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Exposició 'Barcelona té Castell!'
El Castell de Montjuïc i la seva relació amb la ciutat al llarg de la història.
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Motivació
El Castell de Montjuïc va ser retornat a la ciutat de Barcelona. Per això, després de segles com a
fortalesa, reduït a la menor condició d’atracció turística, el castell necessita recuperar el paper urbà
que l’emplaçament i la singularitat arquitectònica exigeixen. Per explicar com s’integrarà el Castell de
Montjuïc a la ciutat va néixer la instal·lació museogràﬁca, que ha redactat ERF juntament amb Forgas

Arquitectes.
L’exposició anuncia i preﬁgura el pla per integrar deﬁnitivament l’equipament en la ciutat.

Resultats
Els continguts s’articulen a partir d’uns grans apartats, a través dels quals es fa un recorregut per la
història del castell i la seva relació amb la ciutat; així com els usos actuals i els futurs, entre els que
destaca la conﬁguració del Barcelona Centre Internacional per la Pau i el Centre d’Interpretació de la
muntanya de Montjuïc.
Apartats temàtics
Barcelona recupera el cim
Cinc segles dalt de tot
De fortalesa a equipament
El castell, museu d’ell mateix
Un castell per la pau
Montjuïc interpretat
La porta de Montjuïc
El mirador de la ciutat
El castell demà
L'últim apartat ‘El castell demà’ fa un recorregut audiovisual per les transformacions futures del
Castell de Montjuïc, viatjant pels espais que seran museïtzats i oberts al públic, i preﬁgurant el
disseny dels nous equipaments que respondran als nous usos civils.
L'estratègia comunicativa de la instal·lació es basa en la combinació de llenguatge visual i textual.
Cada apartat disposa d’un text explicatiu, reforçat per imatges històriques i actuals, així com les
primeres ﬁguracions del futur equipament a través de renders. Els elements visuals es combinen amb
objectes (làpida jueva, pedrenyal...) que tenen una història lligada a la fortalesa o a la muntanya.
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