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Juny-setembre 2022

4

Vil·la Joana

Casa del Guarda. C. Olot, s/n

Vil·la Joana és la darrera casa que va acollir l’escriptor
Jacint Verdaguer. Malalt, va morir-hi el 10 de juny de
1902. Avui és alhora memorial i Casa de la Literatura.

La relació entre Gaudí i la Barcelona artística i industrial
presentada en el singular edifici de la Casa del Guarda.
Amb reserva prèvia. Amb la col·laboració de B:SM.

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 mort. 4/6/2022, 3/7/2022 i
11/9/2022. 5 € (Amics: 3 €)

Itinerari literari a càrrec de
Maria Nunes. Recorre els
diversos indrets de la ciutat
vinculat a la biografia i el
llegat literari de l’autora.
28/6/2022

Gabriel Ferrater
i Barcelona

Itinerari d’autor a càrrec de
Josep Grau. Inici: quiosc de
plaça Urquinaona, 7/7/2022.
8,50 € (Amics: 6 €)

Tothom al carrer! La lluita
per les llibertats a la
Barcelona de la Transició
(1976-1979)
Itinerari d’autor a càrrec de
Josep Grau. Inici: Gran Via passeig de Gràcia, davant del
cinema Comedia, 18/9/2022.
8 € (Amics: 5,50 €)

«Una, grande y libre»
Escenaris de la dictadura
franquista a Ciutat Vella
Itinerari d’autor a càrrec de
Josep Grau. Inici: centre de
plaça Catalunya, 30/6/2022.
8 € (Amics: 5,50 €)

Dilluns

De dimarts
a divendres

Dissabtes

Diumenges

Temple d’August

10-14 h

10-19 h

10-19 h

10-20 h

Plaça del Rei

Tancat

10-19 h

10-19 h

10-20 h

Porta de Mar 1

Tancat

dt. i dj. 10-13 h; dc. 17-20 h 10.30-13.30 h /11-14 h Tancat

Via Sepulcral Romana

Tancat

dt. 11-14 h

Tancat

11-15 i 16-19 h

Domus Avinyó

Tancat

Tancat

Tancat

10-14 h 3

Domus Sant Honorat

Tancat

Tancat

Tancat

10-14 h

El Call

Tancat

dc. 11-14 h

11-15 h i 16-19 h

11-15 h i 16-19 h

Santa Caterina

8.30-15.30 h

8.30-15.30 h

8.30-15.30 h

Tancat

Vil·la Joana

Tancat

dt. i dj. 10-14 h

10-15 h

10-15 h

Park Güell (estiu)

9.30 a 20 h

9.30 a 20 h

9.30 a 20 h

9.30 a 20 h

Fabra i Coats

Aquest espai està temporalment tancat al públic. Consulteu el web.

Oliva Artés
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Tancat

dm. 16-20 h

11-15 h i 16-20 h

11-15 h i 16-20 h

Tancat

Tancat

11 i 12.30 h

Tancat

Refugi 307

Tancat

Tancat

Tancat

10-14 h 2

Turó de la Rovira

Tancat 5

dc. i dv. 17-20 h 5
dc. 10-14 h 6

17-20 h 5
10-15 h i 16-20 h 6

17-20 h 5
10-15 h i 16-20 h 6

Casa de l’Aigua
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1. Tancat a l’agost.
2. Només per a visita comentada amb
reserva prèvia.
3. 1r i 3r diumenge de mes.
4. Només de setembre a juny. Juliol i
agost tancat.
5. Juny, juliol i agost
6. Setembre
Tot i que constin com a tancats, alguns
dels equipaments poden obrir per a
grups amb reserva prèvia..
L’últim moment d’entrada a qualsevol
centre del museu és mitja hora abans
del seu tancament.
Dia de tancament de tots els centres
MUHBA
24 de juny

Com fer les reserves?
Encara que l’activitat sigui gratuïta
cal fer la reserva al web
barcelona.cat/museuhistoria
Informació
informaciomuhba@bcn.cat
Per a qualsevol altra informació:
93 256 21 22 (de dilluns a
divendres feiners, de 10 a 14 i de
16 a 19 h)
El MUHBA es reserva el dret
d’anul·lar activitats.
El preu de les activitats està
subjecte a les taxes i els preus
públics vigents.
Si no s’especifica altrament, les
visites i els itineraris es fan en
català.
Per a grups, el MUHBA ofereix
les visites i els itineraris en
altres llengües, així com la
interpretació en llenguatge
de signes.

El programa d’activitats pot
experimentar modificacions en
funció de les condicions sanitàries
generals i de la salut de les
persones que hi participen.

barcelona.cat/museuhistoria
facebook.com/museuhistoriabarcelona
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El MUHBA té el suport del Cercle
del Museu d’Història de Barcelona.
Patrons benefactors: Ara, Consorci de la
Zona Franca, El Periódico, Fira de Barcelona,
Mercabarna i Port de Barcelona
Patrons institucionals: Societat Econòmica
Barcelonesa d’Amics del País, Consell
Econòmic i Social de Barcelona, Ateneu
Barcelonès, Sport Cultura Barcelona,
Associació Consell de Cent, Institut Europeu
de la Mediterrània, Fundació Centre
Internacional de Música Antiga, Associació
d’Enginyers Industrials de Catalunya,
Fundació Museu Historicosocial de La
Maquinista Terrestre i Marítima i de Macosa,
Cambra de Comerç de Barcelona, Fundació
Pau Casals i Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona
Associats i amics: iGuzzini i Grup Julià

A càrrec de Jaume Subirana.
Un recorregut que subratlla
com Gaudí i Güell van pensar
i construir un espai que era
i alhora no era ciutat, que
era i no era jardí, que era i
no era residència privada.
21/9/2022

Güell, Gaudí i Barcelona.
L’expressió d’un ideal
urbà
Visita comentada a l’exposició
de la Casa del Guarda del Park
Güell, un dels pocs exemples
d’habitatge modest construïts
per Antoni Gaudó. La visita al
centre del MUHBA fa èmfasi
en la relació entre Gaudí i
Güell, entre el parc i la ciutat
de Barcelona. 22 i 29/6/2022
i 6/7/2022. 2 €

Raó, passió i negoci en la
construcció de l’Eixample
Itinerari. La construcció
de l’Eixample. 15/7/2022 i
2/9/2022. Inici: torre de les
Aigües, Roger de Llúria, 56.
8 € (Amics: 5,50 €)

Gaudí al Park Güell:
arquitecte, urbanista
i paisatgista
Un itinerari nou que recull
les aportacions de la recerca
més recent. Ressegueix la
trajectòria d’Antoni Gaudí i
Eusebi Güell per entendre
aquest projecte com l’obra
conjunta d’un arquitecte i un
mecenes. Situa el projecte
en la trajectòria d’un Gaudí
que expandirà el seu paper
d’arquitecte compromès amb
les arts i amb el diàleg amb la
natura, per esdevenir urbanista i paisatgista. 1/7/2022 i
19/8/2022. 2 €

El Park Güell i l’aigua
Una visita comentada que
pretén analitzar com Gaudí i
Güell van resoldre el sistema
hídric en el seu projecte d’urbanització en un context de
canvi de model. El gran creixement de la ciutat posa en
crisi les formes tradicionals
de subministrament d’aigua
creades a la baixa edat mitjana. 22/6/2022, 20/7/2022 i
10/8/2022. 2 €
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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 del
segle xix i on trobem traces
dels conflictes i les contradiccions característics de la metròpoli moderna. 25/6/2022,
23/7/2022 i 10/9/2022.
Gratuït

El Park Güell i Barcelona

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

Visita. 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. 3/9/2022.
8 € (Amics: 5,50 €)

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. Inici: MUHBA
Turó de la Rovira. Final: Vallcarca. 29/6/2022, 13/7/2022
i 3/8/2022. 2 €. Amb reserva
prèvia. Amb la col·laboració
de B:SM.

L’abastament d’aigua a la ciutat. Estació
de bombatge construïda els anys 19151917 per l’Ajuntament de Barcelona.

La defensa de la ciutat
moderna

De Montcada a Barcelona.
L’aigua a llevant de la
ciutat

Visita. El turó de la Rovira és
un mirador natural avançat
de Collserola triat el 1937 per
projectar-hi una de les defenses antiaèries més importants
de la ciutat. 17/9/2022. 5 €
(Amics: 3 €)

Visita al MUHBA Casa de
l’Aigua a la Trinitat Vella.
S’hi explica la història del
subministrament de l’aigua
a Barcelona. Comença a la
Casa de l’Aigua de la Trinitat
Vella i acaba a la de la Trinitat
Nova passant pel túnel sota
l’avinguda Meridiana. 4 i
18/6/2022, 9 i 23/7/2022 i
10/9/2022. Gratuïta

Visita d’autor a les instal·lacions d’abastiment d’aigua
de Barcelona des de l’època
romana fins a l’actualitat, a
càrrec de Manel Martín Pascual. 10/9/2022. 8,50 €.
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Itinerari que ressegueix el
procés de construcció i formalització del Park Güell i la seva
relació amb la ciutat de Barcelona i visita la Casa del Guarda del Park Güell. 17/6/2022,
8 i 22/8/2022 i 4/9/2022

La Casa de l’Aigua.
Conductes, dipòsits
i comportes

Fabra i Coats
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C. Sant Adrià, 20

11

La Sala de Calderes de Can Fabra és un
espai patrimonial que permet avançar
en el coneixement de l’evolució i les
funcions del món fabril, tant pel que
fa al vessant tècnic com social.

6

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

9

Itinerari a càrrec d’Aymara Arreaza i Lorena Bou.
30/6/2022. En castellà. Inici:
pla de Palau, 18, davant la
Facultat de Nàutica. 8,50 €
(Amics: 6 €)

9
Bon Pastor
C. Barnola, s/n

Refugi 307
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C. Nou de la Rambla, 175
La defensa ciutadana de Barcelona.
Quatre-cents metres de galeries d’un dels
refugis antiaeris construïts sota terra
durant la Guerra Civil.

Coberta: Autor desconegut. Park Güell. Barcelona. Col·leccions - Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya • DL B 12170-2022

Centres
del Museu d’Història
de Barcelona

Visita comentada. Una activitat per revisitar l’obra de
Verdaguer a partir de la seva
confrontació amb el poder
i la lluita contra la calúmnia
i la censura. 19/6/2022,
17/7/2022 i 18/9/2022. 5 €
(Amics: 3 €)

Itinerari a càrrec de Maria
Nunes. Entre els anys 1952
i 1963 Gabriel Ferrater va
viure a Barcelona, i és en
aquesta ciutat on va escriure i
publicar la seva obra poètica.
En aquest itinerari literari
per Sarrià resseguim les passes del poeta per la ciutat.
4/9/2022

Altres recorreguts urbans
Made in USA: l’empremta
nord-americana a Ciutat
Vella

Itinerari literari al Park
Güell

La Barcelona de la guerra
i la postguerra.
Perspectives des del turó
de la Rovira
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Parc de les Aigües de la Trinitat Vella
Torrent de la Perera, s/n

Barcelona i la seva història recent des del turó, amb l’espai arqueològic de la bateria antiaèria de la Guerra Civil i
les barraques bastides a la postguerra.

5

Park Güell

En defensa pròpia:
Verdaguer contra la
censura

Casa de l’Aigua

C. Marià Labèrnia, s/n (Horta-Guinardó)

Ctra. de l’Església, 104 (Vallvidrera)

Mariàngels Anglada a
Barcelona

11

Turó de la Rovira

El Call

3

Plta. Manuel Ribé, s/n
Situat on hi havia la casa de Jucef
Bonhiac, teixidor de vels, aborda la trajectòria de la comunitat jueva en la història
de la ciutat medieval i el seu llegat cultural, que ha perdurat fins
als nostres dies.

L’evolució de l’habitatge obrer analitzada en un dels primers polígons de
Barcelona en diversos moments del
segle xx (1930, 1955, 1980 i 2015).

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.
28/7/2022 i 25/8/2022.
8,50 € (Amics: 6 €)

Dones i rereguarda
Un itinerari que ressegueix
els espais de treball productiu, els de cura i els de
lluita política protagonitzats
per dones durant la Guerra
Civil. Inclou la visita al Refugi
307. 1/7/2022, 4/8/2022,
2/9/2022. 8,50 € (Amics: 6 €)

7
3

Quan el Call era el call
dels jueus
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Itinerari. 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 i al centre MUHBA El Call. 26/6/2022,
24/7/2022 i 18/9/2022.
8,50 € (Amics: 6 €)

1
2
Del mercat a la taula
medieval

Barcino/BCN

12

Centre de col·leccions
del MUHBA
Zona Franca
Equipament destinat a la conservació, l’estudi i la difusió de les col·leccions del museu.
A l’Arxiu Arqueològic es tracta el material
arqueològic acabat d’arribar de les excavacions que es duen a terme a la ciutat.

2

Porta de Mar, Domus Avinyó,
Domus Sant Honorat
i Via Sepulcral Romana
C. Regomir, 7-9; c. Avinyó, 15; c. Fruita, 2;
pl. Vila de Madrid
Com s’han incorporat els vestigis arqueològics
al patrimoni monumental i al paisatge urbà de
la ciutat contemporània?

Itinerari. 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. Inici:
MUHBA Via Sepulcral Romana. 26/6/2022, 31/7/2022
i 25/9/2022. 8 € (Amics:
5,50 €)

Itinerari per l’antic barri del
Quarter del Mar i visita a l’exposició Alimentar Barcelona,
on parlarem de com s’organitzava l’abastament d’aliments
a la ciutat i quins gustos i
quines aromes es trobaven
a les taules medievals. Inici:
plaça del Rei. 22/7/2022,
26/8/2022 i 30/9/2022. 8 €.
(Amics: 5,50 €)

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 monumentalitzar el
centre històric amb motiu de
la seva obertura. 18/6/2022
i 16/7/2022. Inici: pl. del Rei.
8,50 € (Amics: 6 €)

Casa Padellàs, Plaça del Rei,
Temple d’August
i Santa Caterina

1

Oliva Artés

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. 27/7/2022. 8 €
(Amics: 5 €)

A les naus d’aquest espai fabril situat al
bell mig del Poblenou es presenten, en
clau d’història contemporània, diferents
temes sobre la formació i trajectòria de
la metròpoli barcelonina.

C. Espronceda, 142-146

Habitar Barcelona
Visita comentada a l’exposició. 20/7/2022 i 28/9/2022.
5€. Amb reserva prèvia

Barcelona, futbol i
literatura: llegir i escriure
sobre l’esport rei a la
ciutat
Col·loqui, amb Màrius Serra,
Anna Ballbona i Jordi Puntí.
9/6/2022

Pl. del Rei, s/n; c. Paradís, 10;
pl. Joan Capri (Mercat de Santa Caterina)

Cristianisme, visigots
i poder a la Barcelona
del segle iv al vii

De la ciutat Romana
al Palau Reial Major
Medieval

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. 16/9/2022.
7,50 € (Amics: 5 €)

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. 8/7/2022,
5/8/2022 i 9/9/2022. 8 €
(Amics: 5,50 €)

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.
1/7/2022; 19/8/2022. 8 €
(Amics: 5,50 €)

Interrogar Barcelona
Visita comentada. Una exposició que explica la història
de la ciutat des del segle xviii
fins a l’actualitat. 29/6/2022 i
14/9/2022. 7,50 € (Amics: 5 €)

Obeliscs industrials.
Xemeneies/Bcn

Com una petita colònia romana arriba
a esdevenir una capital de la Mediterrània?

La formació d’una capital.
La ciutat medieval
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El carrer de Pere IV,
espina dorsal del
Poblenou industrial

Visita comentada a l’exposició a càrrec de Brian Rosa.
6/7/2022 i 8/6/2022. Gratuït.
Amb reserva prèvia

Urbanisme i poder prop
de la plaça del Rei

Dones amb empenta a la
Barcelona medieval

L’itinerari mostra la relació
entre espai i poder al llarg de
dos mil anys d’història, des de
l’emplaçament del fòrum i el
temple d’August, fins al reforçament simbòlic d’aquest territori amb la idea de crear un
«barri gòtic», mentre s’excava
la ciutat romana 22/7/2022.
8 € (Amics: 5,50 €)

Itinerari. Dones que desenvolupaven tasques que, suposadament, estaven reservades
als homes i que han aconseguit deixar el seu testimoni en
documents que recullen una
part de les seves vides a la
Barcelona dels segles XIV i XV
9/7/2022 i 3/9/2022. 8,50 €
(Amics: 6 €)

Habitar Barcelona

MUHBA Oliva Artés-Museu Laboratori

MUHBA Park Güell. Estiu 2022

MUHBA Vil·la Joana

MUHBA Casa de l’Aigua

Exposició

Obeliscs industrials.
Xemeneies/BCN Exposició

Música, guerra i Ràdio
Barcelona

Verdaguer i Vil·la Joana, 120 anys

De Montcada a Barcelona.
L’aigua a llevant de la ciutat

Projecte de recerca de Brian Rosa, geògraf urbà
i fotògraf, actualment vinculat al Departament
d’Humanitats de la UPF com a investigador Marie
Curie. L’exposició mostra les xemeneies industrials
que es conserven a Barcelona i convida a reflexio
nar sobre el seu significat.

Cicle de concerts
al Park Güell

Reptes, combats i
polítiques al segle xx
L’exposició presenta les diferents etapes d’un cicle
històric que recorre les polítiques d’habitatge al
llarg del segle passat.
S’inicia amb l’arribada massiva d’immigrants a
Barcelona i les primeres promocions d’habitatges
protegits, i acaba a finals del segle amb la crisi de
1997.
La dinàmica que aquests processos imprimeixen a
la ciutat impulsa les reivindicacions del moviment
veïnal, amb la demanda de millora urbana en els
barris. Es tracta d’un cicle caracteritzat pel canvi
d’orientació en la tinença de l’habitatge, de lloguer
abans de la guerra civil, amb episodis crítics
com la vaga de lloguers de 1931, a la difusió de
l’adquisició en propietat en les dècades del desarrollo i la crisi del final de segle, que va marcar
l’entrada en un nou cicle dins del qual encara avui
ens trobem immersos.

La lluita pel dret a l’habitatge:
Les pressions de la globalització
i l’assequibilitat a les ciutats avui.
Congrés ENHR (European
Network for Housing Research)
El Museu participa en el congrés amb l’exposició
al MUHBA Oliva Artés, on el dia 1 de setembre
es faran visites comentades des de les 16 fins
a les 19 h, a més d’altres activitats pendents de
concretar amb els organitzadors de la conferència
europea. El congrés es desenvolupa a l’ETSAB.
30/8 – 2/9 2022

Visites comentades a l’exposició a càrrec de Brian
Rosa els dies 8/6 i 6/7/2022, gratuïtes, amb reser
va prèvia. Fins el 20/7/2022. MUHBA Oliva Artés

La memòria pictòrica del
Poblenou Exposició

Música de cambra on the air

L’exposició combinarà la pintura de Neus Martín
Royo, amb documentació històrica i fotogràfica del
Poble Nou i activitats divulgatives, a banda d’un
projecte adreçat a escoles.

Amb Maria Cuatrecasas, violí; Ignasi Piera, violon
cel. Presenta: Irene Valle. 17/6/2022

Obeliscs industrials

Obertura el 30 de juny a les 17 hores
1/7 - 31/12 2022. MUHBA Oliva Artés
Visites comentades a l’exposició 20/7 i 28/9/2022

El jazz més europeu

Els paisatges del Poblenou que podrem veure
seràn la platja de la Mar Bella; la sastreria La
Africana, la gelateria Tio Ché , l’antic Gasòmetre,
les antigues cotxers de TMB, l’antiga cooperativa
La Flor de maig, el Casino L’Aliança, entre d’altres.

Cloenda del programa Memòria
de les lluites per l’habitatge a
Barcelona

Xemeneies/BCN

A l’acte de cloenda del programa «Memòria de les
lluites per l’habitatge a Barcelona» confluiran la
recerca realitzada per la UPC i el treball fet des
dels territoris amb les Taules de Memòria dels
districtes.

Aquesta exposició és un recull de memòries col·
lectives, de veïns i veïnes, de la transformació del
Poblenou. A través del diàleg artístic i documental
podem recórrer la petjada històrica del barri i
apreciar-ne la seva evolució. Una exposició sin
gular en la que parlem d’aquesta transformació
gràcies a la representació pictòrica del barri de
l’artista Neus Martín Royo, que es combinarà amb

la documentació fotogràfica i textual de l’Arxiu
històric del Poblenou.

MUHBA Oliva Artés

Es presentarà la programació d’activitats realitza
da amb la participació de les Taules de Memòria,
així com el mapa digital de la memòria de les llui
tes per l’habitatge.

El projecte educatiu vinculat a l’exposició con
templarà visites a l’exposició i activitats escolars
relacionades amb la mateixa.

Exposició: 2/4/22· 5/7/22
Del 10/9/2022 al 8/01/2023. MUHBA Oliva Artés

Finalment, hi haurà un espai de debat entorn el
passat i present d’aquestes lluites.

Barcelona ressona

30/6/2022, 18 h

Homenatge a «Música Oberta» (1960-1970)

Amb Eva Slongo, Tcha Limberger, Bastien
Ribot, Christoph Mallinger, Albert Bello, Oriol
Saña i professors i alumnes de l’EMMCA (Escola
Municipal de Música-Centre de les Arts). Presenta:
Irene Valle. 1/7/2022

BRIAN
El lied sonava en català
ROSA

Mireia Tarragó, veu; Laura Peribañez, violon

Projecte «Música i dansa en els processos socio
culturals, identitaris i polítics durant el segon fran
quisme i la Transició (1959-1978)»
21/06/2022 a les 19 h. MUHBA Oliva Artés

A càrrec de Mauricio Carrasco, guitarra i Quartet
Calders

19 h. Verdaguer, 175 anys
Concert a càrrec del Cor d’homes d’Osona dirigit
per Pere-Mateu Xiberta i amb Núria Serrat al
piano.

11 DE JUNY

cel; Carmen Santamaria, piano. Presenta: Laura
Peribañez. 8/7/2022

La cobla contra el feixisme
Cobla de l’ESMUC. Presenta: Albert Fontelles.
15/7/2022
Organitza el MUHBA amb la col·laboració de
l’ESMUC i el suport de B:SM.

Barcelona & futbol

El gran joc social del segle xx
Exposició

Col·loqui. Barcelona, futbol i literatura: llegir i escriure sobre l’esport rei a la ciutat

No es pot explicar la trajectòria contemporània
de Barcelona sense tenir en compte l’impacte del
futbol sobre la construcció social de la ciutat: des
dels usos de l’espai públic, la internacionalització
o l’economia fins als mitjans de comunicació, els
hàbits dominicals, el joc i les joguines i la vida
quotidiana.

Ponents: Màrius Serra (escriptor), Anna Ballbona
(escriptora i periodista) i Jordi Puntí (escriptor)

Fins al 31/12/2022. MUHBA Oliva Artés

L’objectiu fonamental de la taula és saber com un
esport tan popular i que històricament ha ajudat
a vertebrar la ciutat de Barcelona influeix en la
literatura.

Com un esport tan popular i que ha ajudat a ver
tebrar la ciutat influeix en la imatge literària de
Barcelona? Com els escriptors han estat seduïts
pel futbol, s’hi inspiren i l’incorporen a les seves
trames i relats?

D’aquest diàleg, en el context de l’exposició
Barcelona i el futbol: el gran joc social del segle xx,
sorgirà la solució a una qüestió poc explorada fins
ara: el joc esportiu més popular del món és una
font d’inspiració per a la literatura?
9/6/2022, 18 h. MUHBA Oliva Artés

Alimentar Barcelona

Ciutat, proveïment i salut
Exposició
Alimentar la població ha resultat sempre una preo
cupació per a les ciutats. A Barcelona, d’assegurar
el proveïment i la seguretat alimentària se’n va

ocupar el Consell de Cent, la institució municipal
creada el 1249. Des d’aleshores la intervenció del
govern de la ciutat ha estat una constant fins avui,
amb la xarxa de mercats municipals i Mercabarna,
el gran rebost de Barcelona i del sud d’Europa
Fins el 15/10/2022. MUHBA Plaça del Rei (Saló
del Tinell)

17 DE JUNY

MUHBA Vil·la Joana, a les 18 h. Reserves a Poesia
als Parcs.

Una selecció de pel·lícules que parlen de Barcelona
i de la relació de la ciutat amb el cinema.

19.30 h. El Joglar. Arnau Tordera canta Jacint
Verdaguer

En aquesta edició del cicle de cinema Barcelona
en moviment es presenten tres pel·lícules molt
diferents que ens ajudaran a mirar la ciutat com
a espai físic i també com a escenari. La ciutat
no és només el lloc concret on vivim, sinó que
per les seves característiques (carrers, edificis,
espais públics) sovint el cinema la utilitza com a
escenari d’històries que no tenen relació amb la
ciutat mateixa. La ciutat, a través del cinema, pot
aparèixer com la protagonista que emfatitza «jo
sóc Barcelona» o, com en la pintura de la pipa de
Magritte, ens pot dir «això no és Barcelona».

Si Verdaguer –cim de la poesia i la llengua cata

col·labora

Projeccions:
Vida en sombras, de Llorenç Llobet Gràcia
(1948-1953). Castellà. 22/6/2022
El perfum, de Tom Tykwer (2006). VOS (versió
original amb subtítols). 29/6/2022
The Machinist, de Brad Anderson (2004). VOS
(versió original amb subtítols). 6/7/2022
Organitza el MUHBA amb el suport de B:SM.

Barcelona en blanc i negre i 3D

Les imatges del film s’han obtingut de digitalitzar
i restaurar les plaques de vidre 6x13 cm. de

MUHBA Vil·la Joana. Coorganitzat amb el Parc de
Collserola

Cinema al Park Güell

Visites i itineraris

 rganitza la Taula Eix Pere IV i l’Associació
O
Fotoclub Poblenou, en el marc del projecte MUHBA
Museu Laboratori.
21/9/2022, 18.30 h. MUHBA Oliva Artés

18:30 h. Concert ‘Cantar Verdaguer!’
A càrrec de Cor País Meu, acompanyat pel cantant
i rapsoda Baltasar Font.

Barcelona plató: quan la ciutat
és l’escenari

La ciutat i el Park
la Barcelona dels anys 20, que pertanyen a la
col·lecció particular d’Enric Riera.

Caminada Les fonts de Collserola, a les 9h, itine
rari Verdaguer i la Natura a càrrec de Pere Alzina
i Gemma Sangerman, a les 11, visita comentada
Verdaguer i Barcelona a les 13h. Gratuït amb
reserva prèvia al web del MUHBA
Organitza: FEEC i Madteam, amb la col·laboració
del Parc de Collserola

18 h. Poesia als Parcs

Conferència introductòria, a càrrec d’Helena
Martín-Nieva

Presentació del audiovisual que mostra un
recorregut 3D per la Barcelona dels anys 20 del
segle passat acompanyat de música i anuncis del
mateix període històric.

De 10 a 14 h.
Seminari ‘Els altres Verdaguers d’Europa. Poetes
nacionals i sants cultural’
Vegeu destacat.

El Park Güell i Barcelona. Itinerari. 17/6, 8/7, 22/7
i 4/9/2022
El Park Güell i l’aigua. Visita comentada. 22/6,
20/7 i 10/8/2022. De 19.30 a 21 h
Güell, Gaudí i Barcelona. L’expressió d’un ideal
urbà. Visita comentada. 22/6, 29/6 i 6/7/2022.
A les 19.30 i 20.30 h
Gràcia 1900. L’aparador burgès d’un barri obrer.
Itinerari. 25/6, 23/7 i 10/9/2022. De 18 a 21 h.
Inici: porta del Carmel del Park Güell

La primera balconada de Barcelona. El creixement de la ciutat vist des dels Tres Turons.
Itinerari. Inici: MUHBA Turó de la Rovira. Final:
Vallcarca. 29/6, 13/7 i 3/8/2022, de 19 a 21 h
Gaudí al Park Güell: arquitecte, urbanista i paisatgista. Itinerari. 1/7 i 19/8/2022, de 19 a 21 h
Un park per viure-hi. Itinerari literari. 21/9/2022,
de 18 a 19 h
Reserves al web del MUHBA, 2 €
Les activitats d’estiu del MUHBA al Park Güell,
s’organitzen amb el suport de B:SM

Recital poètic amb Maria Sevilla i l’Antonina
Canyelles, acompanyades de la veu i el teclat de
Marta Torrella, dins Poesia als Parc.
Organitzat al Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola, dins el cicle poesia als parcs de la
Diputació de Barcelona.

Centre de Recerca i Debat
lana– és el trobador, l’Arnau Tordera és el joglar
que difon els seus versos submergint-se en el
seu projecte més auster, més intimista i genuí.
Amb l’únic acompanyament de la veu i la guitarra
clàssica interpreta íntegrament l’obra “Verdaguer,
ombres i maduixes” que OBESES va publicar l’any
2017. Un gir absolut de la partitura amb un nou
arranjament complet que cerca l’essència de la
trobada entre música i poesia.
Totes les peces de l’obra, tots els personatges i
tots els versos de Verdaguer queden conjugats en
el cant del Joglar que rescatarà de l’oblit aquesta
forma arcaica i preciosa d’explicar històries.
MUHBA Vil·la Joana a les 19:30 h, Gratuït amb
reserva prèvia

Itineraris i rutes
En defensa pròpia: Verdaguer contra la censura.
Visita comentada. Una activitat per revisitar l’obra
de Verdaguer a partir de la seva confrontació amb
el poder i la lluita contra la calúmnia i la censura.
19/6/2022, 17/7/2022 i 18/9/2022.
Visita comentada ‘Verdaguer i Barcelona’
Recorregut per les sales de Vil·la Joana dedicades
a Jacint Verdaguer i a la Barcelona que el trepitjà,
que el plorà i que l’homenatjà després de la seva
mort. 4/6/2022, 3/7/2022 i 11/9/2022.
Musicant Verdaguer
IV Audició comentada a càrrec d’Arnau Tordera, al
canal Youtube del MUHBA. 8/6/2022

Els altres «Verdaguers» d’Europa. Poetes nacionals
i sants culturals. Seminari

Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni

Seminaris i jornades

244. La industrialització xocolatera a Barcelona.
El cas de la dinastia Amatller (1797-1960). Jordi
Vilar i Xavier Jou. 13/6/2022, a les 19 h

Jornada Proust i Barcelona,
17/9/2022, al MUHBA Vil·la Joana.

245. Producció d’olives i subministrament d’oli a
Barcelona durant la segona meitat del segle xviii.
Gabriel Jover-Avellà. 27/7/2022
246. Les primeres iniciatives d’homenatge i
memòria postmortuòria a la figura de Jacint
Verdaguer. Barcelona (1902-1906): de la mort
del poeta al movimento de Solidaritat Catalana.
David Cap Costoya. 19/9/2022, a les 19 h

El curs ofereix formació especialitzada per a
la ideació i interpretació d’itineraris urbans,
amb l’objectiu de mostrar nous mecanismes de
descoberta i presentació dels actius històrics i
patrimonials de Barcelona. L’objectiu del curs
és complementar l’estudi rigorós de la història
urbana, el patrimoni històric i la seva gestió
així com del turisme cultural barceloní, amb

Itineraris a càrrec dels estudiants del Curs de re
lats urbans del MUHBA

10/6/2022, a de 10 a 14 h. MUHBA Vil·la Joana

Gespa infinita. El parc de la Trinitat, un
projecte olímpic

6/7/2022, de les 18.30 a les 21 h

Camins d’aigua: el proveïment d’aigua a
Barcelona al llarg del temps
A càrrec d’Arturo de la Oliva. L’itinerari fa un
recorregut històric del camí de l’aigua, des de
l’aqüeducte romà i fins a les fonts modernes. Inici:
pl. Vuit de Març. Final: pl. Sant Agustí Vell.
11/7/2022, de les 18.30 a les 20 h

A càrrec de Mireia Teixidor. El parc de la Trinitat,
ubicat dins d’un dels anells viaris més importants
de Barcelona, acull una interessant varietat d’es
pècies vegetals però va ser concebut en clau social
i es va dissenyar per tal d’oferir a la ciutadania

XIV Seminari Literatura i Ciutat

Del mercat a la taula medieval

Coordinació científica: Antoni Martí Monterde, UB

Itinerari per l’antic barri del Quarter del Mar i visi
ta a l’exposició, on parlarem de com s’organitzava
l’abastament d’aliments a la ciutat i quins gustos i
quines aromes es trobaven a les taules medievals.
22/7/2022, 26/8/2022 i 30/9/2022

El cop que va sofrir Catalunya amb la postguerra
va afectar molt profundament la cultura, especi
alment el camp literari i intel·lectual de Barcelona.
Els efectes sociopolítics i culturals d’aquella desfeta
es projecten en el temps i, en molts sentits, encara

el coneixement de tècniques pròpies de la
performativitat escènica aplicades a l’itinerari
urbà. Sessions informatives del curs 2022-2023
als mesos de juny i setembre (a concretar)
MUHBA Plaça del Rei, Sala Carreras Candi. Entrada
lliure. Aforament limitat. Es recomana reserva
prèvia. Informació al web del MUHBA

espais per practicar-hi l’esport, el pícnic i l’hor
ticultura, així com el modelisme. Inici: metro L1
Trinitat Vella (vestíbul)
14/7/2022, de les 18.30 a les 20.30 h

La pesta negra: contagi, mort i fe en la
salvació
A càrrec de Sergi Lozano. El 1348, la ciutat de
Barcelona tenia un dels ports marítims més impor
tants de la mediterrània quan hi atracà una nau
genovesa que portà la pesta negra a la ciutat. Inici:
MUHBA Porta de Mar
18/7/2022, de les 18.30 a les 20.30 h

De convents a places, mercats i teatres.
La transformació urbana de la ciutat de
Barcelona a mitjan segle xix.
A càrrec d’Adam Bau. Itinerari que recorre els
nous espais urbans que es generen a partir de
la desaparició d’un gran nombre de convents a
mitjan segle xix arran de la seva desamortitza
ció. Inici: pl. de la Mercè (davant l’església). Final:
Mercat de la Boqueria
15/9/2022, de les 18 a les 20 h

Casal d’estiu del MUHBA 2022
a altres indrets de la ciutat. Per a més informació
consulteu el web..

Llegim la ciutat

perduren. Aquesta jornada ressegueix com van
viure aquest procés els escriptors catalans, i les
conseqüències en la percepció de Barcelona com
a capital cultural, provincianitzada fins a l’extrem
que a la gauche divine va semblar un moviment
cosmopolita mentre que en realitat es pot conside
rar la culminació d’un procés gestat el 1939.

Enguany el casal d’estiu del MUHBA transcorre
en dos espais privilegiats, el MUHBA Plaça del
Rei i el MUHBA Vil·la Joana. Des d’aquests dos
entorns i també a través d’itineraris urbans, els
infants exploraran la ciutat amb els seus quaderns
de viatge. Al llarg de deu dies els exploradors i
exploradores del casal investigaran la relació que
Barcelona ha mantingut amb la natura i aprendran
a llegir la ciutat tot observant les seves formes i
endinsant-se en la seva història.
La fotografia, la il·lustració o la música esdevin
dran diferents llenguatges artístics amb els quals
plasmar aprenentatges i experiències.

18/6/2022, de 10 a 14 h. MUHBA Vil·la Joana

Del 27/6/2022 al 8/7/2022

Barcelona en postguerra: visions literàries (2a part)

Visites comentades: 2/7/2022 i 17/9/2022

Barcelona una capital mediterrània a través de les
seves cartes, 1381-1566 , de Vicent Baydal
14/9/2022, a les 19 h

Itineraris del Curs de relats urbans
A càrrec de Guillem Borrero. Aquest itinerari és
un doble viatge, temporal i físic: des del 1967 fins
al 2010. Inici: pl. Eivissa. Final: c. Santuari amb
c. Alguer.

Residència literària al
MUHBA Vil·la Joana

Presentació de publicacions

Teoria i pràctica de l’itinerari històric

Les ferides del Carmel

Amb reserva prèvia

Seminari Xarxes de proveïment de la ciutat
20 i 21/9/2022. Lloc a concretar.

Curs de relats urbans

Al llarg del segle xix, les cultures literàries europe
es van identificar i venerar alguns artistes i intel·
lectuals com a representants exemplars de les se
ves cultures i/o nacions. Entre ells, els poetes eren
especialment valorats i alguns van rebre l’apel·latiu
de «poetes nacionals». Amb la seva «canonitza
ció» en qualitat de sants culturals, aquests artistes
van adquirir un estatus social i una importància
simbòlica que tradicionalment estava reservada
a les autoritats reials i els sants religiosos. Jacint
Verdaguer representa un cas típic de poeta nacio
nal canonitzat com a sant cultural a Catalunya. Hi
intervindran: Jean-Yves Casanova, J. M. Domingo,
Marijan Dovic, Mireia Freixa, Jaume Subirana i
Magí Sunyer, entre d’altres

MUHBA Vil·la Joana, casa Verdaguer de la
Literatura de Barcelona acull una residència li
terària. La reforma del segon pis de la casa ha
transformat un despatx, la sala de seminaris i
la reserva en tres habitacions perquè hi puguin
treballar alhora tres escriptors. Aquest estiu ja
s’acollirà estadants que participaran en algunes
de les activitats literaris programades al MUHBA i

Conductes, dipòsits i comportes.
Visita al MUHBA Casa de l’Aigua de la
Trinitat Vella
S’hi explica la història del subministrament de l’ai
gua a Barcelona. S’inicia a la Casa de l’Aigua de la
Trinitat Vella i acaba a la de la Trinitat Nova, passant
pel túnel sota l’avinguda meridiana. 4 i 18/6/2022,
9 i 23/7/2022, i 10/9/2022, a les 11 i a les 12.30 h.
Amb reserva prèvia al web del MUHBA.

17.30 h. Recital de poemes VerdaguerXevtxenko. Verdaguer i Xevtxenko, dos poetes
nacionals. Les circumstàncies personals, sovint
molt dures, allunyaren Verdaguer de Catalunya i
Xevtxenko d’Ucraïna. Lluny, des de l’exili exterior
o bé des de l’exili interior, la poesia va representar
una manera de catalitzar el dolor i la solitud.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc de l’acord de subvenció Marie Skłodowska-Curie Núm. 891415

En plena dictadura franquista, el Club 49 organitzà
a Barcelona una seixantena d’activitats musicals
(concerts, conferències i audicions de discs) per
a difondre les novetats europees de la música
d’avantguarda. El cicle «Música Oberta» va pro
gramar un nombre destacat d’aquestes activitats
al Saló del Tinell i a la Capella de Santa Àgata, dos
espais del Museu d’Història de Barcelona. Amb
l’objectiu de difondre i recuperar el patrimoni
musical de la ciutat us convidem al concert que
celebrarem durant el Dia Europeu de la Música.

Visita d’autor a les instal·lacions d’abastiment
d’aigua de Barcelona des de l’època romana fins

17 h. Homenatge a Verdaguer. Ofrena floral

La guerra va transformar radicalment la pràctica
social de la música, que es va vincular emblemà
ticament a les noves cerimònies polítiques i a les
campanyes de recaptació de fons i de conscien
ciació ciutadana pròpies de la rereguarda. La ràdio
va esdevenir un bastió i un refugi i entre noticiaris
i missatges oficials, Radio Barcelona programava
conferències i sobretot emetia música: concerts
en directe de la seva orquestra simfònica i de
conjunts de cambra i de lied, i també de ballables,
de jazz, de clàssica. Amb aquest cicle es recupera
part de les músiques que durant la guerra van
omplir d’esperança i tranquil·litat el lleure d’algu
nes cases i, sobretot, de molts cafès i locals on els
oients es trobaven per escoltar la ràdio.

Exposició de Neus Martín Royo

10 DE JUNY

a l’actualitat, a càrrec de Manel Martín Pascual.
10/9/2022, de 9 a 13.30 h. 8,50 €. Inici: ronda
Universitat, 11. El trasllat a Montcada es fa en
autocar.

Presentació als pares i mares: 15/6/2022, a les
18 h, al MUHBA Plaça del Rei

