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"Yo entonces ejercía de arquitecto y, pese a tener unos treinta y pico años, la Diputación me había

Analisi nau Ivanow i entorn urbà

ofrecido el gran honor de estar supervisando las obras del Palau Sant Jordi. Eso me puso en
contacto con los grandes nombres de la arquitectura, pero a la vez seguía muy involucrado con mi
barrio, a través de la asociación de vecinos. Cambiar mi entorno era la forma de empezar a cambiar
el mundo. Barcelona estaba transformando su litoral pero La Sagrera quedaba fuera del gran salto.
Y yo veía mucho potencial en esta enorme zona de vías".

Edifici projectat el 1959 i construit el 1967 per encarec de
l’empresari victor Ivanow,en el seu dia va allotjar una fabrica
de pintures renom i
El 1959, l’arquitecte Jordi Figueras Anmella, per encarec de
l’empresari Victor Ivanow Bauer, projecta la fabrica de Pintures Ivanow en un solar del industrialitzat barri de La Sagrera.
L’edifici no es va començar a construir fins l’any 1967 i fou
inagurat l’any 1968.
Representa un dels escasos exemples d’arquitectura industrial
funcionalista supervivents de la ciutat. La nau esta construida
per una reticula de formigó tancada per uns grans panys de
vidre.
El creixement del negoci va provocar el seu traslladament al
poligon industrial de la Zona Franca, per continuar produint
pintures.

El 1990 sorgeix del grup de Basiana i altres col·laboradors, la primera proposta de situar l’estació de
l’AVE a La Sagrera, idea que amb la complicitat de la
promotora Travesteald (que aleshores
treballava en la construcció de l’hotel Arts) i amb la
posterior adhesió de Norman Foster (1991-92,
qui arribà a presentar el projecte d’estació i parc lineal,
anomenat “Rec Comtal”, al centre cívic de
La Sagrera), donà unes quantes voltes pels despatxos
de l’alcaldia socialista i del govern convergent.

Quan feia més d’un any que la
nau estava aturada, l’arquitecte i fotògraf Xavier Basiana (Manresa, 1953), resident a La Sagrera des
dels anys setanta, activista veïnal i amb l’estudi pro- La Vanguardia. 4 de juny de 1992
fessional al mateix carrer de la Nau, entra en
contacte amb la propietat (un empresari rus), i adquireix el recinte fabril, amb la idea de convertir-lo
en un gran espai de creació. El seu referent era la Factory d’Andy Warhol,

Las fàbriques de creació juguen un paper a favor de la expresivitat local. Molts d’aquests espais exerceixen recolzament a
joves creadors per a que puguin desenvolupar els seus projectes i ajudar a difondre’ls.Treballen per crear un public aten als
nous llenguatges,sensibles a les propostes culturals més innovadores.
Aquests projectes parteixen de un cert grau de indefinició.
L’accent es posa en dotarles d’espais
“blancs,flexibles ón tot pugui aconteixer”. El projecte pertant
ha de donar lloc a la improvisació, a la definició constant de
funcions, a la adaptació als canvis...
Els 5 pilars bàsics:
-espais que donin un nou ús a antics centres fabrils abandonats
-espais que construeixen trajectories
a partir del recolzament a la creació i producció artística, fan
possible caldos de cultius que,amb el temps, donen com a
resultat experiments artístics innovadors.
-espais oberts a la creació emergent
centrats a escoltar i donar sortida al creador que comença que
no té reconeixement i , pertant necesita plataformes solides
que l’ajudin.
-espais oberts a la innovació
-espais enraizats en el territori
donar respostes a les necesitats de l’entorn i establirhi complicitats

Pasatge Bofarull
estudi funcional de les naus industrials
El pasatge Bofarull és estret i al estar vorejat per
façanes altes el converteixen en un espai angost
que no convida a pasejar-hi.
Actualment serveix com a via de servei que
abasteix les naus adjacents.

imatge per ón s’obrirà el carrer Josep Estivill

espai de carrega descarrega i magatzem
espai de serveis

mirador
cobertes de fibrociment

La Sala polivalent Warhol té dos
inconvenients principals per al seu
on funcionament.
El primer consisteix en el fet que
tenim una linia de pilars que passen per el mig de l’espai, cosa que
dificulta la seva polivalència ja que
es molt millor tenir un espai diafàn
sense elements estructrals que hi
interferixin o molt poc si no hi ha
més remei.
El segon aspecte es el replà de l’ascensor que dona dins l’espai barejant circulacions i usos que el fan
molt inadequat.

Nau Ivanow

pati

naus

organització espacial del conjunt de la Nau Ivanow
espai de representacion
espai de trobada
espai de magatzem
espai de circulació

El conjunt de la Nau Ivanow té aspectes per millorar com son les seves sales polivalents que
com ja em dit son millorables. Però pel que fa a organització general i articulació de les peces un dels aspectes més rellevants és el fet que el recorregut que connecta les diferents naus
les travessa per el mig dividint el seu espai per la meitat.
Les naus adjacents a la Nau Ivanow tenen cobertes de fibrociment i la seva deconstrucció
s’ha de fer amb cura per no contaminar l’entorn amb amiant que a banda de cancerigen és
molt volàtil.
Les plantes superiors de la Nau Ivanow tenen molt bona il·luminació que poden servir per
ubicar-hi la zona de treball dels artistes residents.
D’altre banda l’espai mirador resulta interessant per les activitats a l’aire lliure que si poden
fer. El pati resulta petit per fer activitats que aglutinin un cert nombre d’asistents i no acaba
de ser un lloc obert que faciliti la interrelació espaial de Nau Ivanow amb el barri que en
altres aspectes si que existeix.

		

Sala polivalent Andy Warhol
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Façana catalogada

La nau industrial té una organització espacial
ben definida que consta de dos espais diferenciats que es podrien catalogar en espais servits
i espais servidors. En la primera categoria ón
podria apareixer un altell per tenir un despatx, s’inscriurien l’espai destinat a serveis i el de
carrega i descarrega. En la segona categoria hi
hauria l’espai de taller.
Aquesta tipologia reutilitzada com a espai de
representacions teatrals, dansa,..... implica que
la meitat de la nau sigui destinada a la representació i l’altre a magatzem o espai per a tecnics de
so i llum.
El condicionant acústic implica unes proporcions de l’espai determinades segons l’alçada.
Aquests condicionants també aconsellen destinar la meitat o 1/3 part de la nau.
L’espai resultant queda limitat per la seva alçada
a espais relativament petits de representació que
no permeten cap ampliació a no ser que s’aumenti l’alçada.
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espai de taller

