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Barcelona, la Generalitat, el minis-
teri de Cultura, la Fundació Macba, 
el mateix museu i el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya, i  la  propos-
ta guanyadora en va convèncer una 
àmplia majoria perquè proposa un 
edifici diàfan que dialogarà amb 
l’obra existent de Lluís Clotet i Ig-
nasi Paricio. “La proposta ofereix 
una façana a la plaça dels Àngels 
unitària i prou transparent perquè 
es percebin des de la plaça els ele-
ments patrimonials de l’absis de 
l’església –diu l’acta del jurat–. Do-
na una imatge coherent a tot el con-
junt amb un ritme de contraforts 
construïts davant dels existents”.  

Un nou volum a escala humana 
Amb l’ampliació el Macba guanyarà 
tres noves sales al Convent dels Àn-
gels  de 31 x 12 metres. Estaran allot-
jades en un volum com “una gran 
caixa escènica” que quedarà al fons 
d’una terrassa més baixa que podrà 
acollir tota mena d’activitats. Preci-
sament, el fet de no concebre l’am-
pliació amb un gran volum és un  
tret distintiu del projecte guanya-
dor respecte a altres finalistes: “En 
lloc de fer un volum de tota l’alçada 
que permetia l’urbanisme, fem un 
cos més baix al davant, el que diem 
galeria, amb una escala més huma-
na i  com un aparador que ensenya 

Així serà l’ampliació del Macba
La Capella esdevé central en el projecte guanyador dels estudis Harquitectes i Christ & Gantenbein

Tot va bé si acaba bé: l’ampliació del 
Macba entra en una nova etapa, tot 
apunta que força engrescadora, des-
prés de la disputa per la Capella dels 
Àngels: ahir es va anunciar que l’es-
tudi de Sabadell Harquitectes i els 
suïsos Christ & Gantenbein són els 
guanyadors del concurs per ampli-
ar el museu a la plaça dels Àngels.  
Aquest projecte, titulat Galeria,  
transforma la Capella en “un ele-
ment central que articula les circu-
lacions públiques a la planta baixa 
del conjunt”, com es pot llegir en la 
memòria del projecte. Això es tra-
duirà en el fet que la Capella, en pa-
ral·lel al seu ús expositiu, es conver-
tirà en una entrada principal del 
Macba, com la Sala de les Turbines 
de la Tate Modern, i se n’obrirà el 
transsepte a les places que té al vol-
tant, la dels Àngels i la de les Cara-
melles, durant les hores d’obertu-
ra del museu. “Serà l’espai princi-
pal del museu”, es pot llegir en la 
memòria del projecte.  

Un altre dels objectius dels arqui-
tectes guanyadors és donar una no-
va resposta al pla del 1980 de Lluís 
Clotet i Oscar Tusquets Del Liceu al 
Seminari. Molts van arrufar el nas 
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quan es va decidir aquesta opció i es 
va dir que l’ampliació podia ser difí-
cil d’encaixar en l’entorn, però el 
projecte guanyador converteix els 
obstacles en avantatges. “Ha sigut 
un projecte especialment difícil”, 
diu un dels socis d’Harquitectes, 
Roger Tudó. “Ens hem esforçat per  
afinar molt bé les nostres decisi-
ons”, subratlla. L’estudi d’Harqui-
tectes és un dels més prestigiosos 

del sector de l’arquitectura catalana 
i és conegut sobretot per la rehabi-
litació de la Lleialtat Santsenca i la 
Casa 1413. I els suïssos Christ & 
Gantenbein són els autors del Mu-
seu Nacional de Suïssa i el Museu 
d’Art de Basilea, i hi han col·labo-
rat per “l’admiració mútua” que es 
tenen, com diu Tudó.  

El jurat va estar format per 21 re-
presentants de l’Ajuntament de 

Consens  
“El procés va 
ser difícil, però 
el resultat és 
magnífic”, 
diu Grandes

01. El projecte guanyador crea una nova 
façana damunt l’existent del Convent dels 
Àngels. 02. La nova galeria podrà acollir 
exposicions. 03. L’absis de la Capella 
quedarà a la vista. MACBA 04. El Macba 
creixerà entre l’edifici Meier (a l’esquerra) 
i el convent dels Àngels. PERE VIRGILI  
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el que passarà a dins”, diu Tudó. 
“Molts museus són caixes tancades 
i en el nostre projecte hi ha aquesta 
altra part més activa –explica–, més 
relacionada amb l’espai urbà, que 
preserva l’assolellament de la plaça 
i no té tant d’impacte volumètric”.  
L’estratègia dels guanyadors està 
basada en pensar en el “creixe-
ment” d’un edifici existent, com 
diu també Tudó, en lloc de fer “un 
objecte nou amb sistemes cons-
tructius similar als existents per 
estendre el conjunt del Convent”. 
També està previst que hi hagi  
unes altres sales d’exposicions a 
banda i banda de les grans, que es-
tan destinades a obres singulars i a 
instal·lacions audiovisuals.  

El pressupost de l’ampliació serà 
de 5,4 milions d’euros, sense comp-
tar els honoraris dels arquitectes, la 
museografia i la compra d’unes pla-
ces de pàrquing de la plaça dels Àn-
gels. El total serà d’uns 11 milions 
d’euros, i està previst que les obres 
estiguin acabades a finals del 2023. 
“La dimensió urbana era el repte, 
més enllà de fer un bon edifici”, sub-
ratlla Tudó. El Macba farà una apor-
tació extraordinària d’1,5 milions 
d’euros i la resta l’assumiran equi-
tativament les diferents adminis-
tracions que formen el consorci del 
museu. 

L’impacte a la plaça dels Àngels 
Com diu Joan Subirats, director de 
l’àrea de Cultura, Educació, Ciència 
i Comunitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, la resolució del concurs 
obre un nou període al Macba des-
prés de la disputa entre Cultura i Sa-
lut per la Capella de la Misericòrdia. 

“Creiem que hem aconseguit resol-
dre un tema que va generar molta 
polèmica i que hem trobat una solu-
ció que es bona per a la ciutat, el bar-
ri, la cultura i l’art”, diu Subirats. “El 
projecte guanyador també solucio-
na i encara els problemes de gestió 
i de connexió de la plaça”, explica. 
Està previst que el projecte es des-
envolupi també amb la participació 
dels veïns. “El procés va ser difícil, 
però el resultat és magnífic, estem 
molt il·lusionats”, diu la presiden-
ta de la Fundació Macba, Ainhoa 
Grandes. També diu que el ciutadà 
estarà “al centre” en la nova etapa i 
que el nou edifici permetrà treballar 
més “localment”. “El gran interès 
del projecte és que és molt exitós en 
la seva relació amb la ciutat, amb un 
profund coneixement de l’urbanis-
me de la zona”, diu la cap d’arquitec-
tura del museu, Isabel Bachs. De la 
Capella diu que els guanyadors en 
fan una lectura “laica” i que entenen 
l’actuació sobre el patrimoni dei-
xant l’absis de la Capella amb un pa-
ti. A nivell de barri, Bachs destaca 
que el nou volum “vol ser rotund i 
alhora actuar com un filtre”. El nou 
Macba tindrà un nou espai públic, 
una terrassa sobre la plaça que es 
podrà fer servir també com a espai 
expositiu. 

Tota la part nova del museu ani-
rà destinada a acollir la col·lecció 
permanent. Es donarà un nou ús a la 
planta baixa del Convent dels Àn-
gels (1.000 metres quadrats) i una 
part de les places de pàrquing que hi 
ha al subsol de la plaça dels Àngels 
servirà per connectar el nou edifici 
amb l’edifici Meier, el vestíbul del 
qual es remodelarà.e

02 03 Obre Finestres, una llibreria 
amb butaques i sense cobertura

el portarem”, avança l’escriptor 
Kiko Amat, que forma part de 
l’equip de Finestres amb l’escrip-
tora Marina Espasa, la menciona-
da Àurea Perelló, Mireya Valen-
cia i l’agent literària Camila Enric. 
Els dissabtes hi haurà vermut li-
terari amb propostes de spoken 
word, comèdia stand-up i poesia. 

Una altra singularitat de la lli-
breria són els premis. Ahir, du-
rant la presentació del nou espai 
a la premsa, es van anunciar els 
guanyadors d’obra publicada, 
dotats cadascun amb 25.000 eu-
ros. En català, el premi, que vol 
donar una segona oportunitat 
als llibres, va ser per a Albert Pi-
juan i la seva obra Tsunami (An-
gle), en què la natura es venja de 
l’expansió hotelera. 

Al pati de la llibreria, que serà 
també cafeteria, Pijuan es va 
comparar amb el carboner d’un 
creuer de vapor, perquè cons-
tantment alimenta les llibreries 
amb carbó, és a dir, diners. És un 
comprador compulsiu de llibres. 
Ahir confessava que la mitjana és 
de vuit a la setmana. L’altra gua-
nyadora va ser l’escriptora argen-
tina Camila Sola per Las malas 
(Tusquets), on explica la vida 
d’unes trans a la ciutat de Córdo-
ba, entre les quals l’autora matei-
xa. Sosa, va reivindicar amb molt 
sentit de l’humor la visibilitat del 
col·lectiu trans i va destacar que 
també a través dels llibres es pot 
canviar la manera com s’hi adre-
ça la societat. El mes vinent la lli-
breria anunciarà les beques d’as-
saig, que sumen un total de 
40.000 euros.e

Una imatge de la nova llibreria Finestres, al 
carrer Diputació de Barcelona. FERRAN FORNÉ

Aposta pel fons bibliogràfic i la diversitat lingüística

LLIBRES

Crònica

Els llibres d’assaig, en ca-
talà, castellà, anglès, 
francès, gallec... donen la 
benvinguda a qui passa 
la porta de la nova llibre-

ria Finestres, que avui obre portes 
al número 249 del carrer Diputació 
de Barcelona. La catalogació és sui 
generis: melancolia, dones amb po-
der, heretges, rebels i marginals, vi-
da quotidiana.... Més al fons hi ha la 
ficció, còmodes butaques, làmpares 
antigues i una llar de foc. La llibre-
ria, si les obres del costat ho perme-
ten, vol ser sobretot un espai de si-
lenci, un lloc per llegir però no per 
treballar: no hi ha cobertura. El si-
lenci no és tan sols un suggeriment, 
s’ha d’acatar: hi ha tot de cartells 
que s’il·luminen si el to de veu és 
massa elevat. 

L’espai té un aire difícil d’ubicar 
en la línia del temps: alguns ele-
ments decoratius poden recordar 
els anys 30 o formar part d’una no-
vel·la de Nancy Mitford. A més, Fi-
nestres posa en valor el fons però 
tampoc oblida les novetats, de mo-
ment té 42.000 llibres (35.000 refe-
rències) a les prestatgeries, amb una 
clara aposta per la diversitat lin-
güística. Cada llibre pot tenir múlti-
ples versions una al costat de l’altra: 
anglès, castellà, basc, gallec, francès, 
català... A la tardor, just al davant, 
obrirà un altre espai que estarà de-
dicat a l’art, al còmic i a la il·lustra-
ció i que oferirà unes 15.000 refe-
rències. En total, els dos espais su-
maran uns 800 metres quadrats. 

“Vol ser una finestra d’evasió i de 
presa de consciència. Hi ha un ric 
fons bibliogràfic, allunyat de les 
pressions comercials”, assegura 
l’empresari farmacèutic i mecenes 
Sergi Ferrer-Salat, que ha impulsat 
el projecte. Hi ha un gran espai de-
dicat a la poesia i una gran diversitat 
bibliogràfica.  

Vermuts literaris i ‘performance’ 
“No és només un espai físic, sinó un 
projecte cultural, amb una progra-
mació molt potent que convidarà al 
debat amb autors nacionals i inter-
nacionals”, diu la directora, Àurea 
Perelló. En aquest punt, la llibreria 
tampoc vol seguir la línia més canò-
nica. “Volem fugir de la presentació 
de llibres més habitual i ortodoxa, 
fer més performances, lectures en 
veu alta, com es fa en altres llocs 
d’Europa, i no cenyir-nos a l’actuali-
tat; si hi ha un autor que fa deu anys 
que no publica però ens flipa també 
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Guardonats  
Albert Pijuan i 
Camila Sosa 
han guanyat 
els primers 
premis 
Finestres

Ahir es va fer pública la placa literària que l’Ajuntament de 
Barcelona dedica al poeta Jaime Gil de Biedma a la façana 
de l’edifici on va viure, al número 6 del carrer Pérez 
Cabrero, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. La placa amplia 

el Mapa Literari de la ciutat de Barcelona, que senyalitza els 
indrets vinculats als seus escriptors més destacats i ret 

homenatge a la seva memòria. “La nostra ciutat tenia un 
deute de gratitud amb ell”, va dir l’alcaldessa, Ada Colau.

HOMENATGE 
AL POETA JAIME 
GIL DE BIEDMA


