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Quan la degana de les sèries publicades pel museu, la revista Cuadernos de ar-
queología e historia de la Ciudad va veure la llum el 1960, tenia com a secretaris 
de redacció a Josep Maria Garrut i Anna Maria Adroer. Tots dos van ser, poste-
riorment, directors de la institució. L’Anna Maria va formar part del secretariat 
de redacció de la revista fins a 1969. Deu anys més tard el museu publicava la 
seva tesi, El Palau Reial Major de Barcelona, i un temps després va dirigir la casa 
entre 1985 i 1987, data en la qual va passar a fer-se càrrec de l’Institut Munici-
pal d’Història per dos anys. L’Anna Maria ens va deixar el 28 de setembre de 
2021. Fins a temps no gaire reculats venia sovint pel museu, sobretot mentre 
visqué un altre dels antics directors, Pau Verrié. Des d’aquí volem agrair-li el 
seu mestratge.  

Anna Maria Adroer hi era, doncs, quan es va decidir tirar endavant els Cuader-
nos amb bon humor, com a “publicación aperiódica que el Museo edita a través 
de su Seminario de investigación científica y que gustosamente se intercam-
biará con otras revistas análogas”. Els flamants Cuadernos havien d’aplegar els 
treballs impulsats des del Seminari d’Arqueologia i Història de Barcelona que 
coordinava el director mateix, Frederic Udina, i també treballs històrics aliens, 
basats tant en fonts arqueològiques com en documentació escrita. Es van man-
tenir fins a 1980, amb el seu darrer número, el 18, ja intitulat en català Qua-
derns d’arqueologia i història de la ciutat, sota la direcció de Josep Maria Garrut. 

Aquell mateix any de 1980 van deixar de sortir també les publicacions de re-
cerca seriades de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, de manera que 
quan a principis de la dècada següent es va plantejar la renovació de l’Institut 
Municipal d’Història per donar un nou impuls a les entitats que n’eren mem-
bres (Arxiu Històric de la Ciutat, Museu d’Història de la Ciutat, Centre d’Ar-
queologia de Barcelona i Museu Monestir de Pedralbes), un dels primers te-
mes que es van abordar fou el de crear una nova revista. La nova publicació 
havia de prestar atenció a tots els períodes històrics i a tots els mètodes en els 
treballs sobre la trajectòria de Barcelona. “La revista semestral Barcelona. Qua-
derns d’Història –deien Ramon Alberch i Ramon Grau en el primer número el 
1995–, és l’òrgan d’expressió més general del treball científic desenvolupat per 
les dependències de l’Institut i pels investigadors que hi treballem, oberta a més 
a tots els estudiosos especialitzats en la nostra ciutat.” 

Si bé el projecte de revifar l’Institut Municipal d’Història fou abandonat el 
1996, quan es va constituir l’Institut de Cultura de Barcelona com a marc or-
ganitzatiu, Barcelona. Quaderns d’història va continuar com a revista del nou 
Seminari d’Història de Barcelona, dirigit per Ramon Grau i ubicat a l’Arxiu 
Històric de la Ciutat. (Hores d’ara, la sèrie compta amb 27 volums publicats, 
que constitueixen un compendi d’història urbana com poques ciutats tenen.)

Entre unes i altres circumstàncies, el propòsit d’unificar els sabers històrico-
arqueològics i patrimonials de les diverses institucions municipals en una sola 
revista finalment no va quallar. El 2005, el Museu d’Història de la Ciutat va 
optar per una línia editorial pròpia, dins la qual s’inseria Quarhis, acrònim de 
Quaderns d’arqueologia i història de la Ciutat de Barcelona. Es reactivava així, en 

Quarhis i el museu  
com a centre de coneixement: 
cap a una nova etapa

JOAN ROCA I ALBERT

Director del MUHBA
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temps de la direcció d’Antoni Nicolau, la revista creada per Frederic Udina. 
En aquesta segona època, ressaltava Antoni Nicolau a l’editorial del primer 
número, la revista s’havia de centrar en l’arqueologia de Barcelona de manera 
monogràfica. Havia d’acollir els treballs eixits del propi museu i d’altres actua-
cions arqueològiques sobre temes considerats rellevants a l’àrea de Barcelona 
i el seu entorn. 

Quan el 2008 es va posar en marxa l’organització del sistema de publicacions 
actual del museu, es va optar per deixar Quarhis com era. El seu format i ori-
entació eren propers als de la nova sèrie Muhba documents, però finalment es 
va decidir no tocar Quarhis com a revista autònoma d’arqueologia que tenia a 
Julia Beltrán de Heredia com a alma mater. Se’n va separar, però, la ressenya de 
les intervencions dutes a terme al municipi, que pel seu volum no hi cabien. 
Així va néixer l’Anuari d’arqueologia i patrimoni, editat fins al volum de 2010 pel 
Muhba i, després, pel Servei d’Arqueologia de Barcelona.

Quarhis ha tret fins al moment 14 números i cal felicitar l’equip que any rere 
any ha tirat endavant la revista, tant el seu comitè científic com el seu equip 
de suport intel·lectual i tècnic. Ha estat una tasca d’envergadura, només cal 
fer una ullada als exemplars publicats, tal i com s’explica a l’apartat “El Museu 
d’Història de Barcelona i l’arqueologia: 75 anys” inclòs, precisament, en el 
número 14. 

La confluència entre la jubilació de Julia Beltrán de Heredia, el salt endavant 
en el món digital (amb altres formes d’edició i intercanvi de publicacions),  la 
reorganització en curs del Muhba i del seu sistema de coneixement, així com 
l’impacte de la pandèmia, ens porten ara a repensar algunes qüestions en el 
número present i en els propers, per encarar sense presses aquest nou perío-
de. De Quarhis com a node d’irradiació de recerca arqueològica cap a d’altres 
institucions, que ha estat un objectiu fonamental en la seva segona etapa, a 
Quarhis com a node d’atracció, en primera instància, de metodologies i inves-
tigacions per mostrar la trajectòria històrica de Barcelona al museu. 

En qualsevol cas, la primera cosa a fer és expressar l’agraïment a les persones 
que van formar part de l’equip de Quarhis en temps passats i a les que, per 
motius diversos, ens han deixat ara: Julia Beltrán de Heredia, Josep Maria Gurt 
que també s’ha jubilat─, Isabel Rodà i Xavier Aquilué.  No podem estar menys 
agraïts a les persones que han optat per continuar al consell: Josep Guitart, 
Magí Miret, Carme Miró, Miquel Molist, i als nous assessors i assessores que 
s’hi van incorporant i que ara com ara són Reinald Gonzàlez, Teresa Reyes i 
Queralt Solé. Amb l’equip del museu com a pal de paller: Nuria Miró, Emili 
Revilla i Daniel Alcubierre, i amb el ferm suport de Vanesa Triay.

L’objectiu a aconseguir és la màxima integració dels treballs arqueològics dins 
de les línies de recerca científica, publicació i programació del Muhba, con-
vergint amb altres treballs històrics impulsats des del museu a partir de fonts 
escrites, orals o gràfiques, per substanciar de forma conjunta els temes clau 
del projecte del Muhba. Ara mateix, amb un especial interès, quant al mètode 
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arqueològic, pels treballs sobre dinàmiques prehistòriques al pla de Barcelo-
na, pel paleoclima i el paleopaisatge, per la bioarqueologia i la paleopatologia, 
per la topografia i la morfologia urbana preindustrial (un clàssic a Quarhis), i 
per l’arqueologia industrial. 

Cal avançar cap a una major confluència transdisciplinària entre tots els sabers 
d’un museu que es defineix com a “entitat patrimonial de coneixement urbà i 
construcció de ciutadania”. Un museu que s’ha de dedicar a explicar la ciutat 
en clau històrica, assenyalant-ne els moments de canvi i les grans continuïtats 
i mostrant-ne les geografies humanes i urbanes, plasmades en paisatges i con-
junts patrimonials. 

Arqueologia del conflicte i ciutadania és el tema focal del número de Quarhis que 
teniu a les mans. Respon a la demanda del Muhba de nous estudis per fer un 
salt endavant en la inserció dels testimonis de la guerra civil en la història de la 
ciutat –el museu té cura directa tant del Turó de la Rovira com del Refugi 307– 
en diàleg amb les memòries ciutadanes i en un context internacional ampli.

En aquest sentit, l’article de Jordi Ramos proporciona una metodologia i una 
sistematització molt necessàries en aquests moments de recuperació generalit-
zada dels testimonis de la tragèdia de la guerra civil i la postguerra. La propos-
ta de Ramos per abordar història i patrimoni des de l’arqueologia del conflicte 
resulta especialment valuosa per a un museu de ciutat com el MUHBA amb 
vincles de recerca i treball amb ciutats diverses, europees i d’altres continents, 
a l’empara de l’Ajuntament de Barcelona.

Els altres dos articles de la secció monogràfica dialoguen estretament amb 
l’anterior. Per un costat, amb la contribució a la història urbana i les memòries 
ciutadanes de la guerra des de l’anàlisi arqueològica d’un espai especialment 
simbòlic, com proposa Laia Gallego-Vila a partir de les traces de les bombes 
llançades del 30 de gener de 1938 sobre la plaça de Sant Felip Neri. Per l’altre, 
amb l’aproximació al tema des de les arts de Fernando Prats, amb els nois i 
noies del programa educatiu En Residència, que transforma el coneixement 
arqueològic de la plaça esmentada en un saber viscut, en una apropiació dels 
fets, com expliquen Aidelman, Colell i Giner.

La part de Notes i estudis té també vincles estratègics amb les tasques del museu. 
El treball sobre la vil·la romana del Pont del Treball Digne, un assentament 
periurbà a l’ager de la ciutat de Barcino, i l’estudi de la inhumació d’un possible 
esclau a la necròpolis islàmica medieval vora el Born han estat rellevants per 
a la nova museografia al subsòl de la plaça del Rei i de les voltes romàniques 
del Palau Major.

Els altres textos d’aquesta part de la revista nodreixen línies de recerca en curs 
des de fa temps al Muhba sobre els primers pobladors de la plana i sobre l’ali-
mentació en temps baixmedievals i moderns. Així mateix, esperem incorporar 
aviat als instruments d’anàlisi a l’abast les tipologies i cronologies resultants de 
l’exploració de les restes abocades al Rec Comtal. 
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Si, per acabar, feu una ullada a les seccions de Noticiari i de Bibliografia tampoc 
passareu fàcilment de llarg. Les recerques en curs que s’hi comenten mostren 
alhora el grau d’especialització i l’amplitud de camp necessaris per tenir-les a 
prop en diàlegs i seminaris i d’altres projectes futurs del museu, i no tan sols 
per a Quarhis. 
 
El número segurament hauria agradat a l’enyorada Anna Maria Adroer, no tan 
sols per la seva condició de publicació aperiòdica, sinó pel fet que rere seu hi ha 
dues coses que no han canviat des d’aquella publicació inicial, corresponent a 
l’any 1960, en què ella va prendre part: no hi ha museu rellevant sense recerca, 
i no hi ha recerca fecunda si, d’una manera o altra, no es fa pública. 

Joan Roca i Albert
Director del MUHBA
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