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NOTICIARI

HOMENATGE AL DR. ALBERTO LÓPEZ MULLOR.
ESTUDIS SOBRE CERÀMICA I ARQUEOLOGIA
DE L’ARQUITECTURA
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Cartell per l’acte d’homenatge al Dr. Alberto
López Mullor, que va tenir lloc al Museu
d’Arqueologia de Catalunya.

Els dies 14 al 16 de maig del 2018 es van
realitzar diferents actes en homenatge al
Dr. Alberto López Mullor, que malauradament es va deixar el 6 d’abril de 2017.
Aquests actes van estar organitzats per
les institucions públiques de Catalunya
amb les quals va estar vinculat professionalment al llarg de la seva vida: el Museu
d’Arqueologia de Catalunya, on va treballar 9 anys, la Diputació de Barcelona,
on va fer la majoria de la seva carrera
professional, ja que va estar al Servei del
Patrimoni Arquitectònic durant 33 anys,
la Universitat Autònoma de Barcelona,

on va donar classes els darrers 11 anys
i on va desenvolupar la seva gran vocació: la docència, i al Museu d’Història de
Barcelona, vinculat a aquesta institució
a través de la Revista Quarhis, durant
14 anys.
L’acte d’homenatge va tenir lloc al
Museu d’Arqueologia de Catalunya, el
dia 14 i va reunir a més de 240 persones
familiars, amics i col·legues de l’Alberto López vinguts de tot arreu. Desprès
del parlaments institucionals i d’unes
paraules de l’organització, el Dr. Mateu
Riera, amic i deixeble de l’Alberto va fer
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una sentida i entranyable glosa personal
i professional.
Els dos dies posteriors, la Sala de Juntes
de la Facultat de Filosofia i Lletres de la
Universitat Autònoma de Barcelona va
acollir el Congrés d’Homenatge que es
va estructurar en dues sessions monogràfiques relacionades amb la trajectòria
professional de l’Alberto: una dedicada a
l’estudi de la ceràmica i l’altra a l’arqueologia de l’arquitectura. A la primera,
es van presentar estudis sobre ceràmica,
abordant la producció i el comerç al
llarg dels segles. La segona sessió va estar
centrada en l’arqueologia de l’arquitectura, un mètode d’anàlisi que combina
l’anàlisi estratigràfica dels paraments,
l’estudi dels materials i tècniques de
construcció, la relació amb l’estratigrafia
del subsòl i l’anàlisi de la documentació escrita, mètode en el que l’Alberto
López va ser el pioner pel que fa a la seva
implantació en Catalunya.
L’organització va rebre 67 comunicacions, redactades per més de 100 investigadors que apleguen 47 organitzacions
i que tenen una àmplia representació
territorial. No només van participar
col·legues vinguts de diferents punts de
Catalunya, sinó també de Cadis, Saragossa, Sevilla, Granada, Madrid, Mallorca,
Navarra, Valladolid o València; no hi va
faltar la presència de col·legues portuguesos i francesos. Paral·lelament, nombroses institucions ens van fer arribar la
seva adhesió al congrés.
Totes les comunicacions seran recollides
en les actes Homenatge al Dr. Alberto López
Mullor. Estudis sobre ceràmica i arqueologia
de l’arquitectura, que esperem pugui ser
una realitat a començaments del 2019.
Un resum dels diferents actes es pot
consultar en aquest link:
https://youtu.be/0ho3ZKRc4tg
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