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1.- Els fets de 1714 i la Diada de Catalunya

El Born Centre Cultural de Barcelona s’inaugurarà l’11 de setembre de 2013, data d’inici de la

celebració del tricentenari dels fets de 1714. Íntimament lligat a aquest episodi cabdal en la nostra

història, s’erigeix com el gran testimoni de la Barcelona del 1700, una ciutat dinàmica i oberta, plena de

llum, de vida i de comerç i pròspera, atacada i mutilada per la defensa de les llibertats de Catalunya.

Amb aquesta «ciutat dins d’un mercat», que permet una aproximació màgica i gairebé tel·lúrica a

l’ànima d’un poble a través dels segles, s’obre la porta a un món d’emoció, èpica i creació.
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2.- Què vol oferir El Born CC?

Una exposició permanent i un jaciment

Amb milers de peces trobades al jaciment, maquetes i vídeos, el visitant s’adonarà, en paraules

d’Albert Garcia Espuche, que s’acaba «el tòpic de la decadència catalana dels segles XVI i XVII, fins ara

qualificats d’obscurs», així com de l’altíssima qualitat de vida quotidiana de la societat barcelonina del

1700 en els àmbits dels interiors domèstics, de la indumentària, de l’artesania, del joc, de la dansa, de

la música, de la llengua...

Una reflexió sobre el passat, el present i el futur

El Born Centre Cultural és un espai públic singularment excepcional; un lloc de memòria viva, un

equipament històric i patrimonial sense precedents. Arrelats en els fonaments del passat, per plantejar-

nos la complexitat de l’avui i els somnis del demà. Els mateixos somnis a què els catalans del 1700 no

van voler renunciar mai: prosperitat i llibertat.

Una programació ambiciosa

Amb motiu de la inauguració, la primera exposició temporal planificada serà El setge, que combina

l’èpica de les batalles amb la vida quotidiana dels assetjats. A més, es portarà a terme una

programació ambiciosa d’activitats contemporànies: música, cinema, titelles, mercats, seminaris,

conferències i jornades.
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3.- Un Centre Cultural per rodar el món i tornar al Born

Des de la funció primordial de capital de Catalunya, Barcelona és alhora un símbol de ciutat oberta al

món, punt de sortida i punt d'arribada de múltiples iniciatives.

El Born Centre Cultural ha de convertir-se en un dels espais de referència sobre la cultura a Catalunya i

arreu dels Països Catalans, afavorint que sigui un punt de trobada entre els agents dels diferents àmbits

que la promouen: la literatura, la cançó, la història, la llengua, la comunicació, etc. Especialment, en

aquells àmbits en què la llengua i la història catalanes juguen un paper fonamental.

Barcelona ha de complir sense complexos la funció de capital cultural dels Països Catalans i pot

desenvolupar el seu lideratge, entre d’altres, des d'aquest nou equipament, tenint en compte la seva

centralitat geogràfica en un espai d'un gran potencial turístic, la seva incardinació en un barri que

històricament ha estat protagonista dels episodis més emblemàtics de la defensa de la identitat nacional

i la seva tradició com a punt de màxima expressió del cosmopolitisme de Barcelona.

Aquests són alguns dels debats que el Born Centre Cultural ha d'afavorir a través de simposis i jornades

que el situïn com un equipament on conflueixi la construcció al segle XXI de l'imaginari col·lectiu d'una

cultura catalana potent, desacomplexada, moderna, oberta, universal i fidel a la identitat nacional.
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4.- L‟eix del temps històric i l‟eix de l‟espai públic

El Born té, en especial, dues característiques, alhora físiques i conceptuals, que el conformen de forma

diferent a d’altres espais de cultura en tot el món. El Born està, en efecte, travessat per dos eixos que li

donen una personalitat pròpia:

L‟eix del temps històric
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- Al Born hi és present un “eix del temps” que el travessa en vertical i fa visible la idea de palimpsest

urbà, és a dir, la superposició de les diverses capes històriques que han anat formant la ciutat i la seva

cultura. Aquest diàleg, temporal i plàstic, conceptual i físic, constitueix una singularitat extraordinària del

Born. És la seva primera qualitat, una qualitat ara esdevinguda universal, per ser única.

- És evident que el gran episodi d’aquest palimpsest urbà que és el Born és el jaciment. I, atès que

aquest no és un jaciment de pedres, sinó de persones i de les seves activitats, relacions i emocions,

l’aportació primera del Born és l’anàlisi de la societat barcelonina de cap a 1700.

- S’han desenvolupat una gran quantitat de nous coneixements sobre la societat catalana de cap a

1700, en els àmbits de la ciència, l’economia, la música, la dansa, les festes, etc: amb ells acaba el

tòpic de la decadència catalana dels segles XVI i XVII, fins ara qualificats d’obscurs.

- Aquest eix del temps que travessa l’equipament invita a reflexionar, a crear i a difondre

contemporàniament d’una manera singular.

8



L‟eix de l‟espai públic

- L’equipament serà del tot permeable, estarà obert a tothom que el vulgui visitar o simplement

travessar. Així, quedarà del tot integrat als espais públics que l’envolten.

- Aquesta permeabilitat urbana conté i mostra, de forma inequívoca, una vocació d’integració del

Born al seu entorn social, econòmic i cultural.
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5.- Espais

- Planta Baixa, „Les 4 cantonades‟: Exposició permanent, Exposició temporal, Sala

Cafeteria i Sala Polivalent

- Jaciment

El fet de deixar visible el jaciment en les dues terceres parts de la superfície del vell

mercat permetrà la visió simultània del jaciment i de l’edifici. Alhora, això farà que es

disposi de prou espais a la planta baixa com per generar una activitat contemporània

important.
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Divisió de la Planta Baixa: les “4 cantonades”
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L‟exposició permanent

L’exposició permanent, que ocupa una de les quatre naus de cantonada del Born, explicarà la societat

barcelonina de cap a 1700, partint, sobretot, dels objectes trobats al jaciment.

Una gran “vitrina”, tractada com a objecte únic i expressiu del contingut, mostrarà 1.500 dels objectes

trobats al jaciment. Ja només la possibilitat de poder fer això explica netament una de les tesis

fonamentals dels continguts històrics: si s’han pogut rescatar, en poc més de cinquanta cases i

tractant-se de material de rebuig, una tal quantitat d’objectes, alguns d’ells de molta qualitat, molts

altres arribats des de tot Europa i fins de llocs tan allunyats com la Xina, és perquè aquella societat de

cap a 1700 ni era endarrerida econòmicament o socialment, ni estava aïllada del món. Era,

senzillament, una ciutat “normal” del període, com ho eren Gènova, Lió o Marsella.

La Ciutat Atacada, on es projectarà un vídeo sobre l’11 de setembre, i La Ciutat Refeta, que explica la

transformació de l’espai en Mercat, són les altres grans idees en les que es basa l’exposició.
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L‟exposició permanent



Alguns dels objectes més singulars trobats al jaciment s’exposaran en vitrines temàtiques que permetran apreciar

la seva qualitat i aprofitaran les seves enormes capacitats explicatives.
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Sota el marc èpic de les batalles i les grans gestes heroiques de la jornada de l’11 de setembre (el

general Villarroel, comandant l’últim contraatac de l’exèrcit català, va caure ferit a pocs metres del

jaciment), es vol també explicar el setge dels assetjats, la vida quotidiana dels barcelonins en una

ciutat en guerra.

Aquesta ambiciosa exposició serà comissionada pels professors Francesc Xavier Hernàndez i Albert

Garcia Espuche.

DONEC PERFICIAM: Fins aconseguir-ho! Lema present en les banderes d'unitats militars

austriacistes. Es tracta d'un lema amb triple sentit. Primer, d'homenatge als combatents que el van

utilitzar; segon, perquè la defensa de Barcelona perseguia una voluntat inequívoca d'aconseguir el

manteniment de les llibertats; i en tercer lloc, perquè assenyala el camí a les noves generacions en el

sentit que s'ha de continuar el combat per les llibertats fins aconseguir-les.

S’inaugurarà el desembre de 2013.

L‟exposició temporal :

El Setge - Donec Perficiam! (Fins aconseguir-ho!)
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Sala Cafeteria, Llibreria i d‟Activitats de petit format i Sala Polivalent

Sala de Cafeteria, Llibreria i d’Activitats de petit format, situada a la nau de cantonada que dóna a la

façana principal del Born, a la banda del carrer de la Ribera: llibreria, cafeteria i una gran sala d’estar,

oberta a tothom.

Sala Polivalent, situada a l’altra nau de cantonada de la façana principal del Born, costat muntanya,

serà de vegades d’accés lliure i d’altres vegades de pagament, i acollirà concerts, dansa, teatre de

petit format, conferències, seminaris... sempre amb la intenció de prioritzar el caràcter innovador i

experimentador al qual incita la singularitat del Born.

Dos grans vestíbuls i un mirador al voltant del forat que dóna a les restes arqueològiques: en tots

aquests àmbits es podran portar a terme activitats de format divers i des d’ells es podrà contemplar el

jaciment i entendre, en un primer nivell d’aproximació, els seus continguts.
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Sala Cafeteria, Llibreria i d‟Activitats de petit format
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El jaciment

La visita al jaciment ha de proporcionar coneixement, tot i aprofitant l’emoció que provoca la seva

singularitat. No tan sols l’emoció que transmeten els episodis de la Història, amb majúscula, que allà

tingueren lloc i que generaren l’existència mateixa del jaciment, sinó aquella que ve donada pel fet

d’entendre el global a partir de la micro-història, per l’acostament a la vida de les persones, amb nom i

cognom, i a les seves activitats, produccions i aspiracions.

El visitant recorrerà el jaciment caminant pels carrers del fragment de ciutat en qüestió, ara

“recuperat”, i accedint a diversos patis interiors de les cases més destacades.

Que els visitants del segle XXI trepitgin els carrers del segle XVII és un fet molt més que important. El

jaciment no ha de ser només “vist”, com es veu un objecte. El jaciment ha de ser entès i recorregut

amb la disposició mental i la lògica d’un vianant que recorre els seus carrers. Això permetrà entendre

la Barcelona de cap a 1700 de la mateixa manera que s’entén l’actual: fent propis els espais públics i

descobrint des d’ells les altres dimensions de la ciutat (personals, productives, econòmiques,

culturals, ...).
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Itineraris pel jaciment
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6.- Projecte d‟urbanització dels entorns del Mercat del Born

Un altre aspecte important de les actuacions al Mercat del Born són les encetades pel que fa a la

urbanització de l’entorn. L’àmbit de l’actuació està delimitat pels carrers Comerç, passeig Picasso,

Princesa i l’avinguda del Marquès de l’Argentera amb una superfície de 9.897 m2.
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Com a objectiu aquest projecte planteja potenciar la connectivitat entre el passeig del Born i el parc de

la Ciutadella, tot creant un nou espai de vianants. De fet, persegueix dotar l’edifici del mercat del Born

d’un espai exterior circumdat de qualitat. Tot l’espai rep un tractament unitari.

Un dels aspectes destacats del projecte d’urbanització és la recreació mitjançant l‟ús i la

combinació de diferents tipus de llamborda del dibuix de la trama urbana que existia al 1700 en

aquest indret. Aquesta proposta busca recuperar la memòria de les estances i de les edificacions que

hi havia just en aquest indret i que entrant al Born es redescobreixen. És com un tapís de la realitat

que va quedar soterrada.

En el projecte, els carrers de la Ribera i Fusina tenen un tractament més tradicional. Es preveu

instal·lar-hi mobiliari (bancs) i verd urbà (fileres d’arbres). S’instal·larà un nou enllumenat públic en tot

el sector, amb fanals dotats amb llums led, de 6 metres d’alçada.
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7.- Situació setembre 2012 i calendaris:

Durant l’any 2012, el Projecte del Born ha avançat en les següents línies bàsiques:

Recuperació del Patrimoni. Les obres de restauració de l’edifici del Mercat van acabar-se el

novembre de 2011. Després d’un any de l’inici de les obres d’arquitectura interior i

instal·lacions, a data d’avui dos mòduls de la Planta Baixa ja estan acabats i els altres dos

acabaran aquest 2012.

Projecte executiu de museografia. Comencen les obres a mitjans de setembre, fins al 31 de

juliol de 2013.

Obres de reurbanització de l‟entorn. Van començar l’agost de 2012 i acabaran el juliol de

2013.

Recerca. A l’octubre es presentarà un nou volum de la col·lecció La Ciutat del Born. Barcelona

1700: Política, economia i guerra. Amb treballs dels professors i historiadors: Albert Garcia

Espuche, Joaquim Albareda, Eduard Puig, Eduard Martí, Rosa M. Alabrús Iglesias, Agustí

Alcoberro, Neus Ballbé, Francesc Miralpeix Vilamala, Miquel Gea, Laia Santanach i Juan

Álvaro González.

Creació. S’han iniciat col·laboracions amb diverses entitats catalanes i de fora del país, per

dissenyar programes en els àmbits de la música, la dansa, la festa, la literatura, així com del

programa més específic relacionat amb el Tricentenari de 1714 (Exposició “El Setge”,

conferències, rutes per Barcelona, etc.). El calendari d’activitats es presentarà en els propers

mesos.

La inversió total estimada, des de 2005, serà de 84 milions d’euros.
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8.- Equip del projecte: (a data setembre 2012)

Josep Lluís Alay Director de Patrimoni, Museus i Arxius 

Quim Torra Director del Projecte Born

Albert Garcia Espuche Comissari Científic

Enric Sòria Arquitecte interior

Dani Freixas –Varis Arquitectes Projecte Museogràfic

Josep Bohigas – Estudi BOPBAA Projecte Museogràfic

BIMSA Operador de les obres

Integrants de l’equip del “Projecte Born”: Eugènia Bort, Laia Colomer, Jesús Luzón, Lluïsa    
Mañosa, Anna Molina, Rosa Pons, Lourdes Solana i Begoña Zarrías.
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Institut de Cultura de Barcelona

Oficina de premsa

La Rambla, 99. 08002 Barcelona

Telèfon 933 161 069

Correu electrònic premsaicub@bcn.cat
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