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Aquest text pretén ser el resum d’un projecte complex i fascinant que la
ciutat de Barcelona està desenvolupant: un centre dedicat al disseny, una
activitat prou genèrica que, des d’una ciutat amb fortes relacions amb la
indústria i la cultura, impulsa com a motor d’una nova economia centra-
da en el coneixement i les indústries creatives.

Quan ara fa tres anys vaig acceptar l’encàrrec de continuar amb el pro-
jecte museològic que prèviament havia iniciat amb molt d’encert Jordi
Pardo, vaig entendre que la meva incorporació havia de desenvolupar els
factors més relacionats amb la indústria i els dissenyadors: un professio-
nal del món del disseny per continuar amb l’elaboració d’un pla estratè-
gic d’un centre dedicat al disseny. Per aquest motiu vaig acceptar l’encà-
rrec, tot i el meu desconeixement del món de la museologia. De fet, la
definició d’«equipament estratègic» representa l’essència del procés en el
qual estem treballant.

DISSENY?

La mateixa definició de l’activitat i el seu abast ja van representar el pri-
mer repte. Des d’un punt de vista purament conceptual, veurem que la
definició que s’acostuma a utilitzar de disseny és prou genèrica per enten-
dre que gairebé tot el que ens envolta en aquesta societat industrialitzada
és el resultat d’un procés de disseny. Començant pels objectes, els missat-
ges o els espais, el disseny és present a la nostra vida i de segur que ho
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1. Imatge virtual de la futura seu del Disseny Hub Barcelona.
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serà més en el futur. Disseny com la capacitat de projectar coneixement i
sensibilitat en un objecte, missatge o espai. Aquí cadascú pot escriure la
seva pròpia definició. Potser aquesta és part de la seva característica prin-
cipal: parlem d’una activitat en contínua evolució i, fins i tot, mutació.

Però és clar que en algun territori concret ens havíem de centrar. I nosal-
tres ho hem fet en el disseny que utilitza un llenguatge comú en les seves
eines de projectació, aquell que el lliga amb una tradició que comença tot
just després de la Revolució Industrial fins als nostres dies. El disseny grà-
fic i la comunicació, el disseny de producte, la moda i l’arquitectura par-
ticipen de processos de disseny comuns, alguns més intensament que d’al-
tres, però amb una arrel comuna. Evidentment, els territoris que hi ha
enmig d’aquestes disciplines de difícil restricció també en formen part: 
l’interiorisme o la publicitat, per anomenar-ne alguns.

És sobretot la definició d’un procés, d’una capacitat, la de projectar i les
seves conseqüències en les nostres vides, en les nostres ciutats i en el nos-
tre planeta, el territori on el DHUB (Disseny Hub Barcelona) desenvolupa
la seva activitat.

MUSEU?

Quin és el format per desenvolupar les necessitats «estratègiques» del dis-
seny, activitat lligada a la indústria, el consum i a la innovació? Com
incorporar aquestes activitats normalment deslligades del museu? Com
estimular les lògiques de producció de coneixement col·lectiu o en xarxa
que actualment desenvolupa el disseny?
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2. «Turisme. Espais de ficció» DHUB, 2008-2009. 
© Fotografia: Oriol Rigat.

Museologies1  31/3/10  18:04  Página 90



91 DISSENY HUB BARCELONA: UN PROJECTE EN CONSTRUCCIÓMuseologies i Experiències

Potser en la definició del marc estructural de funcionament i producció de
continguts és on el DHUB es posiciona d’una manera més clara i contun-
dent i, per tant, en la seva denominació. Algú ho pot considerar una
declaració de principis, però és clar que el DHUB neix amb la voluntat
d’incorporar plenament els sistemes de producció col·lectius de coneixe-
ment, resultat de societats en xarxa, de ciutadans en xarxa. No som
només un museu, som un sistema estructural, una interfície que gestiona
la complexitat de relacions que també genera el món del projecte. Som un
museu, un centre i un laboratori que gestiona, redirigeix i estimula la pro-
ducció col·lectiva de disseny. És per això que vam decidir que havíem d’a-
nomenar-nos com el que som: un hub, un concepte que l’anglès (l’idioma
global) ja va batejar fa temps. Som un sistema operatiu obert i participa-
tiu, que incorpora l’anàlisi del passat i la seva patrimonialització (Museu),
l’anàlisi del present canviant (Escenari), un laboratori que ha d’estimular
la investigació (Recerca), i un promotor/difusor que, associat a la indús-
tria, ha de promoure la producció de la recerca en el disseny (Acció).
L’acrònim resultant, MERA, és la fórmula que ens permet organitzar i ges-
tionar la nostra activitat.

DHUB

La futura seu del DHUB, en construcció en aquests moments a la plaça de
les Glòries, ens ha de permetre desenvolupar tot el nostre programa. Però,
com i quan podrem iniciar la definició d’un sistema operatiu que ha de
gestionar la complexitat que suposa connectar el MERA i els seus públics,
tant professionals com usuaris? Necessitem l’edifici nou per començar-ho
a fer? Decididament, no. És per això que, amb dues seus temporals: DHUB
Pedralbes (Palau de Pedralbes. Av. Diagonal, 686), que allotja el Museu
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Tèxtil i d’Indumentària, el Museu de les Arts Decoratives —amb les expo-
sicions permanents d’ambdós— i el Gabinet de les Arts Gràfiques; i DHUB
Montcada (c/ Montcada, 12), amb les activitats temporals i un centre de
documentació, el DHUB ha començat a construir aquesta xarxa de
col·laboracions i activitats que per a la inauguració de la futura seu hau-
ran d’estar plenament desenvolupades. També perquè no hi ha temps per
perdre. Els hipotètics efectes estimulants que aquest equipament, des de la
seva voluntat estratègica, ha de proporcionar a usuaris, professionals i
empreses han de començar a desenvolupar-se sense perdre ni un minut.
És ara quan els nous posicionaments de ciutats com Barcelona han de
desenvolupar-se en el nou escenari macroeconòmic i sociopolític que un
món global i deslocalitzat està generant.

I el disseny, amb voluntat d’innovació, de participació en la construcció
d’una societat més equilibrada, tant en els recursos naturals que consu-
meix, com en els hàbits que genera, ha de ser part del futur desenvolupa-
ment de Barcelona. D’aquí el seu valor «estratègic».

El desembre del 2008, el DHUB va iniciar la seva activitat amb la inau-
guració simultània de diferents activitats a les dues seus provisionals. 

El DHUB Montcada va inaugurar una activitat temàtica dedicada a refle-
xionar sobre la relació entre turisme i disseny. Sembla una relació poc evi-
dent, sobretot des de les lectures més pintoresques que es tenen, a partir
del desconeixement, sobre el fet de dissenyar.

Però, en canvi, analitzar la relació entre l’activitat genèrica de projectar i la
indústria més gran del món, el turisme, ens va semblar una manera molt
encertada de començar. Sobretot en un centre orientat a generar anàlisis més
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3. DHUB Montcada, al carrer de Montcada.

4. «Turisme. Espais de ficció» DHUB, 2008-2009.
© Fotografia: Oriol Rigat.

5. DHUB Pedralbes, al Palau de Pedralbes.

Museologies1  31/3/10  18:04  Página 93



94 DISSENY HUB BARCELONA: UN PROJECTE EN CONSTRUCCIÓMuseologies i Experiències

objectives, si això és possible, menys idealitzades i més crítiques sobre una
activitat d’impacte creixent, tant econòmic com social, a la nostra ciutat. Al
llarg d’un any, hem construït col·lectivament reflexions sobre un fenomen
que és avui el resultat d’una indústria que planifica i projecta a gran escala
la nostra activitat turística global: des de la planificació de ciutats temàti-
ques com Dubai fins a les campanyes de publicitat supeditades a la idea de
paradís, passant per la influència que el cinema ha tingut i té en la cons-
trucció (o millor dit, reproducció) d’aquests anomenats paradisos, en la prò-
pia història local de l’arquitectura del turisme i fins i tot proposant una
intensa anàlisi del souvenir. Amb la col·laboració d’especialistes, institucions
com el COAC, el FAD o universitats com la UPC, amb el seu màster Intelligent
Coast, hem produït un total de cinc exposicions, debats i conferències que
ens han permès analitzar intensament la relació entre turisme i projecte.

Creiem que és important utilitzar les xarxes de producció de contingut per
desenvolupar aproximacions temàtiques tan intenses com sigui possible.
El resultat serà un llibre de propera aparició, a posteriori i no a priori com
acostuma a ser, que permetrà descabdellar la intensitat de l’anàlisi durant
el procés de realització. Aquesta capacitat de produir anàlisi simultània-
ment i el fet d’incorporar-ho com a part del mateix procés ens sembla
essencial per al desenvolupament correcte del DHUB.

Amb la inauguració de l’exposició permanent «El cos vestit», que ocupa
732 m2, el Museu Tèxtil i d’Indumentària va estrenar seu al DHUB
Pedralbes. La nova exposició, una interessant relectura de la col·lecció del
Museu, explica com el vestit modifica la imatge del cos mitjançant unes
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6, 7 i 8. «El cos vestit». Tres aspectes de l’exposició per-
manent del Museu Tèxtil i d’Indumentària – DHUB.
Fotografia: LaFotogràfica.
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accions que tendeixen a comprimir-lo i alliberar-lo alternativament des
del segle XVI fins ara. 

L’exposició proposa un recorregut per la història del vestit, al llarg de cinc
segles, entre 1550 i 2000: un joc de paral·lelismes fascinants entre la morfolo-
gia del cos humà, els esdeveniments socials i culturals i els estils històrics.

Al mateix temps, també hem combinat noves tipologies expositives i acti-
vitats lligades a les col·leccions dels museus que constitueixen el fons
patrimonial del DHUB. Aquest nou model, la galeria d’estudi —a mig camí
de l’exposició, la reserva del museu i el centre de documentació— ens ha
permès presentar les noves aportacions al fons de les col·leccions,
ampliant-les o iniciant-ne de noves, com la de cartellisme o la de publi-
cacions radicals dels anys setanta-vuitanta, tot oferint al visitant la pos-
sibilitat d’accedir a aquest fons.

En definitiva, tot just un any per començar a desplegar un programa
extens i complex que durant el proper 2010 se centrarà temàticament en
els nous sistemes de fabricació ràpida i l’enorme canvi que generaran en
la cultura de producció en sèrie i, per tant, en la manera que els dissen-
yadors de producte hauran d’evolucionar en un futur immediat.
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