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Amb el suport del Cercle del Museu:

Any Sales, Calders i Tísner, 1912-2012
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I DEBAT

Els llibres de la Guerra vistos per tres historiadors
(Incerta glòria, Unitats de xoc i 556 Brigada mixta).

Els historiadors analitzen tres obres de Sales, Calders i
Tísner que ens parlen de l’experiència de la Guerra Civil.
A càrrec de Josep Maria Solé i Sabaté, Roger Buch i
Antoni Segura.
Dimarts 9 d’octubre, a les 19h

De Barcelona a Mèxic

L’experiència de l’exili mexicà va marcar la vida dels
tres escriptors homenatjats. En aquesta taula rodona
ens acostarem a l’experiència de viure a l’exilides de la
perspectiva d’un estudiós de la literatura catalana, Julià
Guillamon, i d’un mexicà que ha estudiat l’obra dels
autors catalans a Mèxic, Carlos Guzmán. A càrrec de Julià
Guillamon i Carlos Guzmán.
Dimarts 16 d’octubre, a les 19h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, Sala Martí l’Humà
L’assistència és gratuïta.
L’aforament és limitat. Es recomana reserva prèvia.

CENTRE DE
RECERCA I DEBAT
El Centre de Recerca i Debat és
un punt de trobada per a totes les
persones interessades en la història
de les ciutats i el seu patrimoni
cultural. La seva programació
té formats diferents: els diàlegs
d’història urbana i patrimoni; els
cicles de debats entorn de les
exposicions temporals i els cicles
de conferències; les jornades i
seminaris sobre les diverses línies de
treball del Museu; i propostes més
especialitzades, com ara el màster
d’intervenció en el patrimoni i el
paisatge urbà.

MUHBA
Museu d'Història de Barcelona
Informació i reserves:
Tel: 93 256 21 22
informaciomuhba@bcn.cat
Horari d’atenció:
de dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00 i
de 16:00 a 19:00 h

bcn.cat/
museuhistoria

facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura
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Lloc: MUHBA Plaça del Rei, Sala Martí l’Humà
L’assistència és gratuïta.
L’aforament és limitat. Es recomana reserva prèvia.

DIÀLEGS
PUBLICACIONS
SEMINARIS
JORNADES
ESTUDIS
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DIÀLEGS D’HISTÒRIA URBANA I PATRIMONI

JORNADES

SEMINARIS

PRESENTACIÓ DE PROJECTES

Els Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni constitueixen el
format més flexible per explorar noves idees i per comunicar
estudis sobre la trajectòria de la ciutat, el seu patrimoni
historicoartístic i les representacions urbanes de Barcelona i
altres ciutats.

Conservar els murals del Trecento:
el paper de la tècnica pictòrica

La crisi del deute públic a la Barcelona baixmedieval

Reconstruccions 3D i interpretació del patrimoni

66. El cinema i Barcelona. Font històrica i tema
d’estudi
Xavier Cazeneuve, historiador
Dilluns 17 de setembre, a les 19h

67.	Baetulo i Barcino: ciutats romanes a la costa laietana
	Pepita Padrós, Museu de Badalona, i Julia Beltrán de
Heredia, MUHBA
Dilluns 1 d’octubre, a les 19h

68. Jaume I i l’aljama de Barcelona
Eulàlia Vernet, UB
Dilluns 15 d’octubre, a les 19h

69. Barcelona i Montserrat. De Víctor Balaguer
a Puig i Cadafalch
Josep Maria Garcia Fuentes, UPC
Dilluns 29 d’octubre, a les 19h

70. La cultura material dels mercaders a través de les
fonts documentals de la Barcelona baixmedieval
Jaume Aurell i Cardona, UNAV
Dilluns 12 de novembre, a les 19h

71. Els espais de la sobirania popular a Barcelona,
1820-1823
Jordi Roca, UAB
Dilluns 26 de novembre, a les 19h

72. Barcelona i el territori català: d’un sistema de
comunicacions a una xarxa viària, 1779-1824
Teresa Navas i Ferrer, UPC
Dilluns 10 de desembre, a les 19h

73. El correu i Barcelona. La comunicació postal
del segle xviii al segle xx
Antonio Aguilar Pérez, UAB
Dilluns 7 de gener, a les 19h

74. Ensenyament primari públic a Barcelona,
1900-1971
Celia Cañellas i Rosa Toran, historiadores
Dilluns 21 de gener, a les 19h

Lloc: Sala Francesc Carreras Candi (Baixada de la
Llibreteria, 7). L’assistència a totes les sessions és gratuïta.
L’aforament és limitat. Es recomana reserva prèvia

En el marc dels treballs de recerca que es duen
a terme a la Capella de Sant Miquel del Monestir
de Pedralbes, el MUHBA organitza unes jornades
tècniques amb el propòsit de donar a conèixer les
principals tasques realitzades en algunes ciutats
europees en relació amb la restauració i la conservació
dels conjunts murals del segle xiv.
Dijous 29 i divendres 30 de novembre, de 9 a 18h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, Sala Martí l’Humà i
Monestir de Pedralbes.
Preu: 48€ (estudiants, aturats i jubilats: 24€)

Barcelona, els jueus i el comerç mediterrani,
segles xii-xiv
La comunitat jueva, present a Barcelona des d’abans
de la conformació de la ciutat medieval i del país,
va tenir un paper molt rellevant en la definició de
la societat barcelonina i en la seva estructuració
institucional dins del binomi poder urbà / poder reial,
tostemps relacionat amb les necessitats fiscals de
la monarquia. La jornada plantejarà tant el paper
constitutiu dels jueus en la formació de la societat,
les elits i les institucions de Barcelona, com
l’especificitat del seu paper en els mecanismes
del crèdit i de l’expansió mediterrània, durant un
període de temps que engloba l’apogeu del segle xiii
i les dificultats que van amarar, progressivament,
el segle xiv.
Dijous 13 de desembre, de 9 a 18h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, Sala Martí l’Humà
Preu: 32€ (estudiants, aturats i jubilats: 16€)

Coordinació: Manuel Sánchez Martínez
L’objectiu del seminari és observar les repercussions
econòmiques, polítiques i socials de l’endeutament
públic al final de l’edat mitjana des de dos punts de
vista complementaris i prenent com a referent el cas
de Barcelona. D’una banda, es mostrarà el procés
d’endeutament de la ciutat comtal i les mesures polítiques
i econòmiques adoptades per les autoritats municipals
davant la crisi financera que va afectar la majoria de les
ciutats catalanes del moment, entre les quals destaca
la creació de la Taula de Canvi, el primer banc públic
d’Europa. De l’altra banda, s’analitzarà el paper de
Barcelona com a capital financera de la Corona d’Aragó,
examinant-ne aspectes com ara els protagonistes del
mercat del deute, el paper del crèdit públic en el sistema
financer i les difícils relacions dels creditors barcelonins
amb els municipis endeutats.
Dijous 22 de novembre, a les 17h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, Sala Martí l’Humà
Preu: 6€ (estudiants, aturats i jubilats: 3€)

Gaudí i la Renaixença: la Casa Bellesguard

Carles Rius
En aquest seminari s’explicarà un nou estudi sobre la
Casa Bellesguard que relaciona l’obra d’Antoni Gaudí amb
la de Peter Lenz, un monjo alemany de la congregació
de Beuron que, com a autor de diverses pintures, fou el
descobridor d’una geometria suposadament divina. Aquest
estudi ens permetrà veure el compromís de Gaudí amb el
romanticisme més originari i fer una relectura de la seva
manera d’entendre la Renaixença catalana.
Dimarts 15 i 22 de gener, a les 17h
Dissabte 26 de gener, a les 10h. Visita guiada a la casa
Bellesguard
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, Sala Martí l’Humà
Preu: 18 € (estudiants, aturats i jubilats: 9€)

L’ús de l’escaneig làser augmenta el coneixement sobre les
restes materials del passat i aporta noves dades al registre
dels jaciments arqueològics i del patrimoni arquitectònic.
En aquesta presentació s'exposaran els treballs efectuats,
entre d'altres, a les Calderes Fabra i Coats.
Alejandro Marambio i Pilar García Almirall del Laboratori
de Modelització Virtual de la Ciutat, UPC
Dijous 25 d’octubre, a les 19h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, Sala Martí l’Humà
L’assistència és gratuïta. Es recomana reserva prèvia

City History Museums and Research Network of Europe
Reunió de la xarxa de museus i recerca creada pel MUHBA.
Dijous 8 de novembre a les 9:30 h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, Sala Martí l'Humà

Cens del patrimoni industrial existent a Ciutat Vella
Mercè Tatjer, UB. Francesc Caballé, Veclus i Jaume
Artigues, arquitecte
Es presenta un treball consistent en el recull de
pervivències patrimonials de caràcter industrial a Ciutat
Vella. Aquest treball és una la contribució del MUHBA a
la confecció de materials per a la revisió del Catàleg del
Patrimoni Històricoartístic de la ciutat de Barcelona.
Dijous 24 de gener, a les 19h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, Sala Martí l’Humà
L’assistència és gratuïta. Es recomana reserva prèvia

PRESENTACIÓ DE PUBLICACIONS
Cooperatives 1842-1939/BCN
Jordi Garcia i Ivan Miró, autors

Barcelona malgrat el franquisme.
La SEAT, la ciutat i el creixement sense democràcia
Sebastian Balfour, editor

Indianes. Els orígens de la Barcelona industrial,
1736 -1847
Catàleg de l’exposició. Álex Sánchez, editor

Intervenir a la muralla romana de Barcelona
(En preparació)
Dates i llocs per determinar. Vegeu el nostre web

