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Barcelona tindrà una Casa de les Lletres al 22@

tituto Cervantes. “Serà un espai co-
gestionat. Tot es farà de comú acord 
amb els actors del sector”, va insistir 
Collboni. De fet, en aquesta seu es-
tà previst que s’hi instal·li l’oficina 
Barcelona Ciutat Literària de la 
Unesco i el consorci de Biblioteques 
de Barcelona. També s’ha ofert l’es-
pai als diferents gremis sectorials i 
a la ILC, per si s’hi volen instal·lar. 
A més, Collboni va anunciar la cre-
ació, dins d’aquest espai, de la pri-

mera fàbrica de creació literària i 
una residència d’autors, dos projec-
tes que encara s’han de definir.  

La Casa de les Lletres s’ocuparà de 
tot el que faci referència a la literatu-
ra, des de la infraestructura de Sant 
Jordi fins a la senyalització dels llocs 
que tenen una significació literària 
especial. Segons Collboni, serà un es-
pai expositiu i de recerca, s’hi faran 
presentacions i podrà acollir llegats 
d’escriptors i editors. Fins ara aquests 

llegats els centralitzava la Biblioteca 
de Catalunya, però el tinent d’alcalde 
creu que aquest espai pot ser més ido-
ni per gestionar-los i treure’n profit. 
Com va recordar, alguns dipòsits i ar-
xius s’han deixat escapar. També va 
anunciar la creació del think tank Ob-
servatori Internacional del Llibre, 
que analitzarà el sector i els seus rep-
tes, i l’impuls d’un fòrum internaci-
onal de referència que tindrà com a 
punt de partida el Fòrum Edita.  

“El sector ens ho demana” 
Totes aquestes novetats s’engloben 
en una iniciativa que es presentarà 
al plenari municipal de finals d’abril. 
“Barcelona és una de les grans capi-
tals mundials del llibre i del sector 
editorial. Editem 40.000 llibres a 
l’any, un 30% dels quals són en ca-
talà. Facturem 1.220 milions d’eu-
ros. Són xifres eloqüents”, va apun-
tar el regidor de Cultura. El sector, 
però, té mancances i reptes: “Ha per-
dut lectors i haurà d’innovar en dis-
tribució, nous formats i lluita contra 
la pirateria”, va afegir. 

Per això l’Ajuntament ha decidit 
actuar. “Ens toca a nosaltres, fer-ho? 
Doncs no, pertoca a la Generalitat, 
però el sector ens ho demana. No 
s’acaben de percebre altres mesures 
i hem de donar resposta al sector 
editorial aprofitant el reconeixe-
ment de la Unesco com a capital lite-
rària”, va afirmar Collboni. El pres-
supost de totes les iniciatives lliga-
des al sector editorial de Barcelona és 
de 3.400.000 euros, tot i que Collbo-
ni no va poder especificar quant cos-
tarà la Casa de les Lletres.e

L’edifici del 
Poblenou que 
acollirà la Casa 
de les Lletres fa 
deu anys que 
està en desús. 
CÈLIA ATSET

Tota l’activitat del sector literari s’aglutinarà sota el paraigua de Barcelona Ciutat Literària del Món
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La Casa de les Lletres de Barcelona, 
l’ambiciós equipament municipal 
que vol aglutinar tots els agents del 
món editorial i alhora centralitzar 
tota l’activitat de promoció literària 
de la ciutat, tindrà la seu al 22@, al 
districte de Sant Martí, dins del hub 
de creativitat que es vol fer al vol-
tant de les Glòries. El tinent d’alcal-
de de Cultura, Jaume Collboni, va 
revelar ahir que el centre se situa-
rà a l’edifici que havia acollit la 
Companyia General d’Autobusos de 
Barcelona (que després seria TMB) 
i, fins al 2007, quan es va desocupar 
per problemes estructurals, les ofi-
cines del 22@. És un edifici impo-
nent, de quatre plantes de 500 m2, 
construït el 1928 i situat al carrer 
Roc Boronat 99-115, en plena supe-
rilla del Poblenou, davant de l’edifi-
ci Media-TIC i el Museu Can Fra-
mis. La Casa de les Lletres s’haurà 
de rehabilitar, però l’obra ja té una 
dotació pressupostària (3,7 milions 
d’euros) i està previst que obri el 
2019. Aquest any s’invertiran 
300.000 € per elaborar el projecte. 

L’Ajuntament té previst crear un 
consorci, batejat amb el nom de Bar-
celona Ciutat Literària del Món, que 
gestionarà la Casa de les Lletres i en 
el qual participaran des dels gremis 
d’autors, editors i llibreters fins a les 
agències literàries, les biblioteques i 
la capitalitat literària de la Unesco. 
També s’hi convidarà la Institució 
de les Lletres Catalanes (ILC) i l’Ins-
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Carmen Machi embogeix 
de vanitat al Teatre Goya

una rèplica del quadre per substitu-
ir l’original al museu. Un encàrrec 
senzill que provocarà en el perso-
natge una transformació progressi-
va. “En el moment que s’adona que 
ella pot estampar la firma en el qua-
dre, se li’n va el cap”, explica Car-
men Machi, que interpreta la mon-
ja en el seu retorn al Goya després 
de l’èxit de Juicio a una zorra. “La 
vanitat pot jugar a favor teu quan la 
saps gestionar, perquè et dona segu-
retat. El problema és que sor Ánge-
les creu que l’orgull és una debilitat 
i això la fa entrar en crisi”.  

La autora de Las Meninas, que 
s’estrena a Barcelona abans de pas-
sar per Madrid, és una coproducció 
del Goya amb el Centro Dramático 
Nacional que dirigeix el dramaturg 
Ernesto Caballero, també autor de 
l’obra. “La transformació de la mon-

A La autora de 
Las Meninas, 
Carmen Machi 
és sor Ángeles. 
TEATRE GOYA

ja d’humil artesana a performer me-
diàtica representa el nou paradigma 
de la modernitat segons el qual és 
més important ser un mateix que 
ser feliç –diu Caballero–. Però de 
vegades, quan no la saps domesti-
car, la subjectivitat produeix mons-
tres”. El repartiment d’aquesta “sà-

tira distòpica”, com la defineix Ca-
ballero, el completen Mireia Aixa-
là com la directora del museu (“és 
militant de Pueblo en Pie, però té un 
conflicte amb la venda del quadre 
perquè realment estima l’art”, diu 
l’actriu) i Francisco Reyes, que en-
carna un vigilant del museu que 
funciona com a figura temptadora, 
quasi demoníaca, que desperta en la 
monja la consciència d’artista.  

“L’hàbit fa la monja” 
“És cert que l’hàbit fa el monjo o, en 
aquest cas, la monja –confessa Ma-
chi–. El vestuari ja et dona una cer-
ta pau i serenor”. “Vaig triar que el 
personatge fos monja perquè és una 
figura que representa la innocència 
sense vanitat”, afegeix Caballero. 
“En aquest sentit, Las Meninas tam-
bé té un pes simbòlic: Velázquez és 
el primer pintor que s’inscriu en 
l’obra per reivindicar-se –continua–
. És una de les primeres pintures que 
reflexionen sobre l’acte de pintar”. 
Caballero no s’atreveix a imaginar si 
un govern podria arribar a vendre 
Las Meninas. “Però al ritme que van 
les coses, ens hem afanyat a estre-
nar-la perquè no es quedi obsoleta”, 
ironitza Machi.e
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Espanya, 2037. La Unió Europea 
s’ha dissolt i el continent viu una 
crisi financera global. Pueblo en Pie, 
un nou partit polític, arriba a la 
Moncloa i pren una decisió radical 
per eixugar el brutal deute del país: 
vendre Las Meninas de Velázquez 
a un magnat del petroli. La autora 
de Las Meninas, que es representa-
rà al Teatre Goya del 22 d’abril al 4 
de juny, parteix d’aquesta premis-
sa per parlar de la relació que ha de 
tenir un estat amb el seu patrimoni, 
però també del lloc que ocupa la fi-
gura de l’artista en la nostra socie-
tat, a través de la història de sor Án-
geles, una monja experta en còpies 
d’art contractada pel Prado per fer 
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L’actriu estrena ‘La autora de Las Meninas’


