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Tornen els recorreguts 
urbans

  Barcino/BCN
  Dins i fora muralles: poder, higiene i comerç a Barcino
  La formació d’una capital. La ciutat medieval
  Quan el Call era el call dels jueus
  Raó, passió i negoci en la construcció de l’Eixample
  L’obertura de la Via Laietana i la creació del barri Gòtic 
  Paraules i sons. Itinerari literari per la Barcelona dels 

segles xix i xx
  Altures i senderes. Verdaguer i Maragall diuen Barcelona 
  Barcelona i els indians. Negocis d’ultramar i canvi urbà, 

1835-1916
  Gràcia 1900. L’aparador burgès d’un barri obrer
  Barcelona 1902: Urbanitzar la muntanya pelada
  La primera balconada de Barcelona. El creixement  

de la ciutat vist des dels Tres Turons
  Una, grande y libre. Escenaris de la dictadura franquista 

a Ciutat Vella
  Tothom al carrer! La lluita per les llibertats a la Barcelona 

de la transició (1976-1979)

Totes les activitats del MUHBA al Park Güell es fan amb la col·laboració  
de B:SM i requereixen reserva prèvia a través del web del MUHBA



Barcino/BCN

Un viatge d’anada i tornada entre Barcino i Barcelona 
que permet situar el pòsit deixat per la ciutadania ro-
mana i l’impacte de convertir les restes en monuments. 
La ruta comença a la Via Sepulcral i recorre l’aqüeducte, 
muralles i subsòl de Pl. Del Rei. 

MUHBA Via Sepulcral Romana, de 18.30 a 21 h.  
8 € (Amics: 5,50 €). 

1 de juliol, 5 d’agost i 2 de setembre

La formació d’una capital.  
La ciutat medieval 

Parteix del Palau Reial Major per endinsar-se en el sec-
tor de Santa Maria del Mar. S’hi explica la configuració 
espacial i social de la ciutat medieval. 

MUHBA Plaça del Rei, de 18.30 a 20.30 h.  
8 € (Amics: 6 €). 

8 de juliol 12 d’agost i 9 de setembre

Dins i fora muralles: poder, 
higiene i comerç a Barcino

Parteix del portal de mar de Barcino i recorre la muralla 
romana. 

MUHBA Plaça del Rei, d’11 a 13 h. Inclou la visita a la 
Porta de Mar de Barcino.  
8 € (Amics: 6 €)

18 de juliol i 5 de setembre

Itinerari Itinerari Itinerari
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L’obertura de la Via Laietana  
i la creació del barri Gòtic 

Mostra quina era la percepció que es tenia del patrimoni 
cultural al començament del segle xx, i els debats que 
hi va haver a l’hora de donar forma a la nova avinguda 
i monumentalitzar el centre històric amb motiu de la 
seva obertura. 

MUHBA Plaça del Rei, d’18.30 a 21 h.  
8,50 € (Amics: 6 €). 

22 de juliol, 26 d’agost i 30 de setembre

Raó, passió i negoci en la 
construcció de l’Eixample 

Un recorregut pels acords i desacords entre el Pla Cerdà, 
les propostes arquitectòniques del modernisme i el 
noucentisme i la promoció immobiliària, des de finals 
del segle xix fins a mitjans segle xx. 

De 18.30 a 210 h. Inici: torre de les Aigües, Roger de 
Llúria, 56. 8 € (Amics: 6 €). 

15 de juliol, 19 d’agost i 16 de setembre

Quan el Call era el call dels jueus

Una aproximació històrica a les activitats quotidianes 
dels segles xii al xiv ples llocs més significatius del Call 
Major, per acabar als espais on hi havia hagut el Call 
Menor, al peu del castell Nou. Inclou la visita al MUHBA 
El Call i a les sitges medievals del carrer de la fruita.

MUHBA El Call, d’11.15 a 13.45 h.  
Inclou la visita al MUHBA El Call.  
8,50 € (Amics: 6 €). 

26 de juliol, 9 i 23 d’agost i 27 de setembre

Itinerari Itinerari Itinerari
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Altures i senderes. Verdaguer 
i Maragall diuen Barcelona 

Itinerari pels cims i les valls biogràfics i simbòlics 
d’aquests dos poetes passant per dreceres que situen 
l’esplendor burgesa de la ciutat confrontada amb la 
puixança dels moviments llibertaris barcelonins.

MUHBA Plaça del Rei, de’11.30 a 14 h.  
7,50 € (Amics 5 €)

20 de setembre
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Paraules i sons.  
Itinerari literari per la Barcelona 
dels segles xix i xx

Espectacle literari a càrrec de Gemma Sangerman, 
actriu i Oriol Romaní, clarinet.

MUHBA Vil·la Joana. De 18.30 a 19.30 h.  
Gratuït, amb reserva prèvia.  

16 de juliol

Paraules

Sons

Joan Brossa (1919-1998)

David Castillo (1961)

Josep Maria Espinàs (1927)

Tomàs Garcés (1901-1993)

Àngel Guimerà (1845-1924)

Guerau de Liost (1878-1933)

Joan Maragall (1860-1911)

Oriol Martorell (1927-1996)

George Orwell (1903-1950)

Carles Pi i Sunyer (1888-1971)

Josep Pla (1897-1981)

Francesc Pujols (1882-1962)

Mercè Rodoreda (1908-1983)  
Montserrat Roig (1946-1991)

Josep Maria de Sagarra (1894-1961)

Joan Sales (1912-1983)

Joan Salvat-Papasseit (1894-1924)

Jordi Sierra i Fabra (1947)

Jacint Verdaguer (1845-1902)

 

Joaquim Homs  
Igor Stravinsky 
John Cage  
J. S. Bach

Itinerari 
literari Itinerari
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Gràcia 1900. L’aparador burgès 
d’un barri obrer

Sortint del barri de la Salut, un indret d’esbarjo per a 
les classes treballadores i un dels territoris escollits per 
les elits barcelonines a l’hora de construir la segona 
residència. Un recorregut pels carrers de l’antiga vila de 
Gràcia on encara avui podem admirar les grans cases 
de tombant segle xx, i on trobem traces dels conflic-
tes i les contradiccions característics de la metròpoli 
moderna.

MUHBA Park Güell. Inici:  porta del Carmel del Park 
Güell. Final: Jardinets de Gràcia, de 10.30 a 13.30 h. 
Places limitades, 2 €, amb reserva prèvia.

26 de juliol i 13 de setembre

Barcelona 1902: Urbanitzar 
la muntanya pelada

Itinerari pel Park Güell que explica el procés de cons-
trucció i formalització del parc. La ruta envolta el recinte 
monumental del Park Güell però no hi entra.

MUHBA Casa del Guarda del Park Güell, C/Olot.  
De 10,30 a 12,30 h. Places limitades, 2 €, amb reserva 
prèvia.

1 d’agost i 19 de setembre

Barcelona i els indians.  
Negocis d’ultramar i canvi urbà, 
1835-1916

A càrrec d’Aymara Arreaza i Lorena Bou. Un itinerari 
que parla del llegat d’aquets emprenedors que van 
marxar a fer les amèriques i que, en tornar enriquits, van 
invertir part de la seva fortura en la transformació de la 
ciutat. 

De 18.30 a 21.00 h. En castellà. Inici: Pla de Palau, 18, 
davant la Facultat de Nàutica.  
8.50 € (Amics: 6 €)

25 de juliol

Itinerari Itinerari Itinerari
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Tothom al carrer! La lluita per les 
llibertats a la Barcelona  
de la transició (1976-1979)

A càrrec de Josep Grau. En aquest itinerari descobrirem 
com, a la segona meitat dels anys 70, Barcelona va ser 
escenari de nombroses reivindicacions pels drets civils, 
democràtics i nacionals. 

Inici: Gran Via cantonada Passeig de Gràcia,  
davant del cinema Comedia, d’11 a 13 h.  
7,5 € (Amics 5 €)  

1 de setembre

Una, grande y libre.  
Escenaris de la dictadura 
franquista a Ciutat Vella

Itinerari d’autor a càrrec de Josep Grau. Un recorregut 
per un conjunt d’espais del centre de Barcelona relacio-
nats amb el període franquista. 

De 18.30 a 20.30 h.  
Inici: Plaça Catalunya (centre plaça).  
7,5 € (Amics: 5 €). 

1 de juliol

La primera balconada de 
Barcelona. El creixement de la 
ciutat vist des dels Tres Turons

Mostra com els episodis successius de la història de la 
ciutat han deixat empremta en la primera balcona-
da muntanyosa, la dels Tres Turons, des del Carmel a 
Vallcarca, passant pel Park Güell. El recorregut permet 
gaudir d’una de les millors vistes sobre la ciutat.

Inici: MUHBA Turó de la Rovira. Final: Vallcarca 
Places limitades, 2 €, amb reserva prèvia.

29 de juliol i 26 d’agost, de 18 a 20 h  
2 de setembre, de 10 a 12 h.

ItinerariItinerari Itinerari
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Tornen les visites  
al MUHBA  

  De la ciutat romana al Palau Reial Major medieval 
  Barcelona flashback. Kit d’història en 100 objectes
  En defensa pròpia: Verdaguer contra la censura
  Verdaguer i Barcelona
  Conductes, dipòsits i comportes
  Un refugi per a tothom. Solidaritat en temps de guerra.  

El Refugi 307
  El Park Güell i Barcelona

Totes les activitats del MUHBA al Park Güell es fan amb la col·laboració  
de B:SM i requereixen reserva prèvia a través del web del MUHBA



De la ciutat romana al Palau 
Reial Major medieval

Visita al MUHBA Plaça del Rei on s’analitza la transfor-
mació urbanística de Barcelona des de l’època romana 
fins a la baixa edat mitjana.

MUHBA Plaça del Rei, de 18.30 a 20.30 h. Visita a porta 
tancada. 8 € (Amics: 5,50 €) .

Tots els divendres de juliol, agost i setembre  
(excepte l’11 de setembre)

Barcelona flashback.  
Kit d’història en 100 objectes 

Una síntesi innovadora de la història de Barcelona en 
cent objectes, un mètode de lectura de la ciutat en clau 
històrica, i el kit mínim de coneixement i consciència 
urbana. 

MUHBA Plaça del Rei, de 18.30 a 19.30 h.  
5 € (AMICS 3 €). 

21 de juliol i 8 de setembre

Visita Visita

En defensa pròpia:  
Verdaguer contra la censura

Visita comentada

MUHBA Vil·la Joana, de 12,30 a 13,30 h.  
5 € (Amics: 3 €)

13 de setembre

Visita
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Conductes, dipòsits i comportes

Visita a la Casa de l’Aigua de la Trinitat. 

MUHBA Casa de l’Aigua a Trinitat Vella, a les 11 i a les 
12.30 h. Gratuït. Amb reserva prèvia. 

Visita a càrrec del MUHBA amb la col·laboració del 
districte de Nou Barris. 

4, 11, 18 i 25 de juliol i 5 i 19 de setembre

Verdaguer i Barcelona

Visita comentada al primer pis de Vil·la Joana dedicat a 
Verdaguer i a la Barcelona que trepitjà el poeta i que el 
plorà i l’homenatjà després de la seva mort. 

MUHBA Vil·la Joana, d’11 a 12 h.  
5 € (Amics: 3 €) 

9 de juliol

Visita Visita

Un refugi per a tothom. 
Solidaritat en temps de guerra.  
El Refugi 307

Visita al refugi construït solidàriament pels veïns i veï-
nes del barri durant el període de la Guerra Civil. 

MUHB Refugi 307. A les 10.30 h en anglès, a les 11.30 h 
en castellà i a les 12.30 h en català. 3,50 €. Amb reser-
va prèvia.

2, 9, 16 i 23 d’agost

Visita
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El Park Güell i Barcelona

Visita a la Casa del Guarda del Park Güell i itinerari que 
ressegueix el procés de construcció i formalització del 
Park Güell i la seva relació amb la ciutat de Barcelona. 
Amb reserva prèvia. 

MUHBA Casa del Guarda del Park Güell, C/Olot. 
De 9 a 11 h. Places limitades, 2 €, amb reserva prèvia.

19 de juliol

El Park Güell torna a regular l’entrada a partir de 
l’1 de juliol amb totes les mesures sanitàries i amb 
una limitació del 50% de l’aforament en tot el 
parc per evitar la massificació. Durant tot l’estiu, 
els veïns i veïnes hi podran accedir de manera gra-
tuïta amb el carnet Gaudir Més i, temporalment, 
amb el carnet de la Xarxa de Biblioteques. També 
s’han establert dues franges horàries exclusives 
perquè el veïnat hi pugui passejar i fer esport, de 
6 a 9.30 h i de 20 a 23 h.

MUHBA 
Park Güell

Visita

https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca


Barcelona, 
modernisme, 
guitarra
Guitarra/Bcn. Concerts 
Barcelona ha estat sempre molt vinculada a la guitarra, ja 
des dels orígens d’aquest instrument. El tractat més antic 
sobre la guitarra clàssica va ser publicat a Barcelona el 
1596 per Joan Carles i Amat, i a partir d’aleshores la ciutat 
va ser una autèntica capital de la guitarra, coneguda i 
apreciada per la fama dels seus lutiers, guitarrers i corders, 
i també per compositors i intèrprets de prestigi. Una 
tradició que es manté fins avui, quan continua enriquint 
la ciutat i nodrint la seva varietat cultural. La versatilitat i 
popularitat d’aquest instrument li han permès incorporar 
tota mena de tècniques i sonoritats, amarar-se d’influ-
ències musicals de regions i cultures molt diverses, i l’han 
convertit en el vehicle d’estils i tradicions com els que 
sentirem en els quatre concerts d’aquest cicle.  Aquests 
concerts, que volen ser un altaveu de difusió de la línia de 
recerca en patrimonis musicals del MUHBA, aquest estiu 
tenen la guitarra com a fil conductor i Barcelona com a 
escenari privilegiat. 

MUHBA Park Güell. Plaça de la Natura, a les 21 h. 
Imprescindible reserva prèvia al web del MUHBA.

La guitarra clàssica

Àlex Garrobé, un dels millor guitarristes clàssics 
actuals, obrirà el festival amb un recital antològic 
d’obres d’autors barcelonins com Ferran Sor, Miquel 
Llobet o Joan Manén, o estretament vinculats a la 
nostra ciutat com Eduardo Sáinz de la Maza o Marco 
Smaili, de qui sentirem l’emotiu homenatge que va 
dedicar a Tete Montoliu. 

Divendres 3 de juliol

  La guitarra clàssica

  La guitarra mediterrània i flamenca

  La guitarra mestissa

  La guitarra i el jazz manouche 

Concert

https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca


La guitarra mediterrània 
i flamenca

El trio format per Marco Mezquida (piano), Chicuelo 
(guitarra) i Paco de Mode (percussions) ens ofereixen 
una selecció del seu exitós treball discogràfic “No 
hay dos sin tres”, un brillant mosaic sonor que va del 
flamenc a la rumba amb connexions amb la tradició 
barcelonina de la guitarra, i pel qual han rebut el Premi 
Ciutat de Barcelona de Música. 

Divendres 10 de juliol

La guitarra mestissa

Pyrophorus Guitar Duo està format pels guitarristes 
Alí Arango i Josué Fonseca, dos joves cubans residents 
a Barcelona, que ens presenten una proposta fresca i 
versàtil, amb temes originals i arranjaments escrits per 
al duo en què es difuminen les barreres entre clàssic i 
popular, explorant la fusió entre música cubana, jazz, 
funk i música contemporània, i amb re-lectures de 
cançons populars catalanes i noves creacions nascudes 
a Barcelona. 

Divendres 17 de juliol 

La guitarra i el jazz manouche 

El guitarrista Albert Bello lidera un dels millors Quin-
tets de Jazz Manouche del panorama actual, format 
per Oriol Saña (violí), Camil Arcarazo i Claudi Làzaro 
(guitarres rítmiques) i Joan Motera (contrabaix). Ens 
proposen un viatge fascinant i ple de swing als anys 
de la República, quan van proliferar a Barcelona els 
Hot Jazz Clubs que van importar aquest peculiar estil 
impulsat per Django Reinhardt i Stéphane Grappelli. 

Divendres 24 de juliol 

Concert Concert Concert
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Barcelona en moviment.  
Nits de cinema al MUHBA PARK GÜELL

Barcelona 
i el cinema 
criminal 
En el marc de la línia de recerca del MUHBA sobre les 
representacions urbanes contemporànies, i seguint la 
programació Barcelona en moviment. Nits de cinema al 
MUHBA Park Güell on es presenten, més enllà dels films 
més coneguts que s’han rodat a la capital, un seguit de 
pel·lícules que interpreten la nostra ciutat i les maneres 
com aquests films han caracteritzat, modificat i contribuït 
a convertir la ciutat en la metròpoli que avui coneixem, 
presentem un segon cicle de cinema: Barcelona i el cinema 
criminal.

El cicle d’enguany, presentat en format digital, fa referen-
cia a la ciutat de Barcelona vista a través del prisma del 
gènere d’intriga o thriller a partir d’una selecció de tres 
pel·lícules que, en realitat, posen en crisi i transcendeixen 
certs aspectes del propi gènere al que representen. Ja 
sigui perquè realitzen una crítica als seus propis productes, 
perquè juguen amb les seves característiques barrejant-les 
amb el llenguatge del còmic i de la publicitat o perquè el 
subverteixen a través de la sàtira, son pel·lícules d’intriga 
que s’escapen a la mateixa definició del terme. És aquest, a 
més, un cicle purament barceloní, donat que la ciutat no és 
merament l’escenari de la historia si no que és generadora 
de la pròpia obra. La cultura, la societat i les referències 
que es visualitzen en aquest cicle son un reflex de la Bar-
celona del moment i son un producte de la seva època.

Los Atracadores
Francisco Rovira Beleta 1962

Dijous, 16 de juliol, a les 21 h

Fata Morgana
Vicente Aranda 1966

Dijous, 23 de juliol, a les 21 h

La Cripta
Cayetano del Real 1981

Dijous, 30 de juliol, a les 21 h

Barcelona 
Criminal

Podeu seguir l’activitat a:

Les sessions, que es podran visionar entre les 21  
i les 24 hores del dia de l’emissió, comptaran amb una 
presentació a càrrec de Celia Marín Vega, que introdui-
rà el context històric i sociocultural de cada film. 

Per accedir a les sessions del cicle de cinema entreu, 
uns minuts abans de l’inici de la sessió, a la pàgina web 
del MUHBA: barcelona.cat/museuhistoria.

Es recomana reserva prèvia: reservesmuhba@bcn.cat

Enguany en 

format digital!

https://www.youtube.com/channel/UCEpgMM-azFGKRQ8qD40rbwQ
http://www.facebook.com/museuhistoriabarcelona
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Laboratori  
de relats 
urbans 

 El llegat Olímpic de Barcelona

  Beure i menjar fora de casa a la 
Barcelona de 1835-1940

  Sants fabril, popular i «lliure 
i tropical»

  Retrats 08001: Memòria 
col·lectiva a través de l’art urbà 

  Del Xino al Raval. Urbanisme, 
imaginaris i espais viscuts 

  En línea recta cap a una 
Barcelona moderna 
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El llegat Olímpic 
de Barcelona
Per Patrick Reyes. L’impacte dels Jocs Olímpics del 
1992 té poc a veure amb les competicions esportives 
que van tenir lloc durant les dues setmanes que va 
durar l’esdeveniment. Els Jocs van servir per a impulsar 
una transformació urbana, alhora que es promociona-
va una determinada visió sociocultural i política de la 
ciutat. L’anàlisi de la transformación de Montjuïc i de la 
Vila Olímpica aprofundeix en el llegat de la Barcelona 
del 92.

Itinerari guiat en anglès. Inici: Plaça Carles Büigas, 
entre la Font Màgica i les 4 columnes. Final: Mirador de 
Montjüic. Hora: 11 h. Durada: 3 hores

Dissabte 29 d’agost 

Beure i menjar fora de casa  
a la Barcelona de 1835-1940
Per Hannah Bächtold. Un recorregut per descobrir his-
tòries i mites sobre alguns dels bars, els restaurants, les 
granges i els cafès més emblemàtics de Barcelona. Una 
proposta per conèixer el patrimoni cultural I gastro-
nòmic de la ciutat a través de 12 establiments històrics 
oberts encara avui dia.

Itinerari guiat en anglès. Inici: Davant la Casa Almi-
rall - c. de Joaquím Costa, 33. Final: Bar Marsella - c. de 
Sant Pau, 65. Hora: 17.30 h. Durada: 3,5 hores

Dimecres 9 de setembre

Sants fabril, popular  
i “lliure i tropical” 

Per Ariadna Casajuana Sagués. Itinerari que vol 
explicar com l’arribada de la industrialització va canviar 
la fisonomia del barri de Sants des de 1840 i el paper 
clau que van tenir les cooperatives, nascudes als vol-
tants de l’Espanya Industrial, Can Batlló i el Vapor Vell, 
a l’hora de crear un nou teixit associatiu, obrer, cultural 
i popular. 

Itinerari guiat en català. Inici: la Casa del Mig del Parc 
de l’Espanya Industrial. Final: Jardins de Can Mantega. 
Hora: 17.30 h. Durada: 2 hores

Dijous 10 de setembre

Retrats 08001: Memòria 
col·lectiva a través de l’art urbà
Per Alessia Cominato. Un passseig en suspens entre 
passats i presents del barri, d’un projecte comunitari 
d’art urbà a un recorregut per alguns dels moments 
i personatges més emblemàtics de la memòria del 
Raval.

Itinerari guiat en castellà. Inici: Rambla del Raval,  
al costat del Gat de Botero. Final: Plaça del Pedró. 
Hora: 8.30 h. Durada: 2 hores

Diumenge 13 de setembre 

Del Xino al Raval. Urbanisme, 
imaginaris i espais viscuts
Per César Martínez Medina. Una passejada pels carrers 
del Raval, al voltant del que seria l’esventrament ja 
anticipat al Pla Cerdà i desenvolupat a la Rambla del 
Raval, per entendre des de la història, l’arquitectura i 
l’antropologia, els imaginaris i les realitats d’un barri 
amb una història rica i convulsa. Una història forjada, 
amb el Xino, com una imatge especular de la Barcelona 
d’odre, i que ara es reineventa amb el nom de Raval, i 
amb l’oferta cultural i la interculturalitat com a signes 
d’identitat. L’itinerari finalitzarà amb l’assistència d’un 
membre de la comunitat Gitana Catalana per fer, tots 
plegats, un cafè. 

Itinerari guiat en català. Inici: Portal de Santa Madrona 
amb Av. Paral·lel. Final: Plaça de Joan Coromines (cafe-
teria del CCCB). Hora: 17 h. Durada: 2 hores

Dilluns 21 de setembre 

En línea recta cap a una 
Barcelona moderna
Per Chryssi Rollinger. L’itinerari mostra com l’obertura 
del carrer Ferran va respondre, el 1824, a les necessitats 
de la classe burgesa emergent que demanava un nou 
espai de representació. Va ser el primer carrer traçat en 
línia recta que permetia una perspectiva en horitzontal 
de la ciutat, de La Rambla a la Ciutadella, i un primer 
assaig de nou vial obert al cor de la ciutat, amb façanes 
alineades, regulars i decorades al gust de l’època.

Itinerari guiat en castellà. Inici: c. Ferran amb Rambla. 
Final: c. Princesa amb Pg. Picasso. Hora: 17.30 h. 
Durada: 2 hores 

Dilluns 28 de setembre

Laboratori 
de relats  

urbans

https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca

