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cia de Catalunya, ja 
que les ruïnes proce-
dien del setge felipis-
ta de la ciutat el 1714, 
i altres, els que temi-
en la seva instrumen-
talització, tendiren 
a ignorar la seva và-
lua. Aquesta temen-
ça es va veure agreuja-
da per la coincidència 
de la seva inaugura-
ció amb la commemo-
ració del tricentenari 
del 1714 i la immensa 
senyera que feia d’avís 
a navegants a la porta 
d’entrada.  En segon 
lloc, també per un do-
ble motiu relacionat 
amb la gestió. Li ha faltat un projec-
te clar i uns responsables polítics 
i tècnics per dur-lo a terme de ma-
nera continuada i amb els mitjans 
adequats. A més, el projecte de la Bi-
blioteca Provincial (és a dir, estatal) 
que s’hi havia de fer i que es va tras-
lladar prop de l’Estació de França 
està (¿i estarà?) pendent... Podríem 
dir que l’excavació va aconseguir 
destapar el jaciment, però que des-
prés s’ha tornat a cobrir amb mal-
fiances i alguns errors malgrat les 
1.300.000 persones que el van visi-
tar el 2016.

JO CREC que el Born té tots 
els elements d’un equipament pa-
trimonial, cultural i social que en-
cara no ha esgotat ni de bon tros les 
seves capacitats de creixement en 
activitats i en rellevància. L’ambici-
ono en tres dimensions. 
 Una. El Born se situa al centre 

¿Desescombrem un altre cop el Born?
Conté un tresor arqueològic i una inversió que s’ha d’aprofitar des del vessant ciutadà

D’
acord, el títol és 
provocador, i espe-
ro raonar-lo, però 
m’agradaria mirar 
d’explicar què és, 

per què és singular i què representa 
el Born en el discurs històric i cultu-
ral de la ciutat. Ara que per fi s’havia 
resolt el concurs per la direcció del 
centre i que es deu estar elaborant 
el pla director, les línies de treball i 
la programació, espero que el canvi 
de govern a l ’Ajuntament de 
Barcelona no suposi un nou entre-
banc.
 ¿Què té d’especial el Born? L’ac-
tual Born Centre de Cultura i Me-
mòria és un jaciment arqueològic 
únic a tot Europa, que conserva els 
vestigis de 8.000 metres quadrats 
de la ciutat del segle XVIII sota una 
coberta de ferro del mercat que s’hi 
va construir el segle XIX. A més és 
un lloc magnífic, no conec ningú 
que resti indiferent quan el visita, 
amb una força interior poderosa, la 
que desprèn el pes de la història i la 
modernitat i el gust amb què es va 
reformar.
 ¿I doncs? El Born ha estat a ve-
gades víctima de la seva pròpia his-
tòria. En primer lloc, pel soroll, 
els prejudicis i les polèmiques in-
teressades des de la seva inaugura-
ció, fa poc més de tres anys, en un 
doble sentit. Alguns volien veure 
en el Born el símbol de la resistèn-

d’una història que comença en la 
Bàrcino romana, passa per l’Eixam-
ple de la ciutat i acaba en el desenvo-
lupament industrial del Poblenou. 
Es troba en l’eix d’un discurs d’his-
tòria de la ciutat que configuraria 
una ruta temàtica i territorial molt 
interessant. Aquesta visió compren-
siva, i un treball conjunt amb el Mu-
seu d’Història de Barcelona i el Mu-
seu d’Història de Catalunya, dona-
ria peu a parlar, més enllà del 1714, 
del comerç, els oficis, l’arquitectu-
ra, la trama urbana i els usos socials 
de l’espai, partint de la ingent docu-
mentació que ha generat l’arqueo-
logia i la recerca.
 Dues. Com a jaciment arqueolò-
gic, les ruïnes han de ser tractades 
amb el respecte i la contextualitza-
ció d’un lloc de memòria, sense sa-
cralitzar-les ni banalitzar-les. I així 
és al Born. Crec que no hem de tenir 
por de la memòria, però sí tenir pre-
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Iceta

El futur d’un recinte històric

sent, com diu Bernardo Atxaga, 
que és com un embassament d’ai-
gua: rega el nostre esperit, però si 
no té sobreexidors pot desbordar-
se o rebentar i destrossar tot el que 
troba al seu pas. I al contrari, si la 
memòria, com l’embassament, es 
buida, l’esperit s’asseca.
 Tres. Un equipament amb les 
condicions i les potencialitats del 
centre cultural del Born ha d’en-
trar en diàleg amb la cultura i la 
ciutat. Al meu entendre, ha de fer 
de pont entre la història i el debat 
contemporanis, a banda de tenir 
una programació cultural pròpia, 
amb una línia estable de treball so-
bre temes de memòria (no només 
sobre el 1714) i de reflexió sobre la 
ciutat, però mantenint oberta la 
porta a altres activitats culturals.

ÉS PER TOT AIXÒ que 
tinc la impressió que el Born en-
cara pot tornar a ser desenrunat, 
que encara podem treure-li algu-
na capa de burocràcia i de preju-
dicis, per trencar fronteres entre 
administracions, per donar-li el 
mateix nivell de visibilitat que pu-
guin tenir el CCCB o el MNAC. El 
Born ha de ser un projecte de ciu-
tat, de fet ja ha estat reclamat pels 
veïns en moltes ocasions de la seva 
atzarosa història. Necessitem pro-
jectes culturals il·lusionants i pos-
sibles, i aquest ja és a les nostres 
mans. Hi ha un tresor arqueòlogic 
i una inversió feta al centre que cal 
rendibilitzar des del punt de vista 
ciutadà. Només cal que vulguem 
donar-hi l’impuls polític i social 
que necessita.  H
Editora de ‘L’Avenç’.

FRANCINA CORTÉS

J
o era encara bastant jove 
quan alguns dies, després 
de sopar, anava a trobar-
me amb un amic en un 
bar de l’Eixample. Jo era 

poc bevedor, però demanava un 
còctel discret al bàrman, i em feia 
gràcia el que em deia quan m’ofe-
ria la copa. Amb un punt de solem-
nitat em preguntava: «¿Està del seu 
criteri?». A vegades posava al toca-
discos –¡quins temps!– alguna can-
çó francesa. Ho he recordat ara que 
Joan de Sagarra ha escrit sobre la 
figura i la vida singular de la can-
tant que es feia dir Barbara. Jo igno-
rava els seus cognoms, però Sagar-
ra cita Monique i Serf. I em sembla 
notable perquè aquest Serf vol dir, 
si no m’equivoco, «servent, esclau». 
Barbara, en canvi, va tenir una vi-
da molt lliure. Encara que fos molt 
castigada.
 Em sembla que era Barbara qui 
cantava la cançó Nantes, aquella es-
plèndida cançó que tradueixo im-
provisadament del francès: «Plou 
sobre Nantes, dóna’m la mà, el cel 
de Nantes entristeix el meu cor, dó-
na’m la mà...». Una cançó angoixo-
sa. El seu pare l’havia violat repeti-
dament quan ella era una nena.

 Sagarra suggereix algunes in-
terpretacions. La barbàrie destruc-
tiva dels nazis i també, potser, la 
duresa del pare que havia mort 
sense un «adeu», sense un «t’esti-
mo». Aquella cançó feia bategar 
els sentiments humans més pro-
funds.
 Comparteixo amb Sagarra l’ad-
miració i la sorpresa seductora de 
l’aparició de Charles Trenet, el pa-
re pacífic de la cançó francesa. Per-
què ben aviat es van presentar com 
a innovadors de la cançó Brassens, 
Leo Ferré, Brel, Yves Montand... Sí, 
a vegades sonaven en aquell meu 
bar. «Ne me quitte pas» (no m’aban-
donis..). «Digue’m quan tornaràs».
És difícil recuperar la memò-
ria d’aquelles cançons, d’aquell 
temps. Cançons que no eren ex-
plosives. No hi havia sons d’instru-
ments metàl·lics. Les discretes cor-
des que feien coixí a una sola veu. 
 Aquella frase dita amb una tris-
tesa tendra. «Digue’m quan torna-
ràs». No, el temps és un passat que 
no es recupera, el temps és una can-
çó que es perd en l’aire. H

Petit observatori

És difícil recuperar 
aquelles peces on 
discretes cordes feien 
de coixí a una sola veu

Les cançons 
que mai més 
tornaran
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Espinàs

Dues mirades

El que tenim  

criteri de sobte i l’aplica amb seve-
ritat per desmantellar el sector. 
Els interessats es mouen, tenen 
converses amb l’Administració i, 
finalment, s’aconsegueix aprovar 
una llei que marca amb nitidesa 
que les subvencions culturals no 
paguen IVA. Contra tot pronòstic, 
però, Hisenda continua amb les 
inspeccions i reclama un tribut 
que ja no existeix. Delirant. I el 
més delirant de tot és que aques-
tes reclamacions, que enfonsen 
festivals de renom internacio- 
nal, teatres de prestigi històric, 
centres culturals i museus de re-
lleu, només es fan a Catalunya. 
Com diu Jaume Subirana, vi- 
vim amb la idea que «tot el que te-
nim, ho tenim fins que al ministe-
rio corresponent se li acut de recla-
mar-ho». H

A
hir parlava de com es lami-
na el gruix d’una cultura. 
De com pot esdevenir, per-
sistentment i constant, un 

reducte lateral. Ara hi torno, amb la 
insòlita política de l’Agència Tribu-
tària en el tema de l’IVA a les sub-
vencions públiques a les empreses i 
entitats culturals. S’arrossega de fa 
temps, però ara és visible gràcies a 
la denúncia que Salvador Sunyer va 
fer aquest cap de setmana. Està en 
perill bona part del teixit artístic i 
escènic del país, des del festival 
Temporada Alta fins al Teatre Lliu-
re, des del MNAC fins al MACBA. En 
resum: les quantitats que es rebien 
en concepte de subvenció, de resul-
tes d’una pràctica habitual en el 
sector i amb l’aval de resolucions 
europees, no tributaven el 21% 
d’IVA. Hisenda decideix canviar de 

JOSEP MARIA Fonalleras

de les Flors, el Macba, el MNAC o 
el CCCB són algunes de les moltes 
afectades. Està en joc la seva sol-
vència econòmica. Fins i tot la seva 
supervivència. Tot apunta que la 
via judicial els donarà la raó, però 
¿com afrontar un litigi d’anys amb 
les arques sota mínims?
 Mentre una economia doblega-
da als interessos de les elits impreg-
na tots els aspectes de la nostra vi-
da, els nostres governs (tots) consi-
deren la cultura com un apèndix 
superflu. I això es recolza amb l’èm-
fasi de les paraules i la mendicitat 
dels fets. No és casualitat. El mercat 
ens vol servils i la cultura ens con-
verteix en ciutadans lliures. No-
més en la cultura podem qüestio-
nar la nostra dimensió humana i 
interpel·lar la societat. ¿També ens 
la robaran? H

V
a arribar la crisi i vam sa-
ber que el tauler del Mono-
poly que habitàvem tron-
tollava. També aquells 

bancs que se suposaven exemples 
de solidesa. Els diaris recollien dra-
mes personals insuportables men-
tre els bancs eren rescatats. Ens van 
dir que la seva fallida només agreu-
jaria la crisi. Però ens van amagar 
que també premiaven incompe-
tents i pocavergonyes. Regals que 
mai serien tornats. 
 La cultura catalana llança un 
SOS. Una sentència del Tribunal 
Superior de Justícia europeu ha 
portat Hisenda a reclamar l’IVA de 
subvencions atorgades en anys an-
teriors. La seva particular interpre-
tació de la llei pot ocasionar pèrdu-
es de fins a 30 milions d’euros. Enti-
tats com el Teatre Lliure, el Mercat 

Cultura robada
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