assegura que la cultura de base és una de
les seves "prioritats culturals". El consistori es mostra "receptiu" a les demandes del sector, però vol deixar
clar que no li ha girat mai l'esquena: “S'ha treballat i s'està treballant per buscar solucions en matèria de
precarietat laboral i de manteniment i diversificació de subvencions.”
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«La cultura independient de Barcona crea una plataforma»
Artistes i associacions culturals independents de Barcelona s'han unit en una plataforma per a lluitar contra
la precarietat econòmica en la qual es mouen i contra el "perill d'extinció" que suposa per a ells problemes
generals de la ciutat, com la gentrificació. En un manifest presentat ahir i titulat "L'emergència de la cultura
de base en Barcelona", unes quaranta entitats demanen ajuda a les administracions i denuncien que moltes
d'elles estan sent expulsats de la ciutat pels alts preus del lloguer i l'assetjament dels inversors immobiliaris.
"Ens sentim desemparats", va assenyalar en roda de premsa Semolina Tomic, fundadora de l'Antic Teatre, un
espai d'arts escèniques de petit format situat en un edifici de Ciutat Vella, el propietari del qual ara vol
extingir el contracte d'arrendament.
No és l'únic cas, ja que altres entitats com INCA Catalunya o La Poderosa també van denunciar situacions
semblants, mentre que diferents representants de Nyamnyam o Telenoilka van dir que ja s'han quedat sense
seu per la mateixa raó. "L'amenaça és real i el perill de desaparició dels nostres espais i projectes es deu a
l'augment del preu del lloguer, a la mercè de l'especulació i els criteris de lliure mercat d'oferta i demanda",
assenyala el manifest presentat ahir per la cultura independent.
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MITJÀ I SECCIÓ: Núvol - L’Apuntador (Arts escèniques)
TIPOLOGIA: mitjà online (crònica i vídeo)
DATA: dijous 25/07/2019
AUTOR: Oriol Puig Taulé
FOTO: Ester Roig
URL: CRÒNICA http://www.diarideterrassa.es/valles-catalunya/2019/07/24/cultura-independientbarcona-crea-plataforma/116989.html | VÍDEO https://www.youtube.com/watch?
v=vfnsDkKQNTI&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=ssyoutube.co
m&a_ts=1564481076.248

«Eixamplar la base (de la cultura)»
Aquest dimarts al migdia es va celebrar una roda de premsa a l’Antic Teatre. Res d’estrany, de moment, en
una ciutat on cada matí hi ha incomptables presentacions als mitjans de comunicació. Aquesta va ser
diferent, però, i per diverses raons. Tan bon punt vam accedir a la sala, ho vam tenir molt clar: la grada
estava ocupada per creadors i representants d’associacions i col·lectius culturals, estesos als bancs. Esgotats?
Rebentats? Morts? La premsa va ocupar l’escenari i, un cop instal·lats, els creadors van ressuscitar i es van
asseure de forma ordenada, sostenint cartells amb els noms dels seus projectes. Teatres, festivals, llibreries,
gastrònoms, treballadores de la llar, músics de carrer, ballarins, performers, artistes de circ, vaques,
educadores socials, àvies i artistes de cabaret. I això és el que ens van dir.
La trobada entre creadors i mitjans es va convocar per tal de llegir i fer públic el comunicat L’emergència de
la cultura de base (CDB) a Barcelona. En el manifest, que podeu llegir complet en aquest enllaç, es desgranen
els motius d’aquest, es defineix el concepte de cultura de base i es reivindica una manera de crear allunyada
de les lògiques d’empresa (indústries culturals, beneficis, clients). La precarietat, els pressupostos cada cop
més baixos, la disminució de les subvencions i la pujada dels lloguers fan que la majoria d’aquests projectes i
iniciatives culturals estiguin vivint sempre al límit, entre la supervivència i la desaparició. “Estem cansades
de sobreviure, volem viure!” deia Ada Vilaró, directora del Festival Escena Poblenou, que el pròxim mes
d’octubre celebrarà la seva 18a edició. “Estem lluitant perquè l’Antic Teatre es quedi al barri i sigui per al
barri, i no hi hagi un McDonald’s” deia Semolina Tomic, fundadora i directora de l’Antic Teatre. L’acte va
estar molt ben pensat i presentat. Es notava que són artistes. La coreògrafa Bea Fernández, gestora de La
Poderosa, va tenir la idea que els creadors estiguessin “morts” a les grades, com després d’un atac nuclear
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sobtat, i Miquel Valls d’Agost Produccions va tenir la (molt encertada) idea que cada creador disposés de
només trenta segons per explicar el seu cas i/o les seves reivindicacions. Un marcador com els que trobem als
partits de bàsquet marcava el compte enrere, i un contundent timbre sonava proppassat el temps assignat
per cada intervenció.
Les reivindicacions dels representants de la cultura de base no són noves, però sembla que s’hagin de
recordar constantment. Que l’Ajuntament de Barcelona apostés pel projecte de l’Antic Teatre i destinés quasi
un milió d’euros a la seva restauració i adequació a la normativa vigent no és garantia de res. Rebre un Premi
Ciutat de Barcelona tampoc sembla gran cosa, si al cap de tres anys et diuen que el teu projecte “no
interessa”. L’associació cultural Nyam Nyam va haver de marxar de Barcelona, com tants veïns i veïnes,
perquè no es podien permetre pagar el lloguer. La Llibreria Calders, situada a l’epicentre del gentrificat Sant
Antoni, resisteix veient com els comerços (i les escoles!) del barri van desapareixent, i una de les seves
llibreteres Isabel Sucunza reclama que es revisin amb urgència els criteris de les subvencions públiques. La
fagocitació de la cultura situada als marges per part del sistema és quelcom conegut, també, i forma part d’un
dels engranatges més perfectes del capitalisme. Que el Grec confiï abans en un espectacle comunitari
protagonitzat per àvies del Teatre Lliure en comptes de conèixer i valorar la feina que la creadora Marta
Galán fa anys que desenvolupa amb àvies del barri de Sant Pere és quelcom revelador. De la mateixa manera,
que el Barcelona Districte Cultural creï el programa Art i Part està molt bé, però potser no caldria deixar-ne
al marge les associacions que fa anys que treballen en aquest àmbit. El projecte de creadors En residència,
impulsat per l’ICUB a molts instituts de secundària de Barcelona és una gran idea (alguns dels artistes
presents a l’acte hi ha participat), però engolir tota una sèrie de projectes pedagògics sota un únic paraigua
potser no és la solució. En definitiva, segurament els mitjans convocats a la roda de premsa ja estàvem al
corrent de totes les reivindicacions dels col·lectius i artistes presents, però sempre està bé que ens facin un
recordatori.
L’encontre és el resultat de diverses trobades on s’han posat en comú les necessitats i reivindicacions de cada
projecte i s’ha traçat una mena de mapa de la cultura de base a Barcelona. L’arquitecta i activista Itziar
González, present a l’acte, va parlar en nom del Parlament Ciutadà, que treballa en paral·lel amb els creadors
i es vol convertir en un contrapoder o lobby (ells prefereixen dir-ne, amorosament, lovy) per poder anar tots
junts a parlar amb les administracions públiques, a qui demanen la creació d’un observatori del sector. Hi va
haver molta reivindicació i cert ambient assembleari (allò que tothom està d’acord en tot), però també certs
moments de debat entre Jordi Fondevila i el coreògraf Pere Faura, sobre el tractament de les dades dels
creadors i la importància de posar en comú la informació recopilada. Pel que fa als polítics, només va assistir
a l’acte Gemma Sendra (regidora d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona), que va fer una intervenció molt
propera a un míting polític, convenientment aturada per Miquel Valls (vistos els esbufecs d’alguns artistes).
El pròxim Parlament Ciutadà se celebrarà a l’octubre, després de les Festes de la Mercè, “la festa de tot això
que critiquem”, segons Itziar González. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és crear un espai de debat
obert, inclusiu, i que no es quedi en una anècdota. Convèncer tota la massa crítica que ja és el públic
d’aquestes propostes culturals i incloure-la en les reflexions, el debat i les demandes a les institucions.
Des de Núvol seguirem informant. Com sempre.
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MITJÀ I SECCIÓ: Voltar i voltar (per les arts escèniques)
TIPOLOGIA: blog cultural (crònica i àudio)
DATA: dijous 25/07/2019
AUTOR: Miquel Gascón
FOTOS: Miquel Gascón
URL: https://voltarivoltar.com/2019/07/25/roda-de-premsa-lemergencia-de-la-cultura-de-base-abarcelona-lantic-teatre-2019-07-23-temp-18-19-rdp-080/

«Roda de premsa – L’EMERGÈNCIA DE LA CULTURA DE BASE A BARCELONA – L’Antic Teatre –
2019.07.23 (temp. 18/19 – RdP 080)»
Aquest dimarts els mitjans estàvem convocats a la roda de premsa del Col·lectiu “Cultura de Base” a l’Antic
Teatre. Pensava erròniament que seria una convocatòria a la que assistiríem quatre gats mal contats, en el
que la premsa “oficial” estaria absent … però en entrar a la Sala em vaig adonar que estava totalment
equivocat, perquè era una roda de premsa multitudinària i la visió era espectacular.
A la banda de les graderies estaven els representants de gairebé una cinquantena d’espais culturals de la
ciutat de Barcelona, …. representants de sales de Teatre petites o mal anomenades “alternatives”, de festivals,
d’artistes de circ, de treballadores de la llar, ballarins, agrupacions d’àvies, de llibreries, músics de carrer i
artistes de cabaret … tots ells com si estiguessin adormits … o esgotats de tant treballar de forma precaria o
fins i tot de franc en el món de la cultura.
De fet per poder entrar vaig d’haver de saltar diversos cossos estirats pel terra, per poder arribar a l’espai
escènic, que estava ja completament abarrotat de periodistes i de mitjans gràfics … tanta gent, que totes les
cadires ja estaven ocupades i després d’una llarga estona d’estar dret, vaig decidir seure a terra.
Aquest col·lectiu vol denunciar l’estat d’emergència de la cultura de base a la ciutat de Barcelona, que fa
massa anys arrosseguen una precarietat insostenible i que a més a més actualment amb la pressió
immobiliària, provoca que algunes d’aquestes entitats vegin perillar la seva continuïtat, com Telenoika que fa
20 anys treballa en la democratització del món audiovisual o el mateix Antic Teatre que sembla que torna a
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estar en perill. També l’Espai Poètic no pot adequar el local per seguir funcionant, si no rep urgentment
ajudes econòmiques públiques.
És per això que s’han aglutinat en un col·lectiu per almenys recolzar-se entre ells i redactar un manifest que
alerta de la dificultat d’accedir a ajudes públiques i de pas fer visibles a l’opinió pública els seus projectes, que
creuen estan infravalorats. També servirà perquè entre ells es puguin conèixer més a fons … i sobretot per
crear un mapping, teixir xarxa i presentar-se com una sola veu davant l’administració.
La llista d’entitats es llarga … alguns exemples són: Agost produccions, Alas i artes en movimiento, Antic
Teatre, Artibarri, Bar project, Col·lectiu Tinta negra, ComuArt, Coop. de Circ, Coop. la Fàbrica, Donas i
cultura, Dones visuals, Drap-Art, Emma, Col·lectiu cies teatre independent, Escena Poble Nou, Espai
Mescladís, Explica dansa, Graf, Habitual video team, Homesession, Inca Catalunya, Kasba music, LaBonita,
La Bonne, La Cháchara, La Piconera, La Poderosa, La Visiva, Llibreria Calders, Llibreria On the road, Nau
Bostik, Nyamnyam, Plataforma Cultural la Diürna, Parlament ciutadà de cutura de Barcelona, Polièdrica,
Projecte Vaca, Sinapsis, Teatron, Teleduca, Telenoika, The freen parrot, Tudanzas, Sindihogar Sindillar.… a
la que de ben segur s’aniran afegint moltes més.
A l’Ajuntament de Barcelona li reclamen que els reconegui públicament i almenys destini un pressupost a la
cultura de base, de la mateixa manera que se’n destinen a programes com ara les Fàbriques de Creació.
Segons el manifest, “el consistori dedica 200 milions a Cultura el 2019 i, d’aquests, només 4,2 milions es
reparteixen en concurrència pública entre els projectes de la ciutat, siguin macrofestivals o cultura de base”;
lamenten, i denuncien la “manca de transparència en la presa de decisions”.
En la trobada d’ahir la creadora Marta Galán, que treballa amb àvies veïnes de l’Antic Teatre, ho deia en
relació al projecte comunitari que ha programat el Grec enguany, que ha preferit el Lliure i no l’Antic Teatre,
que te molta més trajectòria en aquest camp.
El ParlaMent Ciutadà probablement serà l’eina més transversal i oberta per convertir-se en el catalitzador
d’un malestar que ve de lluny i s’agreuja any rere any. “Estem cansats de sobreviure: volem viure”, deia Ada
Vilaró, del festival Escena Poblenou.
El ParlaMent Ciutadà de la Cultura de Barcelona, que coordina l’arquitecta i activista Itziar González, treballa
en paral·lel amb les entitats de cultura de base. Després de les dues assemblees que ha celebrat fins ara, ha
elaborat 10 punts imprescindibles per sacsejar la cultura i retornar les polítiques culturals a la ciutadania. El
pròxim ple d’aquest ParlaMent alternatiu, serà a la tardor, convidarà els polítics a debatre sobre aquestes 10
prioritats.
Si és del vostre interès, podeu llegir el manifest si cliqueu en aquest ENLLAÇ
Us deixo aquí també l’àudio d’aquesta roda de premsa, on es va llegir íntegrament el manifest i on cada una
de les entitats van explicar el que feien.
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ANNEXOS | Roda de premsa «L’emergència de la cultura de base a Barcelona», celebrada el dimarts
23/7/2019 (12 am) a l’Antic Teatre (Barcelona)

TIPOLOGIA: nota de premsa
CANAL: MailChimp (base de dades d’Antic Teatre - Espai de Creació)
AUTORIA: Antic Teatre / Cultura de Base (CdB)
DATA D’ENVIAMENT: dijous 11/7/2019
URL (disponible en català i castellà): https://us6.campaign-archive.com/?
u=923c1cb3c672a5a0e1c88ae3c&id=dfd6616e93

17 de 18

TIPOLOGIA: vídeo roda de premsa «L’emergència de la cultura de base a Barcelona», celebrada el dimarts
23/7/2019 (12 am) a l’Antic Teatre (Barcelona)
CANAL: Vimeo (Antic Teatre - Espai de Creació)
AUTORIA: Catarina Costa - Antic Teatre
DATA DE PUBLICACIÓ: divendres 26/07/2019
URL: https://vimeo.com/350149900
DESCÀRREGA: sí . Rang de qualitat: SD 240p - Original 1920 × 1080 (1,77 GB)

MANIFEST DEL COL·LECTIU CONVOCANT LLEGIT DURANT LA RDP: http://www.anticteatre.com/wpcontent/uploads/2019/07/1.Manifest-i-Dossier-de-premsa_RDP_CdB_23.7.19.pdf
MÉS RECURSOS I INFORMACIÓ: http://www.anticteatre.com/roda-de-premsa-lemergencia-de-la-culturade-base-a-barcelona-23-07-12-h/
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