
CAN (La Farrera)

Estudi de mercat i xarxes de participació

El suport als creadors constitueix un dels ámbits estratègics de 

Subdirecció General de Promoció de les Belles Arts, que té entre els 

seus objectius propiciar i impulsar les condicions que facilitin la 

activitat creativa, millorin la formació dels seus agents i impulsin la 

difusió i el coneixement del seu treball, tant en àmbit local, com en el 

nacional i l'internacional.

Pel dur a terme aquest objectiu, considerem que , tant el treball en 

equip com el suport a la creació de xarxes d'intercanvi i colaboració 

entre els professionals, són aspectes clau per potenciar el seu paper, 

en un entorn cada cop més globalitzat i competitiu.

Xarxes de participació vigents: xarxa internacional Res Artis, 

International Association of Residential Arts Centres and Networks, 

Xarxa d'Espais de Producció d'Arts Visuals de Catalunya (Xarxaprod), 

Alliance for Artists Communities...

Els programes de residència per artistes són aquells programes que 

impliquen la immersiótemporal d’un artista en un nou espai de treball 

o context que generalment forma part d’un projecte artístic més 

ampli. Sovint, la participaciódels artistes en aquests programes 

implica el seu desplaçament des del lloc on normalment viu y 

treballa, i a la vegada que una experiència de convivència i 

intercanvi amb altres artistes.

QUÈ VOL DIR PROGRAMES DE RESIDÈNCIA?

La majoria dels programes de residència actualment en funcionament 

en Espanya, a excepcióde la Casa de Velázquez (1920), es van 

formar a finals de la dècada de 1980 y durant la dècada de 1990; 

en el mateix moment en que començava a aparèixer una nova 

onada d’aquests programes a Europa. Durant aquest període, es van 

establir a Espanya dos tipus principals de programes. 

El primer, es situa en un entorn rural y segueix els models europeus y 

estatunidencs de programes de residències de la segona meitat del 

segle XIX y principis del XX. Són residències establertes per colònies 

artístiques (por exemple: Can Serrat, CAN de Farrera) o 

desenvolupades sota el patrocini d’artistes rics (por exemple: 

FundacióValparaíso). 

Aquestes iniciatives es van formar normalment per artistes provinents 

del nord d’Europa que havien vingut a viure a Espanya, i es centren 

principalment a oferir allotjament a artistes internacionals. 

El segon tipus de programa, es desenvolupa en un entorn urbài està 

dirigit principalment a artistes locals. Aquestes residències es basen 

generalment en un ús temporal dels estudis, y solen ser part d’un 

projecte de formaciói producció artística més ampli (por exemple: 

Arteleku, BilbaoArte, Hangar). 

En aquests casos, la dimensió internacional sol gestionar-se a través 

de programes d’intercanvi amb altres centres o espais de fora 

d’Espanya. 

En contrast amb els programes rurals, la idea de comunitat artística, 

en els programes urbans, no es basa en la vida en comú, sinó en el 

fet de compartir un espai de treball amb altres artistes.

Comunitats artístiques i espais alternatius de suport a la 

formacióartística i la producció

Laboratoris i circuits alternatius d’exposició

A principis del segle XXI, assistim a una proliferacióde nous 

programes de residència d’artistes en Espanya. 

A més d’algunes de les raons que motiven la creacióde programes 

de residència durant la dècada de 1990 (la falta d’espais de treball 

pels artistes en les grans ciutats, la institucionalitzacióde la idea de 

l’art como eina per la mediaciósocial i la recuperaciódel patrimoni, 

el fenomen de la globalització, l’intercanvi cultural, l’augment de la 

mobilitat internacional, etc.), s’han afegit els conceptes de la 

investigació artística i la idea del artista com investigador. 

Els nous programes de residència es perceben llavors com espais 

professionals interdisciplinaris (por exemple, CACIS, Laboral, 

ARTECHMEDIA), on els artistes tenen la possibilitat de desenvolupar i 

experimentar amb nous processos sense tenir que mostrar els resultats 

en un espai expositiu convencional (por exemple: Casamarles, Nau 

Coclea). D’aquesta manera també, els programes de residència 

s’han tornat vitals com promotors de circuits d’exhibicióalternatius, 

fora de les institucions artístiques tradicionals (por exemple: 

Homesession).
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**La Caseta del Vilar pot ser la primera residència i centre de 

creació en paisatge submediterrani

LES RESIDÈNCIES DE TREBALL

I ESPAI DE CREACIÓ CAS D'ESTUDI: El Centre d'Art i Natura de Farrera

Pot ser resident del CAN qualsevol professional o practicant de la 

creació artística i de la recerca, individualment o col·lectiva.

CREACIÓ ARTÍSTICA: arts visuals i plàstiques, arts literàries, arts 

musicals, arts escèniques de petit format i intervencions.

RECERCA: investigadors dels àmbits de les ciències naturals i socials, 

com ara botànica, geologia, biologia, ecologia, història, geografia, 

antropologia, etc. i qualsevol altre tipus d'estudi aplicat al territori o 

bé que demani concentració, silenci i manca d'interrupcions.

COL·LECTIUS: petits col·lectius, institucions i entitats també podeu 

trobar el lloc idoni per a les vostres activitats: pràctiques 

universitàries, workshops, seminaris, reunions, jornades, etc.

Al CAN els espais de treball són adequats, es respecte l'autonomia 

dels residents i es genera bon ambient per a la creativitat.

Els residents

El Centre d'Art i Natura (CAN) de Farrera és un aresidència de 

treball per a artistes i investigadors d'arreu del món. Situat al cor dels 

Pirineus Catalans, al Pallars Sobirà, el poble de Farrera (25 

habitants i 1360 m) gaudeix d’un entorn privilegiat i tranquil ideal 

per a la reflexió, la inspiració i la creativitat. Sigui individualment o 

en grup, al CAN hi trobareu bon ambient de treball i condicions 

adequades per a la realització de projectes creatius o d'investigació. 

El medi natural d'alta muntanya és ric i divers i el seu patrimoni 

cultural és genuí i autèntic, un marc excel·lent pel treball de camp, la 

recerca i l'estudi.

És una iniciativa pública de dessenvolupament local al servei de la 

creativitat i la recerca des de l'any 1996. De titularitat municipal, el 

CAN es gestiona a través de l'associació sense ànim de lucre Amics 

del Centre d'Art i Natura de Farrera.Des dels seus inicis, el CAN 

participa activament a la xarxa internacional Res Artis, International 

Association of Residential Arts Centres ans Networks, és soci 

fundador de la Xarxa d'Espais de Producció d'Arts Visuals de 

Catalunya (Xarxaprod), i des del 2007 està associat a l'Alliance for 

Artists Communities.

Els equipaments

El Centre d'Art i Natura disposa de tres edificis tradicionals 

rehabilitats i un annex de nova planta.

FINANÇAMENT: Durant les èpoques de forta inversió en obres, i 

gràcies a la titularitat municipal, el Centre d’Art i Natura ha rebut el 

suport de la Unió Europea (Leader, Interreg i Feder), de diversos 

Departaments de la Generalitat de Catalunya però molt especialment 

de Governació (Plans Específics d’Obres i Serveis), en menor mesura 

de la Diputació de Lleida i, finalment, del propi Ajuntament de 

Farrera.

Pel que fa a la programació i gestió cultural i residencial, el CAN té 

dos sistemes de finançament: el propi i l’extern. El finançament propi 

es genera a través dels ingressos per l’activitat residencial mateixa, 

com ara l’allotjament i la manutenció. Els preus són assequibles i 

varien segons el tipus d'habitació i la llargada de l'estada. Així 

mateix, les quotes que paguen els socis dels Amics del CAN i la 

distribució de materials també hi contribueix. 

La part més important del finançament que arriba a través d’ajuts 

prové de l'administració pública, sobretot dels Departament de 

Cultura de la Generalitat. Les institucions del territori també són un 

recolzament clau en el desenvolupament del CAN. La Universitat 

Autònoma de Barcelona, a banda de participar en l’equipament del 

CAN, promou la recerca al territori i l’estudi a les seves 

instal·lacions. L’estreta col·laboració amb entitats com la Institució de 

les Lletres Catalanes o Escola Massana també genera unes activitats 

molt qualificades que prestigien el CAN.

Amb tot el parament domèstic, els espais de residència es troben a 

l'Estudi, a casa Ramon i  a l'annex de la Bastida.

Les habitacions disposen de taula de treball, les cuines estan 

equipades i el bany és a compartir. Tots els allotjaments gaudeixen 

de bona llum natural i vistes magnífiques al paisatge de Farrera.

L'ESTUDI: Antiga escola de Farrera, apartament amb llit doble i sala 

de treball amb piano.

Casa Ramon: Antiga casa familiar, habitació doble, habitació 

individual i golfes amb dos llits individuals.

L'annex de la Bastida: Nou espais residencials amb dues habitacions 

individuals i una doble.

TALLERS

Casa Ramon: Taller de 15m² amb aigua corrent, bona llum natural i 

electricitat.

La Bastida:

-1 taller de pintura de 50m² amb aigua corrent, molt bona llum 

natural i electricitat.

-1 taller polivalent de 60m² 

-1 espai de recerca equipat amb ordinador Macintosh, cartografia 

local i petita biblioteca especialitzada en estudis de muntanya, 

paisatge, natura, art i poesia.

Es disposa de cavallets d'estudi i d'exterior, trípodes, projectors 

(transparències i canó per ordinador), taula de llum, lent binocular, 

petit telescopi, piano Yamaha Calvinova.

Des de totes les instal·lacions hi ha connexió WIFI.

LA CUINA DEL CENTRE

Un menjador col·lectiu acull els sopars comunitaris que es 

converteixen en l'hora de la comunicació i la tertúlia. El menjar és de 

base mediterània enriquida amb la incorporació d'altres cultures 

culinàries. 

Una tasca d’àmbit local, d’intercanvi nacional i dinàmiques 

internacionals que es realitza mitjançant tres eixos bàsics: la 

producció (creació artística o recerca), l'habitabilitat (residència) i la 

difusió (exposicions i cursos).

Conseqüent amb aquest plantejament, la Caseta del Vilar propicia la 

trobada d’artistes de diferents disciplines, durant un temps limitat, per 

realitzar un projecte i intercanviar experiències i amb aquesta finalitat 

ofereix als creadors la possibilitat d’estades al Centre mitjançant 

beques residència.

Les residències i espais de cració tenen la voluntat de ser una 

plataforma d’expressió, desenvolupament i pensament de l’art 

contemporani, amb la voluntat de dinamitzar l’entorn immediat amb 

la col·laboració dels artistes. No es considera un allotjament turístic 

ja que l'accés està marcat per unes pautes i és restringit, l'activitat 

econòmica que li correspon és la de: alojamientos especiales no 

turísticos. 

_paisatge _taller

_habitació i taula de treball _habitació i taula de treball

_biblioteca _taller 50 m²

_menjador _cuina comunitària
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3. CAS D'ESTUDI RESARTIS

Paisatges d'alta muntanya (borealpina)

Territori de les avetoses, pinedes d'alta muntanya i prats alpins

Paisatges atlàntics (eurosiberià humit o medieuropeu)

Territori de les rouredes humides i fagedes

Paisatges submediterranis (eurosiberià sec o de transició al mediterrani)

Territori de les rouredes seques i pinedes de pi roig i pinassa

Paisatges mediterranis septentrionals

Territori dels alzinars, carrascars i suredes

Paisatges mediterranis meridionals

Territori de les màquies litorals i continentals
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