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Santa Eulàlia. Artistes i dissenyadors d’arreu estan reconvertint l’Edifici Freixas, d’ús industrial, en un espai d’art

Veïns amb passió creativa
Matí assolellat a L’H. Vestíbul de l’Edifici
Freixas. Batibull de persones entrant i sortint
de l’ascensor, carregant i descarregant
mercaderies. El veïnat ens espera

P

odríem ser al SoHo de No
va York o al barri berlinès
de Kreuzberg, però ens tro
bem al carrer de la Glòria,
al cor de Santa Eulàlia, al sud de la
Riera Blanca. Envoltat d’indústries i
franquejat per les vies de tren s’alça
l’Edifici Freixas, un immoble de set
plantes, amb façana de color ‘ama
rillo pollo’ –com ens el defineix algun
dels seus llogaters. Replans amb
portes a dreta i a esquerra i olor de
metall, de guix, de fusta, de metacri
lat, de cafè, d’encens...

D’origen pagès

L’Edifici Freixas el conserven
descendents del Cal Freixas, la
casa de pagès que conreava
terrenys a l’entorn de la Riera
Blanca a principi del segle
XX. Durant els anys 60 va ser
un magatzem de televisors
Philips. “El 1966 –explica el
copropietari Xavier Pons–
aquesta empresa va marxar i
l’immoble es va comercialitzar
a mida de les necessitats dels
llogaters”. Avui “per inquietuds
personals” i per “requeriments
del mercat” –apunta–, l’edifici
es va consolidant com una
fàbrica de creació que amb
la complicitat dels creatius té
la il·lusió d’obrir-se al públic
a través de l’organització
d’esdeveniments culturals
periòdics. “Juntament amb la
Tecla Sala i Can Trinxet, podem
formar un triangle cultural molt
potent a L’H”, vaticina Pons.

Xavier Pons, administrador i co
propietari de Can Freixas. Pregunta
obligada: qui viu aquí? “Sobre el
paper –explica– aquí no hi pot viure
ningú, ja que és un edifici catalogat
com a industrial i no n’és permès l’ús
residencial”. Qui l’ocupa, doncs?
“D’una banda, artesans, operaris
i tallers de producció de múltiples
sectors industrials i, d’altra banda,
artistes i dissenyadors arribats de
diferents racons del món”, diu.
Disseny, fotografia, escultura, es
cenografia, ceràmica, pintura, galeria
d’art, il·lustració, animació multimè
dia... Avui els creatius que tenen llo
gada alguna de les 25 naus d’aquest
edifici representen el 25% del veïnat
i es concentren especialment entre
la segona i la quarta planta, ocupant
o compartint en molts casos ‘lofts’
amb una llum excepcional. Tots te
nen un denominador comú: el gust
per l’art. I tots hi han arribat cercant
espais amplis i una atmosfera que
afavoreixi la inspiració creativa.
L’art que s’hi respira
Mermelada Estudios és al 3r 3a.
L’Àlex Estévez, el Juan Miguel Juárez i
la Laura Blasco en són els fundadors.
Es dediquen al disseny d’objectes. A
l’estudi podem veure una barbacoa
de línies minimalistes, tamborets no
tablement singulars o un sofà de po
rexpan, entre altres objectes.
Mermelada és el nom que han
adoptat en honor d’un dels plaers
que comparteixen sovint amb els
veïns d’escala: esmorzar degustant
confitures variades. “Vam arribar al
Freixas fa uns tres anys i el clima
que s’hi respira és únic, per la barre
ja entre artistes i industrials”, explica
l’Àlex. “A més de l’espai i la llum, valo
rem molt compartir escala amb pulidors, metal·listes o manyans, que ens
ajuden a confeccionar els nostres
dissenys”. La crisi els afecta, com a
tothom, però el seu mercat, cada
vegada més, el cerquen fora: Milà
–d’aquí a unes setmanes participaran en una de les fires més importants del disseny–, Hong Kong,
on obriran delegació comercial,

L’escultora Sophie Thompson (www.soforbis.com) i el fotògraf Manu Navarro (www.manudacosta.es)

Els creatius de Mermelada (www.mermeladaestudios.es) i la ceramista Paola Masi (www.paolamasi.com)

Diferents disciplines
artístiques i tallers
industrials, sota
la mateixa escala
Fran
ça, Dinamarca, Estats Units...
A la mateixa nau, però en dife
rents racons, ocupen espai els cascos i els trofeus per a Moto GP
que dissenya Marc García i el plò
ter i bastiments de Manu Navarro,
fotògraf i director de www.laterce
ragaleria.com, dedicada a la repro
ducció i venda de quadres en sèrie
limitada. “Entre els veïns –explica
aquest últim– ens motivem i ens
retroalimentem. Conviure amb gent
artísta fa que et contagiïs de creati
vitat, quelcom molt important en els
temps que corren."
Al 3r 1a ens esperen l’escultora
anglesa Sophie Thompson i la cera
mista italiana Paola Masi. Juntes van
fundar el 2007 l’Associació Cultural

d’Arts Plàstiques La Nave, com una
plataforma d’artistes internacionals
de creació contemporània. L’entitat
gestiona més de 500m2 de l’Edifici
Freixas, distribuïts en 16 espais indi
viduals que lloga a tot tipus de cre
atius i des d’on imparteixen classes.
Sophie treballa volums amb guix i
ceràmica i està en fase d’experimen
tació per incorporar nous materials,
mentre que Paola crea peces úni
ques de gres i porcel·lana, seguint
l’estil més pur de l’ofici. “M’inspira
molt la ceràmica Song xinesa. Vaig
tenir un mestre excepcional que em
va transmetre la tradició més purista
de la ceràmica”, puntualitza. Un
aprenentatge que, des del Freixas,
transmet als seus alumnes tots els
dilluns, dimecres i divendres. Les
dues sòcies coincideixen que dins
l’edifici la creativitat es comparteix.
“L’intercanvi d’idees i les sinergies
són un continu”, afirma Paola.
Quarta planta. Trobem l’escultor
argentí German Consetti, company

d’estudi de Miquel Aparici i Marcos
Romero, tots tres amants de l’art
del reciclatge. Amb estils diferents,
però, atorguen noves identitats a
objectes i materials. Consetti, cen
trat en l’exposició que presentarà
al maig dins l’espai de la Fundació
Arranz Bravo en el Centre Cultural
Tecla Sala, considera que l’Edifici
Freixas té referents a Poble Nou,
però ara és “un model en extinció
a l’entorn de Barcelona” i destaca
el valor de ser d’iniciativa privada.
“Això és bo perquè som lliures, però
no rebem cap ajuda i per viure de
l’art hem d’estar lligats al sistema
a través d’altres feines. En el meu
cas compagino l’escultura amb el
disseny de mobles”, comenta.
L’assignatura pendent: obrir por
tes al públic organitzant esdeveni
ments culturals, una idea que se
cunda tota la comunitat artística i
sobre la qual ja han tingut alguna
experiència. No hi ha dubte: d’això
se’n diu “per amor a l’art”. y

