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● “Els objectes comuns de la vida diària,
descartats temps enrere com a rebuig, po-
den explicar alguns dels relats més impor-
tants de la història humana.” És una afir-
mació de Neil MacGregor, director del
British Museum, que va com anell al dit
per explicar el valor i significat dels objec-
tes trobats durant l’excavació arqueològi-
ca del mercat del Born. De fet, l’afirmació

Una exposició permanent
recull la dinàmica vida
social i econòmica de la
Barcelona del 1700. S’hi
mostren multitud de peces
trobades en el jaciment

Qui en va dir
decadència?

A.B.

Objectes que parlen

Una reproducció costumista de la vida social de la Barcelona del 1700, a l’exposició. A. PUIG

La ceràmica de fons blanc decorada amb blau o policromia estava molt de moda. A.P.

Un grup de figures de terracota en forma de nines i animals. A.P.

Fragments de rajoles trobades en el jaciment. A.P.

Plats plans i fondos, escudelles i saler formaven el servei bàsic d’una taula. A.P.

UNA DIADA PER A LA HISTÒRIA
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la reprodueix l’exposició Barcelona 1700.
De les pedres a les persones, que serà la
mostra permanent del Born Centre Cul-
tural i s’obrirà coincidint amb la inaugu-
ració de l’equipament.

Aquesta exposició mostra una selecció
d’uns 1.500 objectes trobats en la seixante-
na de cases que formen el jaciment ar-
queològic. Ceràmica de taula, vaixella
d’importació, vidres, joies i ornaments,
medallons, rosaris, olles, daus, fitxes de
joc... Són peces d’un enorme interès que
donen una bona idea del nivell de vida
material de la Barcelona de principis del
segle XVIII, un nivell de vida prou alt.

Precisament el que persegueix aquesta
exposició és oferir una fotografia detallada
de com era la societat barcelonina del
1700. Les troballes fetes en aquest frag-
ment de ciutat, juntament amb tota la do-
cumentació conservada (testaments, in-
ventaris...), permeten oferir una descrip-
ció molt fidedigna de la capital catalana de

fa tres segles. I contribueixen, de retruc, a
fer una immersió sorprenentment ex-
haustiva en com vivien, com feien festa o
vestien, com treballaven o què compraven
i bevien els barcelonins de fa 300 anys.

EL BORN CAPGIRA EL TÒPIC
Les conclusions que revelen els inventaris
de les cases del Born, posats al costat dels
plats, les gerres o les culleres que gastaven
els barcelonins d’aleshores, poden resultar
una primera sorpresa per al visitant: ben
lluny del “tòpic de la decadència catalana
dels segles XVI al XVIII, fins ara qualifi-
cats d’obscurs”, com afirma l’historiador
Albert Garcia Espuche, aquella societat
barcelonina estava dotada d’una altíssima
qualitat de vida quotidiana. Era, ras i curt,
una ciutat moderna i sofisticada. Així es
pot comprovar en els àmbits d’interiors
domèstics, la indumentària, l’artesania, el
joc, la dansa, la música, la llengua...
D’aquesta manera, el Born permet posar fi

d’una vegada no només al tòpic de la de-
cadència catalana al segle XVIII, sinó a la
presumpta modernitat que els Borbons
havien aportat.

La part més important de peces troba-
des al Born són ceràmiques de taula i cui-
na. S’ha de tenir en compte que durant el
segle XVIII va arrelar el costum “modern”
que cada comensal disposés d’un got, un
ganivet, una cullera i un tovalló per al seu
ús. El cap de les excavacions, Toni Fernàn-
dez, fa una precisió interessant sobre el
material trobat: és el que van llançar o es
van descuidar els habitants del Born en els
dos anys que passen des que es decreta
l’enderroc fins que el fan efectiu (per bé
que, tot i així, se segueixen llogant les cases
del Born fins al darrer dia). “Les 300 mo-
nedes que han sortit en tot el jaciment són
perquè van caure i es van perdre.” Al rec
Comtal, que funcionava com un gran
abocador, hi van trobar 1.000 caixes de ce-
ràmica o l’esquelet d’un cavall sencer.

Ceràmica de taula. L’exposició mostra una selecció de peces trobades
en el jaciment. La ceràmica de taula hi té un espai preponderant. A
baix a l’esquerra, una reproducció de l’antic passeig del Born. A. PUIG

La Barcelona de
principis del
segle XVIII era
moderna i
sofisticada, amb
una intensa
activitat
comercial
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La capital catalana tenia, el 1700, poc
més de 38.000 habitants. Ara retinguem
aquesta xifra i posem-la al costat de dues
més i ens adonarem del cop terrible que
significa la derrota en la guerra de Succes-
sió: Felip V fa enderrocar 1.000 cases de
Barcelona; la Ciutadella que fa construir té
una capacitat per acollir uns 8.000 soldats;
i, al final del conflicte, entre 25.000 i
30.000 persones marxen a l’exili, prefe-
rentment a Viena i Itàlia. I ara tornem a
contrastar aquests números que fan fere-
dat amb la descripció plena de color i ani-
mació d’abans: una societat, en termes ge-
nerals i segons recull l’exposició, que vivia
connectada amb el món gràcies a la inten-
sa activitat comercial, ben alimentada i
apassionada pels dolços, d’un fort caràcter
religiós i supersticiós i amb un marcat gust
pels colors vistosos i els ornaments en la
indumentària.

Era una ciutat eminentment festiva,
avesada a una presència continuada de la

música i la dansa, avesada al ric univers de
les adrogueries, que proporcionava pro-
ductes d’arreu del món, entre els quals
destacaven la xocolata i el tabac, que van
esdevenir articles de consum habitual. La
prosperitat d’aquella Barcelona quedava
palesada en els vincles mercantils amb els
cinc continents. Les adrogueries són una
bona imatge d’aquest comerç capdavan-
ter: els ciutadans s’hi podien abastir de
productes diversos relacionats amb l’ali-
mentació, la medicina, la farmàcia, la cos-
mètica, la pastisseria o la confiteria.

A l’interior de Barcelona, cal imaginar-
se una ciutat amb els oficis i les activitats
perfectament diferenciats. Durant la pri-
mera dècada del 1700 se sap que hi ha una
extensa varietat d’oficis: sabaters, sastres,
barreters, botiguers, mercaders, adroguers
i apotecaris, argenters, cordoners i passa-
maners, velers, velluters, daguers... També
els lligats a la construcció (la tradició ve de
lluny) com els mestres de cases, fusters o

Les cases. La mostra exhibeix diversos elements constructius dels habitatges del Born. A. PUIG

Joc i bones maneres

Un plafó de l’exposició destaca el caràcter pioner del comerç barceloní de l’època. ORIOL DURAN

Un joc en una rajola de l’empedrat del Born. ORIOL DURAN

Un dels carrers del Born, dedicat a l’ofici dels corders de viola. ORIOL DURAN

Un joc de culleres. Els coberts bàsics per a cada comensal es van generalitzar. JUANMA RAMOS

Els daus, un element del joc d’allò més comú en l’oci del 1700. JUANMA RAMOS

UNA DIADA PER A LA HISTÒRIA
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ferrers manyans. A la indústria hi trobem
teixidors, paraires, blanquers, assaonadors
o els torcedors de seda.

NEGOCIS NOUS
D’aquesta diversitat d’activitats professio-
nals, de la ciutat dinàmica i comercial-
ment potent, el Born n’ofereix una bona
mostra. A més, s’ha de tenir en compte
que en el darrer quart del segle XVII l’eco-
nomia catalana va afegir nous negocis
(com el de l’aiguardent, el cafè, la xocolata
i el tabac) als tradicionals, com era el tèx-
til. “La zona que correspon al jaciment del
Born formava part d’aquest nucli urbà
emergent, i allà hi vivien i tenien les seves
botigues i els seus magatzems alguns dels
mercaders catalans més importants del
període”, assenyala Garcia Espuche, que
ha assessorat la mostra, en la seva obra
magna La ciutat del Born.

Barcelona es governava, ja des de mit-
jan segle XIII, pel Consell de Cent, una
mena d’assemblea ciutadana on els gremis
tenien un paper destacat. La mostra arriba
a reconstruir com eren els interiors do-

mèstics al llarg del segle XVII. Així, a les
cases menestrals, s’hi podien trobar llits de
columnes, cortinatges i dossers, armaris,
cofres i arquilles.

Diverses modalitats de daus o les mar-
ques visibles en alguna rajola del jaciment
testifiquen la importància del joc en aque-
lla societat, ben proveïda també de taver-
nes (al Born n’hi ha una) i d’hostals. El
carrer era l’espai natural de moltes festes,
com el carnestoltes. Tota aquesta ebullició
acaba sotraguejada per un reguitzell de
setges: els del 1691 i 1697, sota l’embat de
l’exèrcit de França, dins la guerra dels Nou
Anys, i els de la guerra de Successió (1704,
1705 i 1706), fins a arribar als 13 mesos de
setge final. La mostra es tanca amb els
enormes canvis que van portar les repre-
sàlies de Felip V: l’arrasament del 17% de
les cases de Barcelona, la construcció de la
Ciutadella, l’aixecament de la Barceloneta
per substituir el barri arrasat, el passeig de
l’Esplanada... Res no va tornar a ser igual.

Un adroguer a l’epicentre
● La família Duran, una de les
més destacades nissagues d’adro-
guers catalans, va viure a tocar
del Bornet. Allà va ser pionera en
el negoci d’adroguer, segons deta-
lla Albert Garcia Espuche en la se-
va obra La ciutat del Born. Econo-
mia i vida quotidiana a Barcelona
(segles XIV a XVIII), en què, d’una
manera exhaustiva, recull totes les
famílies –amb les seves activitats
i la seva trajectòria– que van viure
en aquesta zona fins que van ser
obligades a marxar.

La història dels Duran avança
ben a prop dels fets històrics
que marquen Barcelona.
“L’adroguer Duran és tot un
personatge, ell i tota la seva
família”, explica, apassionat,
Quim Torra, director del Born
Centre Cultural. Aquest veí
del Born és un dels seus per-
sonatges predilectes: “Pri-
mer, perquè les adrogueries
realment eren un món es-
plèndid i fantàstic, on es po-
dia comprar de tot, a part
d’alguns productes de men-
jar també aleshores”, asse-
nyala. “Però és que, a més a
més, resulta que un germà del
nostre adroguer és un capità de la
Coronela, perquè és un notari, i
morirà en la defensa de la ciutat
com altres membres de la nostra
petita ciutat del Born.” Qui mor a
les muralles és Vicenç Duran. “És
la gràcia de veure una menestra-
lia, uns mercaders que en aquell
moment tenen una importància
altíssima en el funcionament de la
ciutat”, resumeix Torra.

Josep Duran, pròpiament l’adro-
guer Duran, “malgrat haver estat
també un destacat austriacista,

se’n va sortir prou bé a l’etapa
postbèl·lica”, indica Garcia Espu-
che en la seva obra. Això, malgrat
que l’adrogueria va ser enderroca-
da. Amb Josep Duran, “la botiga
del Bornet” havia assolit “la cúspi-
de de l’adrogueria catalana”. Cal
tenir en compte, segons precisa
Garcia Espuche, que la companyia
dels Duran havia assolit, l’any
1702, l’arrendament del monopoli
del tabac a Catalunya. I aquest es-
tanc va tenir la seva seu a la casa
del Bornet, “que va passar a ser el
màxim punt de referència de l’im-

portantíssim negoci del tabac”.
Després de la mort del brillant

adroguer, Josep Duran, succeïda
l’any 1735, els seus descendents
van seguir opcions ideològiques
força diferents. Un fill va col·labo-
rar activament amb l’administra-
ció de Felip V, i un altre va ser tre-
sorer de la Companyia de Comerç
de Barcelona i va rebre el privilegi
de noblesa. Més tard, un descen-
dent de Vicenç Duran va donar su-
port a la restauració borbònica i
entre el 1879 i el 1881 va ser al-
calde de Barcelona.

Pioners i
compromesos.
Austriacistes
declarats van
introduir al Bornet
(imatge de dalt) el
negoci d’adroguer,
que van dominar. A
sota, alguns
objectes que se
n’han conservat.
ORIOL DURAN
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