
Museu interior

Per una primera proposta semblava adient que fos un museu 
relacionat amb la moneda, amb la numismàtica, pel lloc on es 
troba situat: amb fa çana a Plaça Catalunya, a Rambla i al Portal 
de l’Angel. Just al rovell de l’ou de tot allò que simbolitza la 
Barcelona Façana: bancs, aparadors, creuaments de fluxes de 
persones, de vehicles, turistes, grans centres comercials... També 
pesava el fet de voler mostrar la realitat de la història de l’espai; 
potser la fotografia és capaç de copsar una imatge impactant; 
potser un museu de fotografia. 

Tot el desenvolupament del projecte gira entorn del concepte 
interior. L’exterior ens mostra l’aparença visual de les coses.  
A l’interior hi ha l’essència de la realitat de les coses. Museu 
interior vol mostrar aquesta part interior de les coses, dels 
esdeveniments, dels processos. Així s’enten que les exposicions 
podríen abordar amb una visió interior temes punyents del 
moment.
Avui per exemple la situació històrica actual, el colapse del 
sistema capitalista, la mutació cap a un altre sistema econòmic, 
social i polític on es puguin redefinir nous conceptes com el 
“glocal”, els fils que mouen la situació, el naixement de la reserva 
federal en un buit de poder, el per què de la independència 
dels Estats Units, l’origen de l’escenari actual Aquest voler ser 
escenari de realitats interiors dona forma a quatre elements 
símbols relacionats amb la era humana: la terra, el poble, la fe i 
el diner.

El volum nou transparent, simbolitza el poder del diner,  
del sistema finan cer, amb braços molt llargs que envol ten  
el símbol de la terra i del poble. El diner, poc tangible, hi veiem  
a través el diner el coneixem a través d’allò que ns mostra,  
d’aquí la transparència del volum i el veure-hi a través.

Una bassa d’aigua amb fons de vidre com si es 
tractés d’una peixera, dona llum a una de les  
sales del museu, simbolitzant la terra, el planeta  
blau els recursos naturals, gaia, l’aliment... . 
Minúscula en importància davant els poders de la 
fe i del diner. 
El poble i la terra encabits en l’espai creat entre el 
diner i la fe i representats amb formes quadrades 
simbolitzant allò terrenal i material.

El poble està representat per un volum
de forma rectangular encabit en la matèria
com si d’una cova es tractés. Petites 
obertures en el mur són les escletxes
a través de les quals el poble veu la 
realitat. Simbolitza el mite de la caverna
de Plató. 

L’església Sta Anna simbolitza el poder de la fe, de les religions,
de la necessitat de repondre les preguntes de l’existència del
poble. 
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