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De “zona zero dels catalans”, com
el va definir el seu aleshores coor-
dinador i avui president de la Ge-
neralitat,QuimTorra,a“centrede
memòria”, plural, segons els seus
responsables,difúsoesbiaixat, se-
gons l’opinió dels seus detractors.
ElrecintedelBorn,recuperatdes-
présdemésde40anysd’un aban-
donament vergonyós, aquests di-
es compleix els seus primers cinc
anysde funcionamentcomaequi-
pament cultural, cinc anys d’ençà
que el president Artur Mas i l’al-
caldeXavierTriasoficiessin la ce-
rimònia de reobertura d’un espai
singular, bell, extraordinàriament
ric des del punt de vista històric i
queenaquest tempshaviscut sot-
mès als canvis vertiginosos ope-
ratsenlapolíticaienlasocietatca-
talanes i, sobre tot, alsefectesde la
mudançaquehi vahaver a l’Ajun-
tament de Barcelona a les elecci-
ons municipals del 2015. Avui, el
Borncontinuasentunreferentso-
biranista, però aquest caràcter
marcadament simbòlic, gairebé
totèmic, que va impregnar els pri-
mers temps i l’última fase de la
gestació del centre cultural, s’ha
diluït parcialment com a conse-
qüència d’una deliberada inter-
venciópolítica.
Montserrat Iniesta, doctora en

Antropologia Urbana i Museolo-
gia, va ser nomenada primera di-
rectora del Born la primavera de
l’anypassat, desprésde superar 18
candidats més en un concurs pú-

mers dos anys del renascut Born
és història. Una exposició com la
que va estrenar el centre cultural
el 2013 (dedicada al setge del
1714), que pel seu contingut i ori-
entació va posar els pèls de pun-
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Plaça coberta.L’anticmercat del Born és des del 2013 un espai transitable en horari diürn
ANA JIMÉNEZ

ElBorn fa cinc anys i continua
buscant la seva identitat

El governColau ha diluït el caràcter simbòlic de la ‘zona zero’ del nacionalisme
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Elisabet II prepara
una festa per al 70è
aniversari del
príncep Carles

PÀGINA 7

blic.Fins aquellmoment l’equipa-
ment no havia tingut formalment
un director, si bé fins a la derrota
convergent als comicis del 2015
Quim Torra va portar les regnes,
que després va agafar el primer
comissionat de programes deme-
mòria de l’alcaldessa Ada Colau,

Xavier Domènech, i posterior-
ment l’historiador Ricard Vinyes.
Amb la conquesta de l’Ajunta-
ment pels comuns, el Born, per
canviar, fins i tot va canviar de
nom (de centre cultural a centre
de cultura i memòria). El primer
tinent d’alcalde, Gerardo Pisare-

llo, va passar a ser el gran supervi-
sor d’una instal·lació que, en cir-
cumstànciesnormals,moltproba-
blement tindria una vinculació
directa amb l’Institut de Cultura
deBarcelona.
El relat cent per cent naciona-

lista que va caracteritzar els pri-
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Unaplaça coberta ambpropde
1,5milions de visitants a l’any
ta als sectors polítics més allu-
nyats de la causa independentis-
ta, difícilment tindria cabuda al
Born d’avui, com potser tampoc
no hi hauria lloc per a la senyera
de 17,14 metres que s’exhibeix
plantada a la plaça exterior que
donaaccésal’anticmercatdeBar-
celona.
L’actual directora del Born re-

corda que aquest és “un espai de
8.000 m2 que acumula molts se-
gles d’experiència urbana”. “Un
lloc com el Born –argumenta
Montserrat Iniesta–noespot fos-
silitzarenunsolmomentdelahis-
tòria. La seva riquesa és tan gran
que requereixmúltiples lectures i
mirades”. Segons la responsable
d’aquesta instal·lació,“lapartsim-
bòlica espot expressar a la bande-
radeplaça,enunmonument,però
el Born no és un monument, sinó
unespaiobert adiverses intrepre-
tacions i al debat”.
Elmarçpassatesvapresentarel

pla director –amb l’horitzó de
l’any 2025– i actualment s’estan
treballant les propostes i mesures
que donaran cos a la programació
del Born els pròxims tres anys... si
és que un nou canvi polític a

panyat de la parella i que en un
50%delscasostéintencióderepe-
tir. La directora assegura que un
dels objectius dels pròxims anys
serà diversificar els segments de
públic adreçant-se especialment
als joves. I el turista? En una zona
tan cèntrica de la ciutat, en ple ro-
vell de l’ou turístic de Barcelona,
els visitants estrangers represen-
ten entorn d’un 27% del total del
recinte.
JaumeCiurana, regidordeCul-

tura de l’Ajuntament el moment
que el Born va obrir portes ara fa
cinc anys, fa una lectura ben dife-
rentde la trajectòriadel centre els
últims tres anys. El regidor con-
vergent detecta “desídia” (a parer
seu, després de la inaugural sobre
el setgedel 1714nohihahagutcap

exposiciópotent),comtambé“vo-
luntatdedissimularodisminuirel
simbolisme”del Born. Ciurana re-
marcaque fa tempsque fins i tot la
llibreriaestà tancada. “Ésunespai
moltpotent,peròalhoramoltdes-
aprofitat”, conclou el polític naci-
onalista, que lamenta, aixímateix,
l’oblitenquèl’actualgovernhasu-
mitunaltreprojectede labreuera
Trias.El governmunicipaldeCiU
concebia el Born com a peça clau
d’un eix civicocultural que havia
de partir de la plaça Sant Jaume i
desembocaralaCiutadella.“Ésla-
mentable creuar el passeig Picas-
so i trobar-te quatre edificis (el
castell dels Tres Dragons, l’Um-
bracle, l’Hivernacle i l’antic mu-
seu Martorell pràcticament tan-
cats i barrats i sense plans de fu-
tur”, afirma Jaume Ciurana, que
recorda,entrealtresprojectesque
van quedar al calaix, el de conver-
tirelprimerd’aquestspredis,obra
de l’arquitecte modernista Lluís
Domènech iMontaner, en laCasa
del Conte, un gran espai dedicat a
la literatura infantil i juvenil.
La reobertura del Born el 2013

–i la seva conversió en plaça co-
berta i permeable, com també la
transformacióde l’entorn enzona
de vianants– en certa manera va
trencar la barrera que el recinte,
tancat i abandonat, provocava a
la zona. Tot i això algunes veus
posenendubtequehagi servitper
dinamitzar, com s’esperava, un
barri que, d’un temps ençà, se
sent menyspreat per les autori-
tats localsenaspectescomlanete-
ja, la seguretat o la promoció eco-
nòmica.
Aquestaés ladenúnciaque lide-

raMargaDomingo, presidenta de
l’associació Born Comerç. Segons
Domingo, falta integració de
l’equipamentculturalalbarri–ad-
ministració i entitats podrien co-
mençar converses ben aviat per
corregir aquest dèficit– i la pro-
gramació del centre no resulta
prouatractivaperactuarcomare-
clam. “Vam esperar molts anys
queobrís i, laveritat,nohemnotat
una granmillora”, diu la portaveu
dels comerciants.

CINQUÈ ANIVERSARI DE LA REOBERTURA DEL BORN
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Lamonumental senyera, amb un pal de 17,14metres d’alçària, que presideix l’entrada del Born
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L ’OPOSICIÓ NACIONALISTA

El regidor Ciurana
lamenta que s’estigui
desaprofitant
“un espai tan potent”

EL BARRI

Lapresidentadels
comerciantsnegaque
elrecintehagi tingut
unefectedinamitzador

L A P O L È M I C A

‘Exhumació’ i ‘lapidació’ del dictador
L’exhumació–descansava

enunmagatzem,onvaperdre
elcap–de l’estàtuaeqüestre
deFrancoobradeJosepVila-
domatvaprovocar l’octubre
del2016 lapolèmicamésme-
diàticadelBorn.Es tractava
dereflexionarsobre“la impu-
nitatdel franquisme” i“la
banalitzacióde l’espaipúblic”,
però l’abatiment i lapidació
(ambous ipinturaen llocde
pedres)de l’efígiedeldictador
vaferque lareflexiódurés
noméstresdies, el tempsque
vatrigaraserretirat.Per
l’exposiciódepagamentque
incloïaaquestaesculturahi
vanpassar12.252persones,
unamitjanad’unes150aldia.

XAVIER GÓMEZ / ARXIU

Un cap fals de Franco al costat de l’estàtua decapitada

C R O N O L O G I A

1876S’inauguraelmercat
delBorn,obradeJosep
Fontserè

1971Tancamentdel
mercat.L’activitat
comerciales traslladaa
Mercabarna

1977Primeracordper
construiralBorn la
BibliotecaProvincialde
Barcelona

2001Lesexcavacions
posenaldescobertel
jacimentde8.000m2

2002Esdescarta la
reconversióde l’antic
mercatenbiblioteca

2013Obre lessevesportes
elBornCentreCultural

l’Ajuntament no comporta una
nova revisió dels plans ara dis-
senyats.
Després de la gran afluència de

públic del primer any –amb la lò-
gica curiositat dels barcelonins
per descobrir un recinte tancat
des dels anys setanta– el nombre
devisitantsdelBorns’haestabilit-
zat els últims tres anys una mica
per sota dels 1,5 milions. Per visi-
tants s’entenen aquelles persones
que entren al recinte, paguin en-
trada o no per a les exposicions o
participin o no en algunes de les
activitats programades. Els usua-
ris representen, en el millor dels
casos, menys d’un 10% d’aquesta
xifra.
El públic del Born té un perfil

barceloní, d’entre 40 i 50 anys
d’edat, que visita el recinte acom-

L ’OPINIÓ DE LA DIRECTORA

“El Born no és un
monument, sinó
un lloc obert a la
reflexió i el debat”

ELS OBJECTIUS

Els responsables
de l’equipament
cultural volen atreure
més públic jove
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Visitants del Born
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