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En aquest seminari es presentaran les restes
arqueològiques del vaixell i es donaran a
conèixer les tasques que s’han dut a terme per
recuperar-les i interpretar-les.

A les excavacions arqueològiques dels anys
2006-2008 al costat de l’estació de França,
es van localitzar, a més de les bases del
baluard de Migjorn, les restes de la gran
escullera de pedra construïda per iniciativa
del Consell de Cent entre 1477 i 1478 i el
derelicte d’un vaixell enfonsat a mitjans del
segle XV. El seu folre tinglat ha permès
identificar-lo com una nau construïda a les
primeres dècades del segle. Tot indica que
es tracta d’una nau de comerç procedent del
Cantàbric, una mostra de les naus anomenades “biscaïnes”, “castellanes” o “tinglades”
que va estar en funcionament entre 1410 i 1439.

DIMARTS 8 JUNY DE 2021
16.00 h
Presentació
16.15 h
El derelicte Barceloneta I i la presència
basca a la Mediterrània medieval
Mikel Soberon, historiador
17.00 h
El Barceloneta I, un derelicte d’origen biscaí
a la Barcelona del segle XV: estudi del vaixell
i construcció del model restitutiu
Marcel Pujol Hamelink, arqueòleg especialitzat
en arquitectura naval

17.45 h
Pausa
18.00 h
De l’excavació a la vitrina, una llarga
singladura: 2008-2021
Lídia Font Pagès, conservació preventiva
i restauració, MUHBA
18.45 h
Debat general
19.00 h
Cloenda

MUHBA PLAÇA DEL REI
Sala de Martí l’Humà
Entrada gratuïta. Places limitades.
Es recomana reserva prèvia. Retransmissió
en línia a través de la web del MUHBA

Anvers: detall de la taula votiva encarregada per Juan Martínez de Mendaro per a la parròquia de Sant Pere de Zumaia el 1475.
Imatge sota llicència CC: Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa
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