PR
JU O
SE NY GR
20 TE
A
17 MB MA
RE

Activitats destacades
Vil·la Joana, Casa Verdaguer
de la Literatura de Barcelona
Imatges per creure
Casa de l’Aigua
Natura, música i Barcelona
Reinventar el museu
Barcelona en crisi?
La ciutat en el segle xv
Oliva Artés
Casal d’Estiu 2017
This is Barcelona

Itineraris
Visites
Més…

Vil·la Joana, Casa Verdaguer de la Literatura de Barcelona
Traces literàries

Verdaguer, Canigó i Barcelona
Concert de la Banda Municipal de Barcelona interpretarà Canigó, de Fèlix Martínez Comín (Barcelona 1920-1995), amb Marta Valero, mezzosoprano, i Pepo Blasco, narrador. 9/6/2017 MUHBA
Plaça del Rei, 20 h. Gratuït

Un fet puntual de relleu esdevingut a Barcelona
serveix de pretext per compartir una lliçó d’història i algunes de les lectures que n’han fet els
escriptors i altres artistes.

El segrest de l’autobús a Torre Baró (7 de
maig del 1978)

Actes d’homenatge a Jacint Verdaguer en
motiu del 115 aniversari de la mort del
poeta a Vil·la Joana

Marc Andreu parlarà del fet. David Castillo
en buscarà traces en la literatura. Jordi Secall
mostrarà el reflex dels moviments veïnals en el
fotoperiodisme. 17/6/2017. D’11 a 13 h. 6 €

Arnau Tordera i Ferran Frauca oferiran alguns
fragments del musical Verdaguer, ombres i maduixes, d’Obeses. 10/6/2017. MUHBA Vil·la Joana
a les 17 h.

Roger Mas canta Verdaguer

J. V. Foix i Josep Palau i Fabre, afinitats
electives

MUHBA Vil·la Joana, 17/6/2017, 19 h. 5 € (reduïda: 3 €)

Una conversa entre Pere Gimferrer i Vicenç Altaió. MUHBA Vil·la Joana. 15/6/2017. 19 h. Gratuït. Acte organitzat amb la Fundació J. V. Foix

La força de Verdaguer

Altures i senderes. Verdaguer i Maragall
diuen Barcelona
Itinerari pels cims i les valls biogràfiques i simbòliques d’aquests dos poetes passant per dreceres que situen l’esplendor burgesa de la ciutat
confrontada amb la puixança dels moviments
llibertaris barcelonins.
17/6/2017. MUHBA Plaça del Rei, 10.30 h. Gratuït,
amb reserva prèvia.

Visita comentada a càrrec d’Oriol Izquierdo.
18/6/2017. MUHBA Vil·la Joana, d’11 a 12.30 h.
Gratuïta, imprescindible reserva prèvia.

Paraules i sons. Itinerari literari per la
Barcelona dels segles xix i xx
A càrrec de Gemma Sangerman, actriu i Oriol
Romaní, clarinet. 30/6/2017. MUHBA Vil·la Joana, a les 19 h. 5 € (Amics: 3 €)

El cap del general Moragues (27 de març
del 1715)
Agustí Alcoberro parlarà del fet. Oriol Izquierdo el resseguirà en la literatura posterior. Amb
l’audició de la “Decapitació XII” (Cròniques, de
Ramon Muntaner). 15/7 /2017, d’11 a 13 h. 6 €

Els fets del Cu-Cut!
(25 de novembre
del 1905)
Carme Ferré parlarà del fet.
Francesc Canosa en buscarà ressons en la literatura
posterior. Jaume Capdevila
recordarà els principals
ninotaires de la revista.
16/9/2017. D’11 a 13 h. 6 €

“La Formiga” Itinerari vital de
Verdaguer: de Folgueroles a Vallvidrera
Inclou les visites a la casa Verdaguer de Folgueroles i de Vil·la Joana i una lectura a l’església de
Folgueroles. El trasllat es fa en autocar, el dinar
va a compte de cadascú. 30/9/2017. Punt de
trobada, ronda Universitat, 11, a les 10 h. Punt
final: MUHBA Vil·la Joana a les 19.30 h. 16,90 €.
Imprescindible reserva prèvia.

Verdaguer segrestat
a Vil·la Joana
Exposició que neix de la
necessitat de conèixer el tractament que va tenir la figura
de Jacint Verdaguer durant el
franquisme. A partir d’articles
periodístics, imatges, enregistraments i correspondència descobrirem com
el poeta va ser instrumentalitzat pel franquisme.
El govern de Franco, va presentar Verdaguer com
un geni de la nació espanyola i va utilitzar, a favor
seu, una de les figures més emblemàtiques de la
cultura catalana.
La mostra ha estat coproduïda per la Fundació
Jacint Verdaguer i la Xarxa de Museus d’Història
de Catalunya.
28/9/2017 a les 18 h. Conferència a càrrec de
Carles Puigferrat, comissari de l’exposició. Inauguració les 19 h.

Visites comentades a Vil·la Joana els dies
4/6/17, 2/7/17 i 10/09/17 a les 11 h. 5€

Imatges per creure
Catòlics i protestants a Europa i Barcelona,
segles xvi-xviii
En una Europa sacsejada per les guerres de religió i les rivalitats d’índole confessional, catòlics i
protestants van esdevenir dues cultures religioses
que semblaven pràcticament irreconciliables, i la
irrupció de la impremta va facilitar la ràpida propagació tant de les tesis protestants com de les
de la reacció catòlica. Barcelona es féu ressò dels
canvis religiosos i artístics del moment, i s’adaptà
a les iniciatives que altres ciutats iniciaren. Així, la
ciutat també va ser deutora de la cultura gràfica
imperant; les estampes foranes transmetien la
doctrina, alhora que inspiraven als pintors i escultors locals.
MUHBA Plaça del Rei, Saló del Tinell.
21/6/2017 a 14/1/2018
Visites d’autor MUHBA Plaça del Rei, de 18 a
19 h. 5 €.
A càrrec de Cristina Fontcuberta. 6/7/2017.
A càrrec d’Antoni Gelonch. 13/7/2017.
A càrrec de Sílvia Canalda. 21/9/2017.
Visites comentades: 5/8/2017, 26/8/2017
i 9/9/2017, MUHBA Plaça del Rei, de 10.30 a
11.30 h. 5 € (Amics: 3 €)

La fe gravada. Religió, art i conflicte a
Europa i Barcelona, segles xvi-xviii
Els combats pel control social i polític als inicis
de l’Europa moderna, arran de la divisòria
religiosa creada per la Reforma protestant i la
Contrareforma o reforma catòlica, van revolucionar
els mitjans de propagació d’idees amb la difusió
massiva de gravats impresos. Mirant el conjunt
del continent des de Barcelona, el seminari
s’endinsa en els nous espais socials regulats
per la religió i en la tècnica, les iconografies i la
producció de gravats que, a través de la xarxa
urbana i procurant salvar fronteres, servien per al
combat i sedimentaven la doctrina.

El Seminari és part del projecte Imatges per
creure, sobre la conformació d’Europa i Barcelona
a l’edat moderna, que el MUHBA impulsa en el
marc dels estudis i les propostes incentivats pel
500 aniversari de la Reforma protestant.
MUHBA Plaça del Rei, Sala de Martí l’Humà. 27 i
29/6/2017. De 18.30 a 20.30 h. 6 € (reduït: 3 €)

Casa de l’Aigua
La Casa de l’Aigua la va construir la companyia pública
municipal barcelonina Aigües
de Montcada entre el 1915
i 1919. Des de Trinitat Vella
s’impulsava l’aigua fins al
dipòsit de Trinitat Nova, on es
clorava i des d’on es conduïa
a Ciutat Vella, inclosa la Barceloneta. El projecte inicial
de proveir també l’Eixample
a través del túnel obert fins a
Vallcarca no va reeixir.

La Casa de l’Aigua.
Conductes, dipòsits
i comportes
Visites comentades. Amb la
col·laboració de Maria José
Durán i l’Associació per a la
Recerca i la Divulgació de la
Memòria Històrica de la Trinitat Vella.
Diumenges a les 11 i a les
12.30 h. Gratuïtes, imprescindible reserva prèvia.

De Montcada a
Barcelona. El proveïment
d’aigua des de la conca
del Besòs
Itinerari a càrrec de Manel
Martín Pascual, del Centre
d’Estudis Ignasi Iglésias. Diumenge 18/6/2017, de 9 a
13 h. Punt de trobada: ronda
Universitat, 11. Trasllat a
Montcada en autocar. 8,50 €
(Amics: 6 €)

Ordinary landscapes and urban
heritage in Europe

Smartscapes: urban heritage in the
era of the digital society

Bas Pedroli, director d’UNISCAPE, Xarxa Europea d’Universitats per a la Implementació de
la Convenció Europea del Paisatge. Universitat
de Wageningen, Holanda. Visita taller a les
restes patrimonials del Turó de la Rovira
MUHBA Turó de la Rovira. 31/5/2017,
de 18 a 20.30 h. Gratuïta

Victoria Szabo, Trinity College of Arts and
Sciences, Duke University, Durham, Estats
Units. Visita taller a Oliva Artés.
MUHBA Oliva Artés. 5/7/2017, de 19 a 20.30
h. Gratuïta

Patrimonis emergents per reciclar
paisatges

Simon Morley, Dankook University, Corea del
Sud. Projecció dels audiovisuals: “Els últims
10 dies de les tres xemeneies del Besós”, de
Christopher Willan “Escoltar les xemeneies”
d’Andrea Manenti
MUHBA Plaça del Rei, sala Martí l’Humà,
26/7/2017, de 18 a 20 h. Gratuïta

Juanjo Galán, Alvar Aalto University, Hèlsinki.
Visita taller al sistema de la Casa de l’Aigua de
Trinitat Vella i Nova.
MUHBA Casa de l’Aigua. 7/6/2017, de 17.15 a
20.45 h. Gratuïta

The new sublime: on heritage
landscapes

Natura, música i Barcelona

Reinventar el museu

Estiu 2017 al Park Güell

Nous museus d’història
de ciutat a Europa.
II sessió

Concerts
Divendres a les 22 h. Gratuïts
Música dels segles xix i xx inspirada en el jardí i la
natura.

Recordant Ricard Lamote de Grignon
Amb Jordi Masó, piano, Maife Gil, actriu i Anna
Tobella, mezzo. Interpretaran obres de Ricard
Lamote de Grignon. 7/7/2017

Evocacions
Amb Laia Masramon, piano. Interpretarà
obres dec Granados, Albéniz, Chopin i Debussy.
14/7/2017

Vistes al mar
Amb el Quartet Gerhard: Lluís Castán, Judit
Bardolet i Miquel Jordà, violins, i Jesús Miralles, violoncel. Interpretaran obres d’E.Toldrà i F.
Schubert. 21/7/2017

Impressions de natura
Amb David Alegret, tenor i Daniel Blanc piano.
Interpretaran obres de F. Schubert, Beethoven,
J. Lamote de Grignon, i E. Toldrà entre d’altres.
28/7/2017

Visites i itineraris
Activitats gratuites. Amb reserva prèvia

Gràcia 1900. L’aparador burgès d’un barri
obrer
MUHBA Park Güell. Inici: porta del Carmel del
Park Güell. 11/6/2017 i 10/9/2017, de 10.30 a
13.30 h.

Güell, Gaudí i Barcelona. L’expressió d’un
ideal urbà
MUHBA Park Güell - Casa del Guarda. 5/12/19 i
26/7/2017, de 21.30 a 22.30 h.

La conquesta dels turons
Inici al MUHBA Turó de la Rovira i final a la porta
del Park Güell. 5 i 19/7/2017, de 19 a 21.30 h .

Barcelona 1902: urbanitzar la muntanya
pelada
MUHBA Park Güell - Casa del Guarda.. 12 i
26/7/2017, de 20 a 21.30 h. 2 i 30/9/2017, de
10.30 a 12 h.

Seguint amb el seminari “Reinventar els museus de ciutat” en el marc de la reflexió sobre
les transformacions dels city museums a
Europa, celebrem la segona sessió pública per
aprofundir i debatre sobre les reformes museològiques que actualment es porten a terme
als museus de ciutat de Berlin, Luxembourg,
Copenhague, Viena o Frankfurt. A través de

quatre taules rodones es debatran diferents
dimensions de les reformes museològiques,
com la relació del museu amb el seu entorn
urbà en perspectiva històrica, la presència e
impacte del museu a diversos espais i escales
urbanes o la definició del patrimoni urbà contemporani. La sessió anirà acompanyada de la
visita a la mostra conjunta dels diferents projectes museològics que es presenten a la Casa
Padellàs. S’han previst, així mateix, diverses
sessions de treball amb el món associatiu i
amb els centres d’estudis locals de Barcelona.
MUHBA Plaça del Rei. 21/9/2017 (per confirmar)

Barcelona en crisi?
La ciutat en el segle xv
Al llarg dels darrers anys, el judici dels últims segles de l’edat
mitjana europea com un moment de decadència ha estat
revisat. Tanmateix, malgrat els
esforços per matisar la imatge
apocalíptica de la Barcelona
del segle xv presentada per
les obres clàssiques de Jaume
Vicens Vives i Pierre Vilar, el pes
historiogràfic d’aquests autors
n’ha dificultat la revisió. Davant
dels indicis contradictoris que
s’han anat documentant als
arxius, diversos investigadors
han reclamat la necessitat
d’aprofundir en l’estudi de la

dinàmica social i econòmica
barcelonina, i de contextualitzar-la adequadament en la
realitat de la resta de Catalunya i de la Corona d’Aragó.
Coordinació científica: Pere
Orti Gost, Universitat de Giro-

na; Ramon Pujades Bataller,
MUHBA i Pere Verdés Pijuan,
IMF-CSIC.
MUHBA Plaça del Rei, Sala
de Martí l’Humà. 18, 19 i
20/9/2017. Gratuït. Es recomana reserva prèvia

Casal d’Estiu 2017
El casal d’estiu Llegim la ciutat té l’objectiu
d’educar la mirada i donar eines perquè els
nens i nenes siguin capaços d’observar i interpretar la ciutat amb la mirada ingènua del
foraster, amb l’interès i la curiositat del qui
la trepitja per primera vegada. Les activitats
proposades ens apropen a la història i el patri-

moni de Barcelona. Durant una quinzena nens i
nenes de diferents procedències conviuran amb
un únic objectiu: la lectura de l’espai urbà i la
seva apropiació.
Del 26 de juny al 7 de juliol de 2017
Edats: de 8 a 12 anys

PORTADA

Oliva Artés
Barcelona: entre memòria S’ha treballat amb la proposta d’equipament públic
i profecia
Exposició de projectes finals
de la NYIT
L’Escola d’Arquitectura del New
York of Technology (NYIT), ha
dut a terme un estudi per generar idees i estratègies entorn el
territori urbà i el patrimoni, en
un workshop amb la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC),
i amb la col·laboració del Servei
d’Arqueologia.
L’objecte d’estudi ha estat el
centre històric de Barcelona.

pel barri com a espai de convivència entre els residents
locals i els turistes, amb la
voluntat d’entendre el passat
i el present, i afirmar un futur
sostenible per ambdós.
15/6/2017 al 2/7/2017.
Inauguració 15/6/2017, a les
13 h

Living (in) future cities
Aquesta exposició, fruit del
treball dels investigadors
internacionals de l’Institute

for Advanced Architecture of
Catalonia (IAAC), repassa temàtiques per a un futur proper,
com són l’habitatge com a
organisme viu o com a un espai
intel·ligent i autònom, i planteja una sèrie de possibilitats
reals en les quals la tecnologia
de l’era de l’experiència ajudarà
a redefinir de forma positiva
els espais i les ciutats en què
vivim.
28/6/2017 al 30/7/2017.
Inauguració 28/6/2017, a les
19 h

This is Barcelona
Conèixer la ciutat on s’ha arribat ajuda a fer-se-la pròpia i a
situar-se. Des del desembre de
2015 el MUHBA col·labora amb
les institucions d’acollida dels
refugiats.

Centre de Recerca i Debat
Col·loquis, jornades i seminaris

Formació

Paisatges urbans emergents. Llegats singulars
a Barcelona. Sessions VI-IX
En el marc del màster internacional Intervenció
en el paisatge i gestió del patrimoni, organitzat
per la UAB i el MUHBA, es proposa un cicle de vuit
conferències que incidirà en diversos aspectes
de les relacions entre patrimoni i paisatge urbà
diferenciant les possibilitats d’intervenció i gestió
en el paisatge urbà i el patrimoni.
Les conferències s’oferiran en diferents barris
i llocs de Barcelona on els llegats singulars
caracteritzen de diferents maneres el paisatge
Crisis i revolucions a Barcelona, 1917
urbà i on el MUHBA ha fet o té plantejats projectes
El 1917, en una Europa sotmesa als rigors de
d’intervenció i gestió en el patrimoni urbà.
la primera Guerra Mundial, es va originar una
Organitza: màster UAB/MUHBA d’Intervenció en
gran crisi que va donar lloc a la Revolució Russa. el paisatge i gestió del patrimoni. Col·laboren:
Catalunya, malgrat que es va mantenir neutral
entitats de Sant Andreu i l’Arxiu Històric de
en la contesa, va viure una crisi que certificava
Roquetes. Vegeu destacat
la mort d’un sistema, el de la Restauració, com
Barcelona en crisi?
a conseqüència de tres desafiaments diferents i
consecutius que es van succeir durant els mesos La ciutat en el segle xv
de juny, juliol i agost i que van posar de manifest Davant dels indicis contradictoris
la debilitat del règim.
que s’han anat documentant als
arxius, diversos investigadors
han reclamat la necessitat
d’aprofundir en l’estudi de la
dinàmica social i econòmica
barcelonina, i de contextualitzarla adequadament en la realitat
de la resta de Catalunya i de la Corona d’Aragó.
Fent-nos ressò d’aquest clam, aprofitem els
avenços recents en la recerca per plantejar aquest
MUHBA Plaça del Rei, Sala de Martí l’Humà.
col·loqui, amb l’objectiu d’analitzar de forma crítica
1/6/2017 i 8/6/2017, de 18 a 20 h. 6 € (reduït: 3 €) alguns indicadors significatius poc estudiats,
especialment els relatius a les finances municipals.
Coordinació científica: Pere Orti Gost, Universitat
de Girona; Ramon Pujades Bataller, MUHBA i Pere
Verdés Pijuan, IMF-CSIC.
MUHBA Plaça del Rei, Sala de Martí l’Humà. 18, 19 i
20/9/2017. Gratuïta. Es recomana reserva prèvia
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.
162 El Palau Reial Major de Barcelona:
els grans interrogants
Ramon Pujades, MUHBA. 12/6/2017
MUHBA Plaça del Rei, Sala de Martí l’Humà, 19 h.
Gratuïts, es recomana reserva prèvia

BARCELONA
EN CRISI?
LA CIUTAT
EN EL SEGLE XV

18-20.09.2017

del ví al s. XV, AHCB

Col·labora

per recaptar la imposició

Aquesta activitat
s’organitza
en el marc dels
projectes de
recerca:

de la ciutat promulgades

"La conyuntura económica
demográfica en Catalunya y
a
fines de la época
medieval:
análisis crítico de
los indicadores fiscales y financieros"
(ref. HAR2014-542
05-C2-1-P)

“Crédito y mercado
de la tierra
en el mundo rural
y en las
pequeñas ciudades
de
Cataluña nororiental la
de los
siglos XIV-XV”
(ref. HAR2014-542
05-C2-2-P)

Lloc
MUHBA plaça del
Rei,
sala de Martí l’Humà

Entrada gratuïta
Es recomana reserva

LA FE GRAVADA
RELIGIÓ, ART
I CONFLICTE
A EUROPA I
BARCELONA,
SEGLES XVI-XVII
27 I 29.06.2017
MUHBA PLAÇA DEL REI

les ordinacions municipals

Tanmateix, a la corona
aragonesa encara
teix el dubte del
persiscas
capdavant. Malgrat català amb Barcelona al
imatge apocalíptic els esforços per matisar la
a
fic de Jaume Vicens del període, el pes historiogràdificultat considerab Vives i de Pierre Vilar ha
la crisi de la Ciutat lement la revisió del relat de
Comtal durant el
construït fa més
segle XV,
setanta
i dels indicis contradicto anys. Davant d’aquest fet
ris que s'han anat
mentant hi ha hagut
diversos autors que, docupalesa la riquesa
fent
dels nostres arxius,
mat la necessitat
han reclad’aprofundir en l’estudi
dinàmica social i
de la
econòmica tant de
com de Catalunya
Barcelona
a la fi de l’Edat Mitjana.
Fent-nos ressò d’aquest
clam, aprofitem
recerques dutes
les
a terme en diferents
plantejar el present
àmbits per
d’analitzar de forma col·loqui, amb l'objectiu
crítica alguns indicadors
significatius que
ens permetin mostrar
de la conjuntura
l’evolució
a la capital del Principat
decurs dels dos
en el
darrers segles de
l’època medieval. Prioritzarem,
sobretot, l’anàlisi
de les finances
municipals –un dels
aspectes més negligits
interpretació tradicional
per la
dades que se’n puguin –, i alhora situarem les
derivar en un context
ampli, integrant-h
més
i altres indicadors
fonamentalment
de
econòmic i comparant caràcter
succeir a Barcelona
el que va
amb
el
que
va passar
resta de Catalunya
i a la Corona d’Aragó a la
ment. Tot plegat,
coetàniasense perdre de
vista el marc
historiogràfic, amb
el
elements de reflexió propòsit d’oferir nous
i enriquir la visió
ofert fins avui de
que
s’ha
la crisi d’una de
les principals
ciutats de la Mediterràn
ia al tombant de
moderna.
l'època

Organitzen

prèvia

Informació i reserves
reservesmuhba@bcn.cat
Per a qualsevol altra
informació:
Tel. 93 256 21 22
(de dilluns a divendres
feiners,
de 10 a 14 h i de
16 a 19 h)
www.museuhistoria.bcn.cat

Portada: Detall de

Durant els darrers
anys, els historiador
interessat per la
s s’han
qüestió de la crisi
baixmedieval a
l'occident europeu
i
que habitualment han revisat la visió tradicional
havia associat els
de l’Edat Mitjana
últims segles
a un
el cas de la península moment de decadència. En
manifest l’especifici Ibèrica també s’ha posat de
tant a Castella com tat regional d’aquest territori i,
a
la Corona d’Aragó,
relativitzat força
les dificultats econòmiqus’han
documentades durant
es
el
període
esmentat i s'han
considerat més aviat
com a episodis conjuntura
dins d’una “crisi
ls
creativa”.

Seminari: Els nous museus de ciutat d’Europa
En la segona sessió del seminari “Reinventar els
museus de ciutat” aprofundirem i debatrem sobre
les reformes museològiques i arquitectòniques
que actualment porten a terme alguns dels
principals museus de ciutat d’Europa, com Berlín,
Viena, Luxemburg, Frankfurt o Copenhaguen (per
confirmar assistència).
MUHBA Plaça del Rei, Sala de Martí l’Humà. Dates
per confirmar.
Vegeu destacat
La fe gravada. Religió, art i conflicte a Europa i
Barcelona, segles xvi-xviii
El Seminari és part del projecte Imatges per creure,
sobre la conformació d’Europa i Barcelona a l’edat
moderna, que el MUHBA impulsa en el marc
dels estudis i les propostes incentivats pel 500
aniversari de la Reforma protestant.

museuhistoria.bcn.cat

facebook.com/ba
rcelonacultura
twitter.com/bcnc
ultura

MUHBA Plaça del Rei, Sala de Martí l’Humà. 27 i
29/6/2017. de 18.30 a 20.30 h. 6 € (reduït: 3 €).
Vegeu destacat

Tensions intel·lectuals a Barcelona
durant la Guerra Gran
A càrrec de Maximilano Fuentes Cloenda del
Curs 2016-2017 del Màster Barcelona-Europa.
1/6/2017. MUHBA Vil·la Joana, 19 h. Gratuït

Publicacions
QUARHIS
Presentació del número 13
de la revista, i conferència “La
cerámica al microscopio. Antiche rotte di merci, uomini e
conoscenze nel Mediterraneo
ricostruite grazie alle analisi
di laboratorio”, a càrrec de
Claudio Capelli, de la Università degli Studi di Genova,
Italia. MUHBA Plaça del
Rei, Sala de Martí l’Humà.
27/9/17, a les 19 h. Gratuïta.
Es recomana reserva prèvia.
MUSEU D’HISTÒ
DE BARCELONA RIA
(MUHBA)
Plaça del Rei,
08002 Barcelo s/n.
Tel.: 93 256 na
21 00
Fax: 93 315
09
museuhistoria@57
www.museuhis bcn.cat
toria.bcn.cat/qu
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Itineraris
LA GUERRA CIVIL A BARCELONA.
REVOLUCIÓ I BOMBARDEIGS

Itinerari des del MUHBA Plaça del Rei
fins al Refugi 307 del Poble-sec, que
situa el context de la II República, el
cop d’estat, els enfrontaments, l’actuació de les autoritats militars i civils,
i la participació ciutadana. Inclou
una visita al Refugi 307. 3/6/2017
ide 10.15 a 13.15 h 19/7/2017 i
8/8/2017 i 22/8/207 de 18 a 21 h.
MUHBA Plaça del Rei. 8,50 € (Amics:
6 €). Inclou la visita al Refugi 307.

BARCELONA I ELS INDIANS. NEGOCIS
D’ULTRAMAR I CANVI URBÀ, 18351916

Un itinerari que tracta del llegat
d’aquells emprenedors que van
marxar a fer les amèriques i que, en
tornar enriquits, invertiren part de la
seva fortuna en la transformació de
la ciutat. A càrrec d’Aymara Arreaza i
Lorena Bou. 10/6/2017, 16/7/2017
i 30/9/2017 Pla de Palau (davant
la Facultat de Nàutica), de 10.30 a
13.30 h. 8,50 € (Amics: 6 €) en castellà

LA BARCELONA GÒTICA, UNA CIUTAT
EN TRANSFORMACIÓ
EL PARK GÜELL I BARCELONA

Visita a la Casa del Guarda i itinerari
que ressegueix el procés de construcció i formalització del Park Güell i la
seva relació amb la ciutat de Barcelona. 4/6/2017 i 3/9/2017 MUHBA
Park Güell, de 9 a 11 h. Gratuït, amb
reserva prèvia. Amb la col·laboració
de B:SM.
EL BARRI DEL BON PASTOR

Itinerari pel Bon Pastor a càrrec de
Salvador Angosto o Josep Capsir,
que explica la història del barri des
dels seus orígens amb les cases barates, passant pels temps del pare Botella, fins a la trajectòria de les darreres dècades. 10/6/2017 Església del
Bon Pastor, de 10 a 13 h. Gratuït. Amb
la col·laboració del Centre d’Estudis
Ignasi Iglésias.

Itinerari que explica la febre constructiva que transformà la ciutat entre
1291 i 1348. 10/6/2017 i 2/9/2017
MUHBA Plaça del Rei, d’11 a 13 h.
7,50 € (Amics: 5 €)
GRÀCIA 1900. L’APARADOR BURGÈS
D’UN BARRI OBRER

L’itinerari s’inicia al Park Güell, al barri
de la Salut, un indret d’esbarjo per a
les classes treballadores i alhora 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
grans cases del tombant de segle,
i on trobem traces dels conflictes i
les contradiccions característics de
la metròpoli moderna. 11/6/2017 i
10/9/2017 MUHBA Park Güell, de
10.30 a 13.30 h. Gratuït, amb reserva
prèvia. Inici: porta del Carmel del Park
Güell. Amb la col·laboració de B:SM.

ALTURES I SENDERES. VERDAGUER I
MARAGALL DIUEN BARCELONA

SIS-CENTS ANYS DE CORREU, DE
L’EDAT MITJANA AL SEGLE XXI

Itinerari literari 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.
17/6/2017 MUHBA Plaça del Rei, de
10.30 a 13 h. Gratuït, imprescindible
reserva prèvia

L’itinerari mostra les singularitats del
correu a la ciutat de Barcelona. A càrrec d’Antonio Aguilar. 29/6/2017,
25/7/201 de 18 a 21 h i 16/9/2017
de 10.30 a 13.30 h. 8,50 € (Amics:
6 €) Punt d’inici: Pl. Urquinaona
(davant el Teatre Borràs). Final: Edifici
de Correus, pl. Antonio López.

DE MONTCADA A BARCELONA.
L’AIGUA A LLEVANT DE LA CIUTAT

Itinerari que recorre les instal·lacions
d’abastiment d’aigua de Barcelona
des de l’època romana fins a l’actualitat. Visita d’autor, a càrrec de Manel
Martín Pascual. 18/6/2017.Trasllat
en autocar. Punt de trobada: Ronda
Universitat, 11, de 9 a 13 h. 8,50 €
(Amics: 6 €).

DINS I FORA MURALLES:
PODER, HIGIENE I COMERÇ
A BARCINO

Itinerari que parteix del portal de mar
de Barcino i recorre la muralla romana. 1/7/2017 MUHBA Plaça del Rei,
d’11 a 13 h. 7,50 € (Amics: 5 €)

LA FORMACIÓ D’UNA CAPITAL. LA
CIUTAT MEDIEVAL

Itinerari que parteix del Palau Reial
Major per endinsar-se en el sector
entorn de Santa Maria del Mar. S’hi
explica la configuració espacial i social de la ciutat medieval. 28/6/2017
i 30/9/2017 MUHBA Plaça del Rei,
de 18.30 a 21.30 h. 8,50 € (Amics:
6 €)

BARCELONA 1902: URBANITZAR LA
MUNTANYA PELADA

Itinerari pel Park Güell on s’explica el
procés de construcció i formalització
del parc. 12 i 26/7/2017, 2/9/2017
de 20 a 21.30 h. 2 i 30/9/2017 de
10.30 a 13.30 h. MUHBA Park Güell,
Gratuït, amb reserva prèvia. Amb la
col·laboració de B:SM. La ruta envolta
el recinte monumental del Park Güell
però no hi entra.

LA CONQUESTA DELS TURONS

Itinerari des del MUHBA Turó de la
Rovira al Park Güell, que descriu el
creixement de la ciutat. Inclou la visita
als tres espais recentment museïtzats del MUHBA Turó de la Rovira. 5
i 19/7/2017 De 19 a 21.30 h. Inici al
MUHBA Turó de la Rovira i final a
la porta del Park Güell. Gratuït, amb
reserva prèvia. Amb la col·laboració de
B:SM.
VEDETTES I MILICIANS.
EL PARAL·LEL I EL BARRI
DEL POBLE-SEC DURANT
LA GUERRA CIVIL

L’itinerari situa el Refugi 307 en el seu
context, el barri del Poble-sec durant
la Guerra Civil, i remarca la seva relació amb el món del teatre i la cultura
popular del Paral·lel. Inclou la visita al
Refugi 307. 11/7/2017, 1/8/2017 i
5/9/2017 Av. del Paral·lel 60, davant del teatre Arnau, de 18 a 21.30 h.
8,50 € (Amics: 6 €). Inclou la visita al
Refugi 307

LA BARCELONA DE LA GUERRA I LA
POSTGUERRA. PERSPECTIVES DES
DEL TURÓ DE LA ROVIRA

Una alçada de 262 metres sobre el
nivell del mar i una visió de 360º converteixen el turó de la Rovira en un
mirador natural privilegiat. Un emplaçament estratègic per a la defensa
de Barcelona durant la Guerra Civil.
12/7/2017 i 16/8/2017 MUHBA
Turó de la Rovira, de 18 a 20 h. 7,5 €
(Amics: 5 €)

BARCINO/BCN

Un viatge d’anada i tornada entre
Barcino i Barcelona que permet situar el pòsit deixat per la ciutadania
romana i l’impacte de convertir les
seves restes en monuments. L’itinerari recorre la Via Sepulcral Romana,
aqüeductes, muralles, el temple
d’August i el subsòl del MUHBA Plaça
del Rei. 16/7/2017, 20/8/2017 i
10/9/2017 MUHBA Via Sepulcral
Romana, de 10.30 a 13.30 h. 8,50 €
(Amics: 6 €)
QUAN EL CALL ERA
EL CALL DELS JUEUS

Una aproximació històrica a les activitats quotidianes del segle xii al
xiv pels 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 a les sitges medievals del carrer de la Fruita.
16/7/2017 MUHBA El Call, d’11.15 a
13.45 h. 8,50 € (Amics: 6 €). Inclou la
visita al MUHBA El Call.
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 del final del segle xix
fins a mitjan segle xx. 13/7/2017
i 10/8/2017 Torre de les Aigües,
Roger de Llúria 56, de 19 a 21.30 h.
8,50 € (Amics: 6 €)

LA PRIMERA BALCONADA DE
BARCELONA. EL CREIXEMENT DE LA
CIUTAT VIST DES DELS TRES TURONS

Itinerari que mostra com els episodis
successius de la història de la ciutat
han deixat empremta en la primera
balconada muntanyosa, la dels Tres
Turons, i al Carmel. El recorregut permet gaudir d’una de les millors vistes
sobre la ciutat. 26/7/2017 MUHBA
Turó de la Rovira, de 18.30 a 21.30 h.
8,50 (Amics: 6 €)
L’OBERTURA DE LA VIA LAIETANA I
LA CREACIÓ
DEL BARRI GÒTIC

L’itinerari 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 de
monumentalitzar el centre històric
amb motiu de la seva obertura. 6 i
23/7/2017 i 27/8/2017 MUHBA
Plaça del Rei, de 18.30 a 21 h. 8,50 €
(Amics: 6 €)

Itinerari per un dels carrers documentats més antics del barri del
Poblenou, artèria de l’antic municipi
de Sant Martí de Provençals i via
d’entrada a Barcelona. 19/7/2017
De 18.30 a 21.30 h. 8,50 € (Amics:
6 €). Punt d’Inici: sortida metro (L4)
Bogatell (c. de Pere IV)

VERDAGUER I VIL·LA JOANA

Visita comentada 4/6/2017,
2/7/2017 i 10/9/2017 MUHBA Vil·
la Joana, d’11 a 13 h. 5 € (Amics: 3€)
CONDUCTES, DIPÒSITS I
COMPORTES

Visita comentada 4/6/2017,
2/7/2017 MUHBA Casa de l’Aigua
de Trinitat de Vella, a les 11 h. Gratuïta, amb reserva prèvia.

“LA FORMIGA”, ITINERARI VITAL DE
VERDAGUER

L’itinerari inclou les visites a la Casa
Verdaguer de Folgueroles i a Vil·la
Joana. 30/9/2017 Punt de trovada;
ronda Universitat, 11, a les 10 h. El
trasllat es farà en autocar. 16,90 €.
Imprescindible reserva prèvia.

EL CARRER DE PERE IV,
ESPINA DORSAL DEL POBLENOU
INDUSTRIAL

Visites

DE LA CIUTAT ROMANA AL PALAU
REIAL MAJOR MEDIEVAL

Visita al MUHBA Plaça del Rei on
s’analitza la transformació urbanística
de Barcelona des de l’època romana
fins a la baixa edat mitjana. Cada
diumenge (exce`pte primer diumenge
de mes) MUHBA Plaça del Rei, d’11 a
13 h. 7,50 € (Amics: 5 €)

CRISTIANISME, VISIGOTS
I PODER A BARCELONA,
SEGLES IV AL VII

Visita comentada a l’exposició i les
restes arqueològiques del palau
i l’aula episcopal, el baptisteri i
l’església de planta de creu grega.
17/6/2017 i 9/9/2017 MUHBA
Plaça del Rei, de 10.30 a 12 h. 7,50 €
(Amics: 5 €)

L’HABITATGE A BARCINO

Visita conjunta a dues domus que van
pertànyer a personatges importants
de la Barcelona romana. La domus
Avinyó, que data del segle i dC, destaca pel ric conjunt de pintures de
sostre i paret recuperades. La domus
de Sant Honorat, construïda al segle
iv, conserva el jardí central i habitacions pavimentades amb mosaics
policroms geomètrics. 18/6/2017,
9/7/2017, 6/8/2017 i 3/9/2017
MUHBA Plaça del Rei, de 10.45 a
13 h. 7,50 € (Amics: 5 €)

GÜELL, GAUDÍ I BARCELONA.
L’EXPRESSIÓ D’UN IDEAL URBÀ

LA PORTA DE MAR I LES TERMES
PORTUÀRIES DE BARCINO

Visita comentada a l’exposició de la
Casa del Guarda del Park Güell, que
fa èmfasi en la relació entre Gaudí
i Güell, entre el parc i la ciutat de
Barcelona. 5, 12, 19 i 26/7/2017
MUHBA Park Güell, de 21.30 a
22.30 h. Gratuït, amb reserva prèvia.
Amb la col·laboració de B:SM.

Visita comentada a l’entorn de la porta
d’accés principal a la ciutat en època
romana, i l’evolució d’aquest espai al
llarg del temps. 9/9/2017 MUHBA
Plaça del Rei, d’11.15 a 12.30 h. 5 €
(Amics: 3,50 €)

Més…
VERDAGUER, CANIGÓ I BARCELONA

Concert de la Banda Municipal de
Barcelona. 9/6/2017 MUHBA Plaça
del Rei, 20 h. Gratuït. Vegeu destacat

RECORDANT RICARD LAMOTE
DE GRIGNON
EL PALAU REIAL MAJOR

LA FORÇA DE VERDAGUER

Visita d’autor, a càrrec d’Oriol Izquierdo. 18/6/2017 MUHBA Vil·la Joana,
d’11 a 12.30 h. Gratuïta, amb reserva
prèvia.
EL CASTELL DE TORRE BARÓ, NOU
BARRIS I BARCELONA

La visita comentada al castell de Torre
Baró repassa les vicissituds d’aquest
equipament des que fou projectat
al principi del segle xx fins avui dia,
quan és una icona de la ciutat i un
equipament per al barri. 25/6/2017
i 17/9/2017 D’11 a 12 h. Inici: parada
3110 del bus 82 a la carretera Alta de
les Roquetes. 5 € (Amics: 3,50 €)

Visita comentada que recorre els espais que havien format part de l’antic
palau dels comtes-reis catalans i
mostra la transformació de l’antic
palau comtal en el Palau Reial Major
de Barcelona. 1/7/2017 i 5/8/2017
MUHBA Plaça del Rei, d’11.30 a 13 h.
7,50 € (Amics: 5 €)
SOLIDARITAT PER SOBREVIURE

Visita comentada al Refugi 307.
4 i 25/7/2017 i 29/8/2017 MUHBA
Refugi 307, de 19 a 20 h. 3,40 €
EXPOSICIÓ ENSENYAR A CREURE

Visites d’autor a l’exposició:
a càrrec de Cristina Fontcuberta.
6/7/2017. A càrrec d’Antoni Gelonch. 13/7/2017. A càrrec de Sílvia
Canalda. 21/9/2017. MUHBA Plaça
del Rei, de 18 a 19 h. 5 € (Amics: 3 €)
Visites comentades a l’exposició:
5/8/2017, 26/8/2017 i 9/9/2017,
MUHBA Plaça del Rei, de 10.30 a
11.30 h. 5 € (Amics: 3 €)

EL CALL, LA BARCELONA JUEVA
MEDIEVAL

Visita al MUHBA El Call, obligada per
conèixer els elements patrimonials del
Call Major i el Call Menor, i per resseguir
la història de l’aljama de Barcelona des
de la seva formació a l’alta edat mitjana fins al 1391, i també el seu llegat
cultural, un dels més importants de
l’Europa medieval. 3/9/2017 MUHBA
El Call, d’11.30 a 12.30 h. 5 € (Amics:
3,50 €)

EL MOTOR DE LA FÀBRICA.
LA SALA DE CALDERES DE FABRA I
COATS

Visita al sistema energètic del recinte
fabril, inaugurat el 1903, que es va
adaptar al llarg del temps a les diferents fonts d’energia: carbó, fuel i gas.
17/9/2017 MUHBA a Fabra i Coats,
d’11 a 13 h. 7,50 € (Amics: 5 €)

Concert, amb Jordi Massó, piano,
Maife Gil, actriu i Anna Tobella,
mezzo. 7/7/2017 MUHBA Park Güell,
22 h. Gratuït. Amb la col·laboració de
B:SM.
EVOCACIONS

Concert amb Laia Masramon, piano,
14/7/2017 MUHBA Park Güell, 22 h.
Gratuït. Amb la col·laboració de B:SM.
MÚSICA EN TEMPS DE GUERRA

Concert a càrrec d’Oriol Romaní,
clarinet i comentaris, i Federico
Mazzanti, teclat. 18/7/2017 MUHBA
Refugi 307, a les 20 h. 10 €. Inclou la
visita al Refugi.
VISTES AL MAR

Concert amb el Quartet Gerhard
21/7/2017 MUHBA Park Güell, 22 h.
Gratuït. Amb la col·laboració de B:SM.
IMPRESSIONS DE NATURA

Concert amb David Alegret, tenor,
i Daniel Blanch, piano. 28/7/2017
MUHBA Park Güell, 22 h. Gratuït. Amb
la col·laboració de B:SM.

