
Una performance por Kunstainer refleja la situación 

de la Cultura de vanguardia en Tarragona 

 

Pedro Alba en la acción que fue  desarrollada frente a la sede de Caldo de Cultivo (Sede logística de Kunstainer) 

Durante las jornadas de poesía experimental en Tarragona 

OVUM10TDS, uno de los actos más emotivos fue la Romeria 

“¡¡Desperta Ferro¡¡” de CValdespina que conto con la colaboración de 

músicos, bailarines y performers. Entre estos queremos destacar la 

acción dedicada a recordar  el espacio artístico Kunstainer, que fue 

objeto de una vandálica acción.La performance fue realizada por  

Pedro Alba en colaboración con Miquel Angel Marín (Clarinete), y nos 

parece pertinente su publicación en el día de hoy en que EL PUNT 

publica un artículo muy crítico con la gestión cultural del 

Ayuntamiento. 
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El sector cultural creu que no hi ha un 

horitzó clar i troba a faltar una model 

definit per part dels polítics  
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Part del problema és que la cultura només es consumeix, però no es 

produeix 

 

La acción fue acompañada por Miquel Angel Marín al clarinete y los diferentes componentes escenográficos de la Romeria Experimental 

 Tarragona inverteix en Cultura la meitat que Girona i només un terç que Lleida  

Diferents representants del món cultural tarragoní consideren que un dels motius pels 

quals l'administració local destina tan pocs diners a la cultura és la falta d'una política 

clara i l'absència d'una planificació amb objectius a llarg termini. Aquesta és l'opinió 

més compartida, malgrat que d'altres veus assenyalen el conformisme dels artistes i de 

les seves propostes, el tarannà de la mateixa gent o la falta d'ajuts de la Generalitat. En 

tots els casos, el buit en cultura contemporània és considerable. 

El món cultural de Tarragona coincideix en la falta d'un model clar i l'aposta poc 

decidida per tirar endavant una política amb objectius clars i a llarg termini. «Pel que fa 

a cultura contemporània, Tarragona està molt mancada. La tradicional està força 

consolidada, però la contemporània continua sent la gran assignatura pendent», va 

reclamar Unai Reglero, director de Caldo de Cultivo i responsable del desaparegut espai 

d'art Kunstainer. Tampoc no va amagar un cert «conformisme» per part del sector 

cultural tarragoní, encara que, en general, considera que «la inversió pública és poca, 

comparant-ho amb els col·lectius tan potents que hi ha.» En aquest aspecte, va destacar 

el «gran potencial humà, i que caldria potenciar més». 

Oriol Grau, en representació de la Sala Trono, denuncia la política «d'aparador i 

d'immediatesa» que regeix la cultura a Tarragona. Per això, tenint en compte que la 

ciutat aspira a ser capital europea de la cultura, «és una paradoxa, perquè enguany el 

pressupost en cultura s'ha reduït». Grau també va destacar la bona salut de la cultura 

tradicional: «Aquesta ja funciona tota sola, però cal una empenta a les avantguardes 

perquè els creadors estan marxant a fora.» 

No és problema de diners 

Per a Sergi Xirinacs, del teatre El Magatzem, el problema no és per un pressupost més 

alt o més baix, sinó per la falta d'un projecte cultural definit, «i així no es va enlloc». 

Xirinacs va assegurar que «la gent encara se'n va a Barcelona si vol fer coses en cultura, 

perquè en aquest mapa Tarragona no hi està present.» En aquest sentit, també creu que 

el problema no és només de l'Ajuntament, sinó també de la Generalitat, «perquè la 

cultura també depèn del país». 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/87047-tarragona-inverteix-en-cultura-la-meitat-que-girona-i-nomes-un-terc-que-lleida.html


Xavier Fort, de l'orquestra Camerata XXI, «la gent de Tarragona és molt activa 

culturalment, però la ciutat és apàtica». No entén com, de vegades, «es dóna suport a 

bombolles puntuals» i per què no es dóna prou suport a la cultura del territori: «Som 

més consumistes que no pas productors.» Quant als polítics, no hi confia: «Mai he vist 

que ningú presenti un projecte cultural amb voluntat.» 

 

La fragilidad de la cultura fue el elemento central de la acción 

 

ELS PROTAGONISTES  

UNAI REGLERO 

espai kunstainer 

«El gran valor de la cultura tarragonina són els seus col·lectius artístics» 

«La cultura contemporà-nia és la gran oblidada» 

ORIOL GRAU 

sala trono 

«Es redueix el pressupost en cultura i es vol ser capital europea. És la gran paradoxa» 

«Els polítics han d'ajudar a la cohesió» 

SERGI XIRINACS 

teATRE EL MAGATZEM 

«Tarragona no existeix en el mapa cultural» 

«No és per diners, sinó per la falta d'una política amb objectius clars» 

XAVIER FORT 

ORQ. CAMERATA XXI 

«A Tarragona no hi ha un model cultural definit» 

«Són més consumidors de cultura que no pas productors» 
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Tarragona inverteix en Cultura la meitat 

que Girona i només un terç que Lleida  
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Cada tarragoní disposa d'una inversió en matèria cultural de 12,8 euros 

l'any, mentre que un lleidatà en rep 48,3 

01/10/09 02:00 - Tarragona - CARINA FILELLA  

 
Imatge d'arxiu d'un espectacle de la Mostra de Teatre Jove de Tarragona, al Metropol. 

Foto: J.F. 
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Notícies relacionades  

 De 30 a 60 milions per a activitats  

 Un debat evidencia el desànim del sector cultural de Tarragona ciutat  

 La retallada pressupostària de les festes també repercuteix en les colles 

castelleres  

 La programació del TCC tanca les portes després de quinze anys oferint música i 

cinema a Tarragona  

 El sector cultural creu que no hi ha un horitzó clar i troba a faltar una model 

definit per part dels polítics  

 Lluís Gavaldà ja va etzibar una fuetada en el pregó de Santa Tecla  

Notícies de ...  

 Tarragona  

La inversió de l'Ajuntament de Tarragona en matèria cultural, pressupostada per 

enguany en dos milions d'euros, és ínfima si es compara amb la de dues capitals 

catalanes més: a Girona el pressupost per enguany és del doble (4 milions) i Lleida el 

triplica, amb 6,5 milions. Quantitats que encara s'ennegreixen si es té en compte la 

població, ja que a Tarragona, amb 155.536 habitants, resulta una inversió per habitant 

de 12,8 euros, mentre que a Lleida aquesta xifra augmenta fins als 48,3 euros. Aquestes 
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dades han estat recollides per Carme Sais, cap tècnica de l'àrea de Cultura de 

l'Ajuntament de Girona i membre directiva de l'Associació de Professionals de la Gestió 

Cultural de Catalunya (APGCC). El sector cultural tarragoní ja està en peu de guerra. 

El gestor cultural Blai Mesa va organitzar el 30 juliol passat un debat a Tarragona amb 

representants de diferents sectors culturals sota un lema clar: Cultura i crisi. Va ser en 

aquest fòrum que Carme Sais, directiva del'Associació de Professionals de la Gestió 

Cultural de Catalunya (APGCC), va presentar un informe que situa Tarragona a la cua 

pel que fa a la inversió pública en matèria cultural. A partir d'aquestes dades, el mateix 

Blai Mesa ha elaborat una memòria d'aquelles jornades, amb conclusions i propostes, 

que avui mateix farà arribar tant als responsables de l'Ajuntament de Tarragona i altres 

institucions com als representants del sector cultural de la ciutat. Una de les conclusions 

principals d'aquell debat va ser «l'esgotament i la percepció de precarietat continuada 

que viu el món cultural, més enllà de la conjuntura de crisi actual». 

Les realitat és la següent: el pressupost de l'Ajuntament de Tarragona pel 2009 en 

matèria cultural és de 2 milions d'euros. És la meitat del pressupost aprovat a Girona i 

només un terç del de Lleida (vegeu el gràfic). Les xifres encara són més negatives si es 

compara la població de cada ciutat: a Tarragona, la més poblada de totes tres, resulta 

una inversió per habitant en matèria de cultura de 12,8 euros, mentre que a Girona puja 

fins al 43,3 euros, i a Lleida, 48,3 euros per habitant. «No ens pensàvem que les 

diferències fossin tan grans; estem molt lluny de les altres ciutats», assenyala Blai Mesa, 

que a part de valorar que la inversió en cultura és baixa hi afegeix: «A més té poca 

dotació en personal dedicat a l'activitat i està poc dotada d'equipaments culturals.» 

També cal tenir en compte que, en la línia anunciada per l'alcalde de Tarragona, Josep 

Fèlix Ballesteros, de prioritzar la inversió en serveis socials, el pressupost d'enguany, en 

plena crisi econòmica, és molt inferior al de l'any 2008, quan el consistori va aprovar un 

pressupost d'aproximadament 3,5 milions d'euros per a Cultura. 

Davant d'aquest panorama, Blai Mesa llança 4 propostes per millorar la situació cultural 

de la ciutat. Una, «recuperar el pla estratègic de Tarragona realitzat el 2005 per 

l'empresa Artimetria i actualitzar-lo per tal que sigui assumit i executat». Dues, 

«incrementar les inversions en infraestructures». Tres, «apostar per les produccions 

fetes a Tarragona amb creadors d'aquí i donar suport al sector cultural local». I quatre, 

«donar prioritat al tan llargament reclamat centre de creació i art contemporani de 

Tarragona per tal que aglutini les actuacions en aquest camp i esdevingui l'autèntic 

motor cultural de la ciutat, pensant en tots els sectors creatius». 

També autocrítica 

Però també fan autocrítica, i els creadors de la ciutat, tal com van dir durant el debat 

organitzat el juliol passat, reclamen «una major cohesió del sector cultural a la 

demarcació a fi de marcar interessos comuns i enfortir la visibilitat i la capacitat de 

negociació amb les institucions públiques». Per Blai Mesa, el sector cultural tarragoní 

pateix d'«un excés de la cultura de queixa i l'entotsolament del sector, que fa inoperatiu 

l'avenç i allunya encara més els punts de vista». Mesa afegeix: «El sector està disgregat 

i això el fa dèbil. Fa falta un intens treball corporatiu des del sector: indústries, creadors 

i promotors.» 



Prioritzar la professionalització 

Els artistes veuen «prioritari consolidar una lògica de professionalització del sector; 

calen més indústries culturals al territori i cal apostar decididament per la cultura com 

un sector productiu», segons diu Blai Mesa en el document que avui farà arribar a les 

institucions i als creadors de la ciutat. Mesa també considera: «L'art i la cultura 

contemporània no entraran en la normalitat social si no entren amb normalitat en 

l'educació i els mitjans de comunicació. Així com cal un pla de adequació al context de 

les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Si es vol esdevenir un sector 

estratègic s'ha de potenciar en totes les esferes: educació, indústria, consum...» La 

precarietat laboral i l'aïllament social són dos problemes més que sacsegen el sector: 

«La manca d'un codi de bones pràctiques implantat en la gestió cultural accentua 

l'arbitrarietat, la sensació de precarietat i manca de perspectiva. Tampoc s'ha establert 

un codi d'interpretació que permeti valorar els beneficis de les produccions artístiques, 

que sovint s'interpreten des del món polític com a elements incòmodes pel fet de ser 

crítiques o impopulars.» 

Dèficit d'infraestructures i de personal 

«Patim un dèficit d'infraestructures que es compaginen amb misèries pressupostàries 

regulades amb estricta lògica clientelista que es contraposen a grans alcaldades 

milionàries.» El gestor cultural Blai Mesa afegeix: «Les infraestructures són bàsiques 

per estabilitzar i regularitzar la prestació de serveis públics.» A més, creu que cal 

incrementar el nombre de treballadors dedicats a l'activitat cultural pública: «La dotació 

de personal facilita que es facin millors programacions, que es puguin desenvolupar 

millor i que s'ocupin de cercar més recursos, siguin subvencions d'altres administracions 

públiques o patrocinis.» 

DOCUMENTACION 

 

Calen foc al Kunstainer, la galeria d'art 

contemporani del Camp de Mart  

 

 
Tres dotacions de bombers es van desplaçar fins a la zona per apagar el foc. Foto: 

MARTA MARTÍNEZ.  



L'associació que gestionava la programació es queixa que l'Ajuntament 

hagi «abandonat» l'espai 

06/07/09 02:00 – Tarragona/El Punt 

Un foc provocat per quatre o cinc joves, segons el responsable de seguretat del Camp de 

Mart, va malmetre ahir a la tarda els tres mòduls prefabricats que formaven el 

Kunstainer, l'espai d'art contemporani que es va posar en marxa el juny de l'any passat. 

Actualment, però, l'espai estava tancat des del desembre, després que l'associació 

impulsora, Caldo de Cultivo, no hagués aconseguit que l'Ajuntament l'escoltés per posar 

en marxa el projecte de millora que tenien previst iniciar el mes de març. És per això 

que el Komité Künstainer lamenta l'estat actual d'aquest espai, ja que consideren que 

l'administració «l'ha abandonat». 

«És una vergonya que l'administració hagi abandonat aquest espai.» Així es va lamentar 

ahir Unai Reglero, del Komité Künstainer i un dels directors del projecte, de l'estat en 

què es troba l'espai d'art contemporani situat al Camp de Mart de Tarragona, després 

que sembla que un grup de joves provoqués el foc que va malmetre els tres contenidors 

que formen la galeria d'art. Segons Reglero, a banda de l'acció vandàlica dels joves, el 

foc també estaria propiciat per «l'abandonament» de l'espai per part de l'administració. 

«El Künstainer està tancat des del desembre, quan segons el projecte que volem activar 

hauria d'estar obert des del març», va assegurar Reglero, «i és una vergonya l'estat en 

què es troba», va afegir. Reglero va explicar que des del Komité Künstainer han intentat 

contactar diverses vegades amb l'Ajuntament i posar-se d'acord amb la regidoria de 

Cultura per reactivar el projecte, «però ha estat impossible», va manifestar. «Quan per fi 

teníem una reunió amb la regidora de Cultura, Carme Crespo, ens la van anul·lar a 

última hora», va lamentar el director del projecte. 

Un espai de trobada 

El Künstainer es va inaugurar el juny de l'any passat com una galeria d'art i un espai de 

trobada a Tarragona. La idea va néixer de l'associació cultural Caldo de Cultivo, i es va 

posar en marxa juntament amb el suport del consistori tarragoní i partint dels 

contenidors-habitatge cedits per l'arquitecte Santiago Cirugeda. Des de la seva 

inauguració, l'espai, d'uns 50 metres quadrats, va ser escenari de diverses exposicions 

d'art contemporani, tant d'artistes locals com nacionals i internacionals, i estava previst 

que s'ampliés amb nou contenidors més. 

És per tot això que Unai Reglero va lamentar ahir que l'espai hagi estat abandonat, ja 

que assegura que, si no és aquest, «Tarragona continuarà necessitant un espai per a l'art 

contemporani i en què es tingui en compte la cultura de base». 

Mutisme de la regidora de Cultura de 

Tarragona sobre l'incendi del Kunstainer  



  

La regidora de Cultura de Tarragona, Carme Crespo, va declinar ahir fer cap declaració 

sobre l'incendi, suposadament provocat, que diumenge al migdia va devastar els tres 

mòduls prefabricats que formaven el Kunstainer, l'espai d'art contemporani del Camp de 

Mart. Els seus responsables, l'associació Caldo de Cultivo, van criticar el fet que el local 

estava tancat des del desembre, en no haver aconseguit que l'Ajuntament els escoltés per 

posar en marxa la nova programació que estava previst iniciar al març. Unai Reglero, 

responsable de l'espai, va dir ahir que han rebut nombroses mostres de suport per 

reactivar-lo. 
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