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L’actriu Sílvia Bel va presen-
tar la inauguració del centre
cultural del Born i l’Auca del
Born, dirigida i escrita per
Jordi Casanovas, i era inevi-
table enllaçar la Colometa
de la Guerra Civil que tan bé
va representar l’actriu al
Teatre Nacional de Catalu-
nya amb els actors que dona-
ven vida als carrers de la
Ribera del 1714 rescatats ara:
la vida quotidiana de la Bar-
celona en guerra abans de la
caiguda.
Trenta actors, amb vestits

del segle XVIII, per a una
peça coral, col·lectiva, sense
noms cèlebres, gent del po-
ble passejant pels mateixos
carrers, llambordes i murs
del 1714, abans de la destruc-
ció del barri per aixecar-hi la
Ciutadella vigilant. Amb
noms com Joc de la Pilota,
Corders de Viola, dels Ven-
tres, amb tavernes, cases de

joc (Triquet), cases de gel,
hostals i comerços. Després
va ser una esplanada buida i
després, un mercat. I quan el
2001 es va excavar per cons-
truir-hi una biblioteca, van
sorgir les ruïnes d’una ciutat
que havia volgut ser enterra-
da i oblidada.
Els actors representaven

amb afany didàctic els últims
dies de la Catalunya austria-

cista que no va tenir en la
seva època una Mercè Rodo-
reda perquè en fes un relat
perdurable, sinó els diaris
personals i, sobretot, les ac-
tes notarials –Catalunya és
un país de notaris– que han
nodrit els historiadors com
García Puche per reconstruir

la vida quotidiana d’aquells
anys i donar-los ànima.
L’espectacle, fragmentat

en 48 escenes, com en una
auca, té una tènue història
d’amor i fragor de batalles
perdudes. Acaba amb unes
paraules patriòtiques: “Tan
sols només podreu titllar de
derrotat / aquell qui pel que
creu no hagi mai lluitat”, un
clar pont al present.
A l’interior de l’espai del

Born hi ha pedra sota una
estructura de ferro. Va ser
ciutat i mercat, i havia de ser
una biblioteca. Ara té aspec-
te de temple. Amb l’entrada
principal presidida per un
pal de 17,14 metres, una me-
sura simbòlica, com el nou
edifici que a Nova York subs-
titueix les torres que van
caure un altre 11-S: 1776
peus, any de la independèn-
cia americana.
Les pedres i el ferro no

són només pedres i ferro,
sinó els símbols que un po-
ble vulgui, document, memò-
ria històrica, museu, espai
sagrat o mercadeig.

Colometa (1939) al Born (1714)

EL MIRADOR

Elmercat
transformat
enmuseu
Mas: “Les nostres armes
no són ganivets ni fusells”

IGNACIO OROVIO
Barcelona

U
n tal Francesc Fon-
tanella sobrevola-
va ahir a la nit el
nou Centre Cultu-
ral del Born. Dis-

cretament, espiritualment amb
prou feines. Les seves obres es
van representar a mitjans del se-
gle XVII a la ciutat que el nou re-
cinte descobreix ara, gràcies al fet
que aquella Barcelona va ser bom-
bardejada per les tropes borbòni-
ques, i per això es conserva, sota

la runa, a recer de les escombres
de l’urbanisme i del progrés.
Avui, les bombes han desapare-
gut: “Les nostres armes no són les
mateixes que el 1714, o el 1713, o
el 1712. No són els ganivets ni les
baionetes ni els fusells. Són la de-
mocràcia, el civisme, l’esperit pa-
cífic i la mobilització. Tenim un
full de ruta ben traçat. Tenim una
via catalana, aquesta és la nostra
manera de fer”, reflexionava ahir
a la nit el president de la Generali-
tat, ArturMas, en el solemne acte
d’inauguració del recinte, que se-
rà un passeig obert a la ciutat, al-
hora que museu i centre poliva-
lent. Conduït per l’actriu Sílvia
Bel, i com a prèvia a l’estrena de
l’Auca del Born del dramaturg
JordiCasanovas, a l’acte van assis-
tir-hi una abundantíssima repre-
sentació política, cultural, econò-
mica... i diplomàtica, com van vo-
ler subratllar tantMas com l’alcal-
de de Barcelona, Xavier Trias, en
donar una expressa benvinguda
als representants consulars desta-
cats a Barcelona.
En les seves obres, Fontanella

va plantejar una nova visió de l’és-
ser humà i del món; també del
barroc català, d’aquella època, és
representant Joan Terré, autor
d’A un meravellós somni i al des-
engany del món, i la peça anòni-
ma Lloa per la comèdia del des-
deny amb lo desdeny, (que consi-
dera elmón comun “confús labe-
rint”), tal com recull un dels estu-
dis (Llengua i literatura. Barcelo-
na 1700, de diversos autors) ema-
nats de lamonumental investiga-
ció provocadapel jaciment. De to-
tes aquelles obres del barroc lo-
cal es poden extreure lliçons i es
poden establir paral·lelismes
amb la situació política d’avui.
D’aquests temps. De tot això vol
ser emblema el nou Born tres se-
gles (menys un any) després de
quedar arrasat, cosa que l’admi-
nistració convergent de Xavier
Trias ha volgut potenciar, des
que es van descobrir les restes de
la batalla a mitjans dels anys no-
ranta i es va renunciar a habilitar

L’‘Auca del Born’,
dirigida per
Jordi Casanovas,
inaugura el nou
centre cultural

Josep Massot

Un espectacle de Jordi Casanovas obre a la ciutat el jaciment de la Barcelona del 1700

ARTUR MAS
PRESIDENT

“Les nostres armes no són
les mateixes que el 1714,
o el 1713, o el 1712. No
són els ganivets ni les
baionetes ni els fusells.
Són la democràcia, el
civisme, l’esperit pacífic
i la mobilització. Tenim
un full de ruta ben traçat.
Tenim una via catalana,
aquesta és la nostra
manera de fer”

“Aquella derrota no va
ser total ni definitiva,
perquè Catalunya
no es va conformar”

XAVIER TRIAS
ALCALDE DE BARCELONA

“És bo aturar-se aquí
al centre del Born
per comprendre els fets
que commemorem”

“La ciutat de Barcelona
vol fer costat a tots
aquells catalans que
volen manifestar
el seu dret a decidir”

Cultura

BORN

Les frases
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Ahora mismo no tengo
absolutamente nada que decir y
creo que tuiter es el soporte ideal
para compartirlo con el mundo

Abrir un bar en Madrid con
el nombre: ‘Relaxing cup of café
con leche’. Lo petas
.

Mandar a Almodóvar a los Oscar
hubiera sido esta vez como mandar
a Barceló a la Biennale por haber
pintado su casa de gotelé

Pere Vall Redactor en cap de ‘Fotogrames’

Ojo con las rivales japonesa y turca
de España en los Oscar: ‘The great
passage’, de Yuya Ishii, y ‘The
buterfly’s dream’, de Erdogan

#tuitsdecultura Luis Piedrahita Mag i humorista
@PiedrahitaLuis

Sergi Mas Periodista i humorista
@Sergi Mas

Javier Ocaña Crític de cinema
@ocanajavier@PereVallK

Rere la façana

E
l 19 d’agost, CarlesGeli va publicar aElPaísun arti-
cle que, per la seva nul·la repercussió pública, sem-
bla haver passat desapercebut. Es titulava, amb el
punt de sensacionalisme que comprensiblement se

sol usar en aquests casos, “Cómo Benet creó al ‘mártir’ Pu-
jol”. I informava que una correspondència clandestina inèdi-
ta de Benet mostra com aquest últim va aprofitar la detenció
de Pujol per crear el seu lideratge. Bàsicament la peça era
una síntesi del contingut de les cartes que el primer va escriu-
re als seus contactes clandestins quan van detenir el segon
pels fets del Palau.Aquestes cartes van ser recentmentdesco-
bertes per Jordi Amat mentre completava la recerca per a
una biografia de l’historiador. L’article de Geli era una mena
de primícia del que, segons sembla, Amat publicarà sobre
l’episodi a la revista Via, del Centre d’Estudis Jordi Pujol.
L’article d’El País explica que un dels primers receptors de

les epístoles de Benet va ser Francesc Farreras, a qui es des-
criu com un “exfalangista evolucionado a la socialdemo-
cracia que vivía en París y trabajaba a las órdenes de Julián
Gorkin en el antifranquistaCentro deEstudios yDocumenta-
ción, a su vez en tratos con el Congreso por la Libertad de la
Cultura (CLC), el montaje de combate ideológico de la CIA
estadounidense contra el comunismo”. És una manera de
dir-ho. Gorkin, director de la revista Cuadernos por la Liber-
tad de la Cultura i vicepresident del Centro deEstudios yDo-
cumentación, era un home del CLC, la principal de les orga-

nitzacions façana de la
CIA durant la guerra
freda cultural, i el CLC va
beneir el naixement i va
donar cobertura al Cen-
tro de Estudios y Docu-
mentación.Farreras, exdi-
rector de la revista Laye i
futur director de la gale-
ria Maeght de Barcelona,

era, aleshores, la seva mà dreta. I, segons els documents de
l’arxiu del mateix Congrés, Josep Benet va arribar a ser un
dels membres del Comité Español del CLC. Amb una capa
més de sensacionalisme, l’article deGeli es podria haver titu-
lat: “La CIA va crear el ‘màrtir’ Pujol?”.
Fa uns anys, Amat va publicar una obra on subratllava el

protagonisme del CLC en l’organizació dels Coloquios
Cataluña-Castilla. El llibre, tot i que estudiava unes reunions
que es van celebrar entre el 1964 i el 1971, es subtitulava “De-
bat sobre el model territorial de l’Espanya democràtica”. Al-
guns dels assistents a aquells col·loquis, com elmateix Benet,
pensaven, anys després, que aquelles converses van donar el
seu fruit durant la transició i van inspirar la Constitució ara
vigent. Les cartes ara exhumades fan pensar que el CLC pot-
ser també va tenir alguna cosa a veure amb la forja d’algun
líder d’aquell període. Del paper del CLCod’alguns dels seus
membres en la prehistòria del PSC encara ningú no n’ha dit
gall ni gallina. Però seria interessant que se n’escrivís alguna
cosa.Convé saber comes van fer les transicions quan es parla
de fer-ne una altra.

ÀLEX GARCIA

el vell mercat del segle XIX com
a biblioteca provincial i s’optés
per conservar-lo coma relat his-
tòric.
“A punt de celebrar la Diada,

no hi ha millor manera de re-
bre-la que amb la recuperació
d’aquest espai simbòlic”, va afe-
gir Mas. “Aquella derrota –va
afegir–no va ser total ni definiti-
va, perquè Catalunya no es va
conformar”. En els segles suc-
cessius van venir la industrialit-
zació i la Renaixença, va recor-
dar el president, i el segle actual,
va profetitzar, serà el de la recu-
peració per part de Catalunya

de la “llibertat plena”.
Trias va dir que “som hereus

d’aquell context polític. És bo
aturar-se aquí per comprendre
els fets que commemorem”, i
que ara és necessari “conservar
la memòria històrica en un mo-
ment transcendental de la nos-
tra història”. “El Born ens enal-
teix i projecta almón com el que
som i com el que volem ser”, va
afegir.
En vigílies de la Diada, Trias

va aportar que “Barcelona vol es-
tar amb tots aquells catalans
que volen manifestar el seu dret
a decidir”;Mas va aprofundir en

aquesta idea quan va exhibir
–avançant parcialment el contin-
gut del discurs que preveu pro-
nunciar per la Diada– lamobilit-
zació com una de les cartes per
jugar del país en aquest difícil
moment. Mas va destacar que,
fa cinquanta anys, la mobilitza-
ció al voltant de Martin Luther
King (I have a dream) va reunir
a Washington 200.000 perso-
nes en una reivindicació que és
història. Amb una població molt
inferior, la Diada de l’any passat
–i amb tota seguretat la de de-
mà– va reunir molta més gent.

La ciutat del 1700 està ara a la
vista i ahir a la nit va ser reviscu-
da de la mà d’un dels grans Fon-
tanella d’avui, Jordi Casanovas.
La seva voluntat, quan li van en-
carregar l’Auca, va ser de segui-
da la de parlar dels ciutadans.
Perquè el gran valor arqueolò-
gic del Born és que, tenint en
compte com va ser destruït, va
deixar sota la runa la ciutat real,
la fotografia d’una època. Amb
la tecnologia d’avui, aquella foto-
grafia ha cobrat la tercera di-
mensió. Ahir a la nit, amb volun-
tat antropològica: l’espectacle
que es va estrenar en el sorpre-
nent jaciment–una tramade car-
rers un parell o tres de metres
sota la ciutat actual– ofereix un
mosaic d’escenes de com era
aquella Barcelona que va acabar
l’11 de setembre del 1714.
Té molt a veure en aquest

fresc històric la ingent feina que
ha realitzat l’historiador Albert
Garcia Espuche, expert en laCa-
talunya moderna, que va trobar
al subsòl de la Ribera tot el que
feia dècades que investigava als
papers. Per això s’ha pogut docu-
mentar fins a detalls minúsculs
la ciutat del 1700. I d’això beu
l’Auca de Casanovas.
Ahir, la inauguració va ser sot-

mesa a un altre setge: el dels ve-
ïns del barri contraris a un mo-
del econòmic basat en lamassifi-
cació del turisme.c

Convé saber com es
van fer les transicions
quan es parla de
fer-ne una altra

Mas compara la
quantitat de de gent
que va donar suport a
Luther King amb els
que seran a la Diada

Josep Maria Ruiz Simon

Acte massiu. Desenes
d’autoritats van assistir

ahir a la nit a la inaugu-

ració del centre.


