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PANORAMA

Ciutat lletraferida

L’estàtua del rei Jaume I, al Saló
de Cent de l’Ajuntament, està co
berta ambunplàstic. Al davant, la
de Sant Jordi li clava una llança al
drac. Pel dia del Llibre i el Llibre
dels Feits, Els Jocs Florals; pels
escriptors que van arribar a Bar
celona o hi han nascut; per les ru
tes de les novel∙les històriques,
les llibreries, biblioteques i edito
rials, “pelLiber, elMercatdeSant
Antoni i el bookcrossing, perquè
és la ciutat dels premis, la crítica i
els il∙lustradors”, diuel regidorde
cultura, Jaume Ciurana. Perquè
entre el Kosmpolis, BCNegra o el
Festival de Poesia, tret de l’agost
no hi ha mes que no se celebri al
guna cosa relacionada amb les
lletres. Per això, Barcelona aspira
a ser ciutat de la literatura de la
Unesco.
L’acte per presentar la candi

datura té lloc el dia que la cultura

perdelNobelGünterGrass iEdu
ardo Galeano, apunta l’alcalde
Xavier Trias. Al públic hi ha els
editors Ester Pujol, Montse Ay
ats, Malcolm Otero, Josep Cots,
Montse Ingla, Antoni Munné o
JuanMilá. L’escriptor Miquel de
Palol apunta alguna cosa al mòbil
amb dues ulleres superposades.
De moment, hi ha onze ciutats

de la literatura, des que Edim
burg va ser la primera el 2004. La
seva directora, Ali Bowden, re
corda que totes les candidates
han de ser “un punt literari relle
vant capaç d’operar en una plata
forma mundial”. Mitjançant el
conductor Oscar López, diversos
representants donen els motius
pels quals Barcelona hauria d’es
tar entre elles.
La directora de les Lletres Ca

talanesmés activa a les xarxes so
cials des que existeix la Institu
ció, LauraBorràs, vetlla pel patri
moni i porta la literatura fins i tot
allà on no se l’espera. Llucià
Homs assegura que, des de
l’ICUB, no tan sols esperen gua
nyar, sinó tenir un bon projecte

per començar a treballar l’ende
mà. Em sona. Quan el director de
l’Institut Ramon Llull, Àlex Su
sanna, agafa el micro, s’acaba la
pila. Després Bel Olid dóna veu
als autors, Patrici Tixis als edi
tors,MartaMorros als traductors
i LluísMorral als llibreters.
Prenen la paraula la directora

de la BibliotecaMercè Rodoreda,
Isabel Minguillon, el director del
CCCB, Vicenç Villatoro, i Sergio
Vila Sanjuan, comissari de l’any
del Llibre i la Cultura 2005. Con
clou que la qüestió no és si Barce
lona pot accedir a la Xarxa de
CiutatsCreatives, sinó: perquè, si
existeix aquesta xarxa, Barcelona
no hi és?
Si aquesta és una visita obliga

da per a regatistes, creueristes,
skaters i gent de platja, també ho
podria ser de turistes lletraferits.
Al final de l’acte, el conseller de
Cultura Ferran Mascarell fa ser
vir la mateixa cita de Jules Ro
mains que va utilitzar el presi
dent ArturMas a la concessió del
premi Ramon Llull. Deu ser que
es recomanen les lectures.!

Ali Bowden, ahir al Saló de Cent, en presència de l’alcalde Xavier Trias i el conseller FerranMascarell

X. AYÉN Barcelona

Edimburg va ser la ciu
tat que es va inventar
el títol de ciutat lite
rària, una proposta

que la Unesco li va comprar i va
començar a aplicar l’any 2004.
Ali Bowden dirigeix, doncs,
l’oficina més veterana, i ahir va
estar a Barcelona per manifes
tar el suport a la candidatura ca
talana.

Què vol dir ser una ciutat li
terària de la Unesco?
És un reconeixement que va
més enllà de tenir una tradició
literària, que això ho tenenmol
tes, sinó que cal ser, a més, un
punt literari rellevant capaç
d’operar en una plataforma
mundial. Tenir un patrimoni li
terari, però també una infraes
tructura i un ventall dinàmic
d’activitats diàries que portin la
literatura a gent de tots els es
trats socials, edats i capacitats. I
una visió de futur, en què la lite
ratura serveixi per al desenvo
lupament, local i internacional,
de la ciutat.

Si penso en Edimburg, pen
so enHarryPotter, Stevenson
i Ian Rankin. En què pensa
vostè quan sent Barcelona?
En Vázquez Montalbán i el seu
inspector Carvalho, per exem
ple, o també en Eduardo Men
doza.

Què en treu, de tot això, una
ciutat?
Per exemple, entrar a formar
part d’una nova família, una
xarxa de ciutats que treballem
conjuntament per utilitzar les
disciplines artístiques per des
envolupar la ciutat. Nosaltres
ens hem inspirat en el turisme

literari de Dublín per crear el
nostremodel. Ohi ha iniciatives
que no podríem fer sols, com les
Nits Literàries europees. Tam
bé es guanya visibilitat interna
cional: abans passàvem més
desapercebuts i ens costavamés
obtenir inversors per als projec
tes. Ens costava que al mateix
Regne Unit ens fessin cas. No
més ser triats capital literària,
vam obtenir la celebració, per
primer cop, delMan Booker In
ternational Prize.

Quantes ciutats formen
aquesta xarxa?
Onze: Edimburg, Melbourne,
Iowa City, Dublín, Reykjavík,
Norwich, Cracòvia, Dunedin,
Granada, Heidelberg i Praga.
Després hi ha una xarxa més
àmplia, la de ciutats creatives,
que s’estén a altres activitats
més enllà de la literatura i que
està composta per 69 ciutats,
amb què també col∙laborem en
projectes multidisciplinars.

I què tenen entremans?
Estem a punt de llançar un nou
canal de televisió a Internet, la
City of Literature TV, amb
pel∙lícules de gran qualitat de
cadascuna de les ciutats, que
s’aniran actualitzant constant
ment ambnous continguts, com
entrevistes a autors que explo
rin o mostrin una ciutat de la li
teratura.

Quant de temps s’és ciutat
literària?
El nomenament és per sempre,
és una condició que es passa a
tenir, com quan s’és patrimoni
de la humanitat.

Quinsmés candidats hi ha?
Molts. Calcuta, per exemple,
també ha demanat formar part
de la xarxa.!

“Barcelona
guanyaria
visibilitat”

Ali Bowden, directora d’Edimburg, ciutat literària

EL MIRADOR

Llucia Ramis

La falta demitjans
porta al tancament al
Festival Shakespeare

El festival de cinema
d’Istanbul s’anul∙la
per una censura

!ElFestivalShakespeare tanca
per faltademitjans.Laseva
primeramortvaserel2011, quan
la novenaedicióvasercancel∙la
dadiesabansde l’iniciper l’actu
al governmunicipaldeMataró.
El festival va trobaraixopluca
Barcelona,peròdesprésdedos
anysde transicióenquènomés
hadisposatde80.000euros, ara
tenen fins i totmenysperal ter
cer. “I la feinade lagentvaldi
ners”,diuMontseVellvehí,di
rectoradel festival, quecreuque
unprojecte internacional com
aquestadherit a laxarxaeuropea
de festivalsShakespeare“només
té sentit finalment si interessaa
laciutat”. /J.Barranco

!El festival de cinemad’Istan
bul va anunciar ahir l’anul∙lació
dels premisper la censurad’un
documental sobre els rebels
kurds.Elministeri deCultura
va impedir diumenge laprojec
ciódel documentalBakur
(‘Nord’), realitzat perCayan
Demirel iErtugrulMavioglu,
quemostra la vidaquotidiana
dels combatentsdelPartit dels
TreballadorsdelKurdistan
(PKK).Un total de23 cineastes
turcshan retirat les sevespel∙lí
culesdel festival en solidaritat i
elsmembresdel jurat s’han
retirat.Mésde cent cineastes
s’hanmostrat disposats al boi
cot del festival. /Afp
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Elisabeth
Leonskaja
Piano

F. Schubert: Sonata en La menor, D. 537
F. Schubert:Wandererfantasie, op. 15 D. 760
F. Schubert: Sonata núm. 21,
en Si bemoll Major, D. 960

Preus: 20 a 50 euros

Informació i venda d’entrades:

902 442 882

taquilles@palaumusica.cat

www.palaumusica.cat

DIJOUS, 16.04.15 — 20.30 h

Palau 100 Piano — Sala de Concerts

Un Schubert tan profund

que deixa els oients sense alè


