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Lamemòria ciutadanadelsmercats
Una exposició temporal explica la història del Born com a espai d’intercanvi

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

Barcelona és una ciutat que ha
conservat els seusmercats, fins al
punt de convertir-los en una
atracció turística.De fet,manté la
seva xarxa de mercats coberts tal
com van ser concebuts al segle
XIX, i un dels pocs que ha des-
aparegut, el del Born, ara ret
homenatge a aquella tradició
amb l’exposició Memòries d’un
mercat.
La història del Born té dues fa-

cetes: el seu jaciment, que des-
prés de la seva recuperació ens
transportaa laBarcelonadel 1714,
i l’estructura metàl·lica dissenya-
daperJosepFontserè, queva ser-
vir per cobrir el mercat a l’aire
lliure que existia des de l’edat
mitjanaalbarri.Quanescomplei-
xen 45 anys del tancament del
mercat, l’exposició inaugurada
ahir (oberta fins al 26 de novem-
bre) s’ha marcat com a objectiu
reactivar i recuperar la memòria
col·lectiva sobre aquest espai. Els
seus tres comissaris (Manel
Guàrdia, RamonGraus i José Lu-
is Oyón), que fa uns quants anys
que sónal projecte, nonoméshan
volgut muntar una exposició que
retrata lavida i lahistòriad’aquell
mercat a través de documents,
plànols, fotografies i pel·lícules,
sinóquehanhabilitatunespai,La
paradeta de lamemòria, per reco-
llir el testimoni de treballadors i
veïns. La idea és crear un fons do-
cumental del Born.
Alexandre Pujol, de 88 anys, ha

estat un dels primers testimonis

que s’ha acostat alBornper expli-
car les seves vivències. El seu avi
Hermenegildo Pujol, un pagès de
Capmany (Alt Empordà), va emi-
grar primer a París i després a
Barcelona, on es va instal·lar al
carrer Comercial, com a sabater.
Va acabar comprant una parada
alBornonvenia fruitadelspobles
delBaixLlobregat, el que ara se’n
diria de proximitat. El negoci va

passar al seu pare i, encara que a
ell el van enviar a estudiar durant
els estius, anavaaajudar-los. “Era
dur als 18 anys, el despertador so-
nava a les 4.45 h de la matinada.
Baixava al carrer i la portade casa
meva jaeraobertaperquèa les3h
sortien els primers veïns que ana-
ven a treballar. Me n’anava al bar
Foradada, onelmeupare jam’ha-
via deixat pagat un cafè amb llet i
xurros. Al costat tenia altres cli-
ents que optaven per una barreja,
un combinat una mica més fort. I
a la plaça ja hi havia una gran ani-
mació.A les5.40h tocavenel tim-
bre i els venedors començaven a
examinar els productes, abans
de llançar-se a la compra. Quin
batibull!”.
Les fotografies exposades ara

al Born són un fidel reflex de la
vitalitat d’aquell mercat. Tant les
d’abans de la guerra (Sagarra,
Brangulí, Casas...) com les de la
postguerra (Català Roca, Forca-
no, Colom, Miserachs, Marroyo,
Manent) recullen aquest am-
bient. Una de les més conegudes
és aquella en què Xavier Mi-
serachsvacaptarunempleat amb
un carretó amb què arrossegava
fins a 43 caixes de fusta. Paco

majoristes, i l’etapa final, en què
el mercat central es trasllada a
Mercabarna i l’oposició ciutada-
na el va salvar de la demolició.
Comvadir ahir el tinentd’alcalde
de Barcelona Gerardo Pisarello,
“es tractad’unprojectedememò-
ria col·lectiva que recupera el
mercat com a espai d’intercanvi
de vivències, de treball i d’empre-
nedoria.!

L’objectiu de la
mostra és crear un
fons documental del
Born amb testimonis
de veïns i treballadors

IGNACIO MARROYO

La bullícia matinal dels voltants del mercat del Born, en una foto dels anys cinquanta

Carmena apartaCeliaMayer i
canvia la política culturalmadrilenya
PEDRO VALLÍN
Madrid

L’alcaldessa de Madrid, Manuela
Carmena, ha decidit apartar Celia
Mayer de la gestió culturalmadri-
lenya i buscar-li un lloc en una re-
gidoria d’Igualtat de nova creació,
un recanvi inscrit enuna reestruc-
turacióprofundadelgovernmuni-
cipal que s’anirà concretant els
propersdies.
Fins aquí el que es va anunciar

ahiralvespre,desprésd’unajorna-
da intensa de rumors i desmenti-
ments relacionats amb la immi-
nent destitució de la regidora de
Cultura, que s’acabava de reincor-
porar a l’àrea després d’una baixa
de maternitat durant la qual l’al-
caldessa havia assumit en persona
les competències de l’àrea. Però
darrere d’aquest cessament hi ha
un llarg estira-i-arronsa entre els
diferents sectors que s’aglutinen
en la miscel·lània anomenada Ara

Madrid i que va començar a des-
fermar-setot just48horesdesprés
de lapresadepossessiódeCarme-
na, quanGuillermo Zapata es veia
obligat a renunciar a capitanejar
l’àrea cultural per haver fet, cinc
anys abans, un acudit aTwitter. El
reemplaçament i l’assumpció de
les competències principals de
l’àrea per l’alcaldessa suposa, de
fet, la renúncia definitiva al gir co-
pernicà que es pretenia donar a la
cultura a Madrid. La caiguda de

Zapata, com la posterior crimina-
lització dels titellaires, la contro-
vèrsia amb l’aplicació de la llei de
Memòria Històrica en la llista de
carrers o fins i tot les disculpes ex-
pressadesper laregidoraportaveu
RitaMaestre,durantel judiciaquè
va ser sotmesa per l’assalt, fa anys,
a lacapellade laComplutense,van
ser viscuts a AraMadrid com suc-
cessivesclaudicacionsdeManuela
Carmena davant el discurs –i va-
lors– dels sectors més conserva-
dorsde laciutat.Si lapolíticaésre-
lat, en dos anys la cautela de Car-
mena ha estat derrotada per
l’audàciade la seva jove tropa.
Però, alhora, la gestió de Celia

Mayer ha estat objecte de moltes
altrescrítiques:elsgransesdeveni-

ments i contenidors culturals que
se suposen a una capital europea
destacadahanestatdescuidats, se-
gons els seus crítics –començant
per l’alcaldessa–, i ni tan sols la ca-
pilarització d’activitat cultural als
districtes ha estat l’èxit que prete-
niaMayer, bregadaen lagestiódel
Patio Maravillas, un fecund espai
okupadelbarrideMalasaña.
La tasca de Mayer, rebuda amb

durescrítiques tambérespectea la
qualitat de gestió, havia provocat
un profund malestar en la tribu
que orbita el teatre Español sense
arribar a guanyar-se les felicita-
cions dels qui freqüenten el petit
TeatrodelBarrio. Per resumir-ho,
en l’alfa i l’omega dels espais escè-
nicsmadrilenys.!

Unprojecte
aparcat una
dècada

!Laprimera exposició
previstaper alBornera
aquestaqueahir es va
inaugurar sobre la seva
història comamercat.
Desdel 2005unequipde
laUPCtreballava enar-
xius i enentrevistes a
testimonis, peròquan
finalment es vanacabar
les obresdelBorn i es va
plantejard’inaugurar-la,
el setembredel 2013, va
sorgir el dubte. Laprime-
ra granexposició tempo-
ral alBorn, envigílies del
tricentenari del 1714, no
podia tractardemercats
sinóquehaviade ser so-
bre la guerradeSuccessió
i el setgedeBarcelona. I
així va ser com l’equipde
culturade l’ajuntament
deBarcelona, aleshores
dirigit pel tinentd’alcalde
JaumeCiurana (CiU) i el
directordelBornCentre
Cultural,QuimTorra, va
decidir aparcar aquest
projecte i promourepri-
mer l’exposició Finsa
aconseguir-ho!El setgedel
1714. Labonaacollida i
l’èxit de les visites esco-
lars va ferqueesprorro-
guésdiversosmesos, fins
a l’abril del 2016, quanel
nouequipmunicipal
d’AdaColau la va can-
cel·lar.Unanymés tard
l’espai d’exposicions tem-
porals delBornpresenta
el seu segongranprojec-
te,més ciutadà imenys
polític.

Candel va saber registrar també
aquell món en un reportatge a
Destino titulat “Es fa de dia al
Born”. Un altre document ex-
posat és un fragment de pel·lícula
rodat per laCNTenplenaGuerra
Civil en què es veuen els treba-
lladors carregant fruites i ver-
dures en camions per traslla-
dar-ho a la capital d’Espanya. Un
dels subtítols diu: “Madrid de-

mana queviures, no discursos”.
Els comissaris de l’exposició

van explicar ahir que l’estudi del
mercat del Born permet diferen-
ciar quatre etapes: fins al 1876
com amercat a l’aire lliure; entre
1876 i 1921 quan es converteix en
mercat minorista, ja sota l’es-
tructura de Fontserè –s’exposen
7 plànols inèdits–; de 1921 a 1971
quan es converteix en mercat de

ÀLEX GARCIA

Lescaixesde fustaevoquena l’exposició l’ambientdelmercat


