Butllet
22
34
DESEMBRE DE 2018. NòM. 34

Espais i temps de la ciutat
Barcelona pam a pam, d’Alexandre Cirici,
va ser a partir de 1971 l’obra de més impacte
en la construcció de mirades històriques
sobre Barcelona. Deia Cirici que, educat en el
noucentisme, sentia molt seu el cor de la ciutat,
però que calia anar també cap als antics pobles
suburbials de la plana. El seu llibre utilitzava un
instrument poderós: el dibuix. Mig segle després,
quan la construcció simbòlica de la metròpoli a
partir d’eixos i polaritats patrimonials comença
a teixir les perifèries, el dibuix resulta de nou
decisiu. Com a l’eix de Pere IV, que mostra la
imatge de coberta. El butlletí tracta també d’un
altre eix patrimonial, al llarg del riu Besòs, i de la
reobertura d’Oliva Artés, tot abordant la cohesió
social via habitatge i futbol. En l’eix del temps
històric de llarga durada, el Museu innova ara en
el relat de la Barcelona medieval al Palau Reial
i en la reinvenció museística del Park Güell,
mentre la Casa Padellàs comença a convertir-se,
en aquest 75è aniversari del Museu, en casa
oberta de la història per a barcelonins i visitants.
Esperem que aviat hi comencin les obres.

Dibuix d’Andrea Manenti a Pere IV, passatge major del Poblenou, editat pel MUHBA i BIT Habitat en col·laboració amb el Districte de Sant Martí.
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L’any 1999, els llavors Museu d’Història de la Ciutat i Institut Municipal
d’Història van col·laborar en una ambiciosa exposició sobre la Barcelona
de la baixa edat mitjana. La Barcelona
gòtica i els seus estudis van explicar
la formació i consolidació del règim
municipal, el desenvolupament econòmic que l’estimulava, i el creixement i
embelliment urbanístic de la ciutat sota
la nova estètica de l’estil gòtic. Vint
anys després, el MUHBA inaugurarà
una nova exposició per actualitzar
aquelles bases, d’acord amb els avenços
i les sensibilitats de la recerca històrica i arqueològica de les dues darreres
dècades. La bombolla immobiliària
d’inicis d’aquest segle va comportar,
entre els escassos efectes positius, la
multiplicació del nombre i la magnitud
de les intervencions arqueològiques,
amb la localització d’estructures i d’objectes de la cultura material medieval
ignorats o mal coneguts anteriorment.
Incorporades als centres i les col·leccions del museu –catalogades, restaurades i conservades al millor possible–,
moltes d’aquelles descobertes han
donat lloc a una important literatura
científica que complementa o corregeix
les tesis defensades els anys noranta.
Convenia, doncs, mostrar-les a ciutadans i visitants. Alhora, els grups de
recerca que treballen les fonts escrites i
artístiques en simbiosi amb el MUHBA
i l’Arxiu Històric de la Ciutat han exhumat una gran quantitat d’informació
que aporta matisos interessants, quan
no revoluciona el discurs previ. Amb la
intenció de recollir aquest cabal de nou
coneixement, el MUHBA ha optat per
assumir-ne el comissariat, i coordinar
un equip de més de 25 col·laboradors
amb el bo i millor del medievalisme
català. Cadascun s’ha encarregat de
les parts en què era especialista, proposant textos, peces externes per portar,
quadres, cartografies, il·lustracions i
comentaris, sempre sota la supervisió
de l’equip del MUHBA. Un dels més
destacats encara ha pogut ser el gran
medievalista i hebraista català Jaume
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BARCELONA, 1249-1516.
L’ECLOSIÓ D’UNA CAPITAL MEDITERRÀNIA

Miniatura dels consellers davant la reina Maria.

Riera i Sans, recentment traspassat,
un erudit del que alguns han volgut
denominar «la generació heroica» que
sumava als seus coneixements una
capacitat pedagògica inusitada. El
MUHBA se n’ha pogut beneficiar reiteradament en els darrers anys, i la seva
empremta encara serà ben recognoscible en aquesta exposició, que volem
oferir-li com a homenatge pòstum.

El discurs museogràfic començarà amb
el paper que va fer l’activitat comercial
mediterrània a l’hora de generar els
recursos i la diversificació social que
permeté el naixement del municipi de
Barcelona. No debades, la ciutat s’esforçà al llarg del segle XV a construir una
estructura portuària artificial per superar els inconvenients imposats al moviment naval per la tasca o llacuna litoral.
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tan espectaculars com pedagògics. Hi
posaran en relleu que les voltes romàniques, la Capella Reial i el Tinell o sala
del tron són les parts pervingudes d’un
conjunt desaparegut més gran i complex, en constant transformació al llarg
dels anys i reconstruït idealitzadament
el segle XX. També que la monarquia
destinava els diversos sectors a funcions públiques i privades ben diverses.
Al segle XV, l’establiment de la
Diputació del General va fer que
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La museografia continuarà desglossant
els grups socials en què va quedar estructurada aquella renovada societat,
capitanejada per l’elit de prohoms enriquits pels negocis. També pararà atenció a la reordenació dels equilibris que
acabà generant les institucions en les
quals es va anar organitzant. Mostrarà
així que, de ser una propietat dels comtes-reis gestionada pels seus oficials, la
ciutat, amb el Consell de Cent, els consellers i la resta de càrrecs municipals,
esdevingué un subjecte de negociació
política amb la monarquia i els dos estaments privilegiats, la noblesa i l’Església.
La primera no hi va residir fins avançat el segle XV, però voltava la cort
i pressionava el monarca a favor
d’uns interessos que no solien
beneficiar la ciutat. La segona
havia creat, a inicis del segle
XIII, el nou monacat dels
ordes mendicants, per integrar-se al fenomen del renaixement urbà. La Barcelona
intramurs es va omplir així
de convents on professaren
centenars de frares i monges,
que se sumaren al ja força
abundant clergat secular, i que
també bastiren imponents construccions gòtiques. El poder reial,
angoixat per les despeses bèl·liques i
sumptuàries, arbitrava entre tots, sempre amb particular sensibilitat envers
qui li pogués aportar la bossa més plena.
Les elits ciutadanes barcelonines es van
saber moure tan bé en aquell joc que,
entrada la segona meitat del segle XIV, la
ciutat havia aconseguit un elevat nivell
d’autogestió, aixecava un edifici propi
i podia emparar una part significativa
del territori català, alhora que esdevenia
senyoria feudal directa de terres més
allunyades.
Tot i ser itinerant, el poder de la monarquia es veia representat al cor de
la ciutat pel Palau Reial Major. Hi
residien les dues úniques institucions
de la Corona que no viatjaven seguint
el sobirà, l’Arxiu Reial i el Mestre
Racional. El MUHBA ha dedicat grans
esforços a l’estudi de l’edifici i les seves
funcions els darrers anys. Els resultats
començaran a mostrar-se en aquesta
exposició, en forma d’uns audiovisuals
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Diagrama circular dels quarters de la Ciutat
de Barcelona.

Barcelona passés de ser el nucli urbà
més important de Catalunya a constituir la capital política del Principat.
La museografia explicarà com la
ciutat integrà el tracte amb aquells
representants de les corts estamentals. Barcelona es trobava llavors en
el clímax d’una activitat econòmica i
productiva que, al llarg de la centúria anterior, s’havia anat vertebrant
mitjançant les corporacions d’ofici.
Producció i corporacions es veuran,
per tant, ben representades a la mostra.
Tanmateix, l’endeutament municipal
havia esdevingut un problema greu, al
qual es va posar solució parcial amb la
creació de la Taula de Canvi, mentre
la constitució de l’Hospital General
contribuïa a apaivagar les tensions so-

cials entre els menys afavorits. Llavors,
l’enfrontament amb una nova dinastia
reial poc acostumada a les negociacions
propicià que el rei Alfons el Magnànim
es distanciés de la ciutat i s’establís a
Nàpols. Alguns anys després, la reina
Maria assentava la cort a València, amb
el consegüent aprofundiment de la ja
crisi econòmica barcelonina, provocada
pels canvis en els intercanvis comercials
mediterranis i per l’orientació de les
actuacions municipals en favor d’una
reduïda oligarquia. La contracció de
l’economia i l’allunyament del poder
arbitral de la Corona portaren a l’esclat
de la terrible Guerra Civil Catalana.
L’exposició matisarà que la victòria
pírrica de Joan II no li permeté
arrasar l’autonomia barcelonina,
però posà les bases perquè el seu
fill, Ferran el Catòlic, hi pogués
introduir canvis substancials.
La instal·lació de la Inquisició
castellana i la transformació del
lloctinent general en un autèntic
virrei o governador territorial
permanent van posar fi a una
època i n’iniciaren una altra,
marcada per la pèrdua de centralitat de Catalunya i la seva capital
al si d’una Monarquia Hispànica
de proporcions immenses. L’exclusió
radical de la conquesta americana en
seria la prova més immediata i evident.
A més de per la multitud de peces que
il·lustraran els diferents àmbits, l’evolució artística del període es mostrarà a la
Capella Reial o de Santa Àgata, primera
església gòtica acabada a Barcelona i
presidida per l’imponent retaule de
Jaume Huguet. Tant els audiovisuals
ubicats a les seves capelles com la installació que envoltarà el Tinell, formant
el perímetre de l’exposició temporal,
han estat pensats per poder-hi romandre. Passaran així a ampliar el
discurs museogràfic del MUHBA en
els períodes en què no hi hagi altres
exposicions temporals ocupant aquells
espais. La inauguració està prevista
per als darrers dies del mes de febrer.

Ramon J. Pujades i Bataller
MUHBA
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HABITAR BARCELONA, SEGLE XX
de drets sobre la parcel·la. La dinàmica
que aquest procés imprimeix a la ciutat
impulsa la reivindicació urbanística i
l’associacionisme veïnal, amb una creixent demanda de millora urbana als
barris, i és un dels factors que afavoreix
la progressiva cohesió social i articulació política de la població, amb base
territorial, que s’intensifica a partir de
1979 amb la democràcia municipal.
L’exposició, comissariada per Amador
Ferrer i Carme Trilla, consta de quatre
àmbits, que corresponen als diferents
moments del procés, i finalitza amb
algunes reflexions centrades en la problemàtica de l’habitatge avui, a partir de
l’experiència del segle passat.
L’Àmbit 1 (1900-1936) explica com
l’habitatge comença a ser entès com un
problema social, malgrat que la resposta pública no passa de ser simbòlica.
L’Àmbit 2 (1939-1959) mostra com la
davallada que representen la guerra civil
i la guerra mundial impulsa una acció
paternalista i insuficient, tot i que el creixement econòmic incipient prepara el
llançament del sector de la construcció.
L’Àmbit 3 (1959-1975) s’obre amb
el Pla d’estabilització, amb una pri-

mera fase de creixement desordenat i
sense qualitat, i una segona fase, des
del Pla general metropolità de 1976
i la transició política, de redreçament
i reequilibri urbà. És la fase en què es
materialitza l’accés generalitzat a la
propietat urbana i l’auge dels moviments socials en demanda de qualitat.
L’Àmbit 4, finalment, mostra com la
millora de la ciutat amb motiu dels Jocs
de 1992 no ha atès suficientment de
forma específica la qüestió de l’habitatge
per als col·lectius més desfavorits –en
gran part a causa de la pèrdua progressiva de l’habitatge protegit, que es continua malbaratant– i com l’arribada d’una
nova immigració agreuja el problema.
L’exposició anirà acompanyada d’unes
jornades de debat on serà possible contrastar les diferents interpretacions del
que ha estat l’habitatge a Barcelona al
llarg del segle XX i, també, abordar els
problemes no resolts o sorgits com a
conseqüència dels nous factors apareguts en el transcurs de les dues darreres
dècades.
Amador Ferrer
Co-comissari de l’exposició
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El MUHBA ha programat l’exposició
Habitar Barcelona. Els reptes de l’habitatge en la Barcelona del segle XX, prevista
com una de les exposicions inaugurals
de la reforma de l’espai del museu a
MUHBA Oliva Artés. Es tracta de
mostrar de manera sintètica les etapes
d’un cicle històric que recorre tot el segle XX, que s’inicia amb l’arribada massiva d’immigrants a Barcelona, moment
en què apareixen els primers habitatges
protegits, i acaba amb els Jocs de 1992
i la posterior crisi de 1997. És un cicle
caracteritzat per l’accés a l’habitatge en
propietat per part d’unes capes socials
molt àmplies: un fenomen inèdit i de
gran abast que modifica substancialment la ciutat i la seva vida social.
A mitjan segle XX es generalitza a
Barcelona l’accés diferit a la propietat
de l’habitatge, majoritàriament finançat
amb hipoteques a llarg termini (trenta
o més anys). Aquests nous habitatges se
situen en tres posicions urbanes característiques: es tracta de promocions que
substitueixen o densifiquen els barris
perifèrics, constituïts fins aleshores per
casetes unifamiliars amb jardí propi; o
bé d’habitatges construïts en els polígons de promoció pública o privada;
o, fins i tot, d’habitatges autoconstruïts
en barris marginals, prèvia adquisició
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Dones a lÕinterior dÕuna de les cases barates de Can Peguera, 1925-1938.
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Vista del polgon dÕhabitatges de Sant Mart.
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Són múltiples les formes en què s’articulen (i es desarticulen) les ciutats.
Algunes, com l’urbanisme, són molt
visibles i reconegudes per tots, però
no podem oblidar que l’articulació
de la ciutat es fa des de nombrosos
aspectes de la vida social, econòmica
i cultural, sovint menys considerats
però decisius, que compten amb un
llarg recorregut en la història urbana.
El projecte Barcelona, el futbol i la ciutat
al segle XX, promogut pel MUHBA i
l’IBE (Institut Barcelona Esports), es
proposa evidenciar que el futbol ha
estat –i és– un element fonamental en
la construcció dinàmica de la ciutat
i que, per tant, cal que esdevingui
tema de reflexió i debat, sostreure’l del
dia a dia per considerar-lo des d’una
perspectiva més àmplia. Per fer-ho,
un interval de cent anys sembla especialment oportú, perquè ens permetrà
observar els canvis i l’evolució que han
experimentat en paral·lel, amb moltes
interconnexions, el futbol i la ciutat.
Per tirar endavant el projecte s’ha
avançat en diverses accions, com
el seminari El futbol construeix ciutats
que va tenir lloc el 27 de setembre,
el qual va posar sobre la taula la necessitat que des d’un Museu d’Història
s’abordi una activitat sovint considerada secundària en el moment de les
anàlisis socials. De manera concurrent
es va considerar que el futbol –i l’esport en general– ha estat poc representat en la història de la ciutat.
El projecte global tindrà la dimensió
pública més rellevant amb la inauguració d’una exposició a l’espai de l’antiga
fàbrica Oliva Artés la primavera vinent.
L’exposició farà un repàs dels principals
elements d’interacció entre el futbol i la
ciutat, tenint en compte que així com
no hi ha una única manera de viure la
ciutat, tampoc hi ha una sola manera de
viure i entendre el futbol, des del que es
promou a la base dels barris fins a l’esport més professionalitzat. Tractarem
l’impacte territorial, amb la incidència
que té el futbol en la creació d’espais
a la ciutat, des dels camps de joc fins
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EL FUTBOL I LA CONSTRUCCIÓ D’IDENTITATS

L'aparici de camps de futbol va seguir de prop la construcci dels grans polgons d'habitatge.

a la mobilitat o l’ocupació del carrer i
les reivindicacions per garantir l’accés
dels ciutadans a la pràctica esportiva.
D’altra banda, considerarem el futbol
com a construcció social de la ciutat.
És un joc que genera sociabilitats entre
els practicants, però també entre els
espectadors, és la base de rituals socials,
de cerimònies de celebració. És una
mostra de com evoluciona la nostra
societat, d’un futbol masculinitzat a
la lenta però progressiva presència de
les dones, que hi van fent forat. I és
també el reflex tant de les actituds més
solidàries i positives com de les més
reprovables, del més exquisit fair play
al joc brut. És indubtable que el futbol
ha construït identitats, des del grup de
l’escola fins al club que tothom reconeix

com el club del barri i aquells altres que
són símbol i imatge de la ciutat al món,
i aquestes identitats es vehiculen a través
d’himnes, colors i càntics diversos. Per
últim, no podem oblidar que, en el
nostre món d’avui, el futbol és un
motor econòmic de les ciutats, tant
per la seva capacitat d’atracció turística
i la professionalització dels grans clubs
com, a l’altra cara de la moneda, per les
dificultats del futbol modest per emular
determinats models. De tot això volem
parlar en aquest projecte sobre el futbol
i la ciutat, amb el bagatge del passat i
els interrogants del futur.
Xavier Pujadas i Carles Santacana
Comissaris de l’exposició
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RESTITUIR I INNOVAR EN EL PATRIMONI GASTRONÒMIC
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Gastronomia i història

Vista del mercat del Born, cap al 1775. Pintura sobre tela (MUHBA).

És paradoxal que un museu d’història
pugui, efectivament, fer història. Això
és el que va passar el 25 de maig a l’espai
MUHBA Oliva Artés amb la Jornada de
crítica i restitució patrimonial en gastronomia.
Aquesta jornada va ser el resultat d’un
projecte impulsat pel MUHBA, que durant més de set anys ha explorat la cuina
històrica de Barcelona en un projecte
compartit amb la Fundació Alícia, el
pioner internacional en recerca culinària
amb rigor científic.
A la trobada hi van participar alguns
dels principals experts en història de
l’alimentació de Catalunya que van
fer una aproximació metodològica a
la cuina històrica des de diferents àmbits. Des de la recerca bibliogràfica del
professor Francesc Solé Parellada fins
a la bioarqueologia de l’eminent Lluís
Garcia Petit, passant per la historiografia dels dos grans referents, el professor
Riera Melis i la professora Pérez Samper
de la UB. O aproximacions més disruptives com la de la tecnologia dels aliments d’Agustí Romero de l’IRTA, o la
intervenció magistral del professor Paul
Freedman, historiador de la Universitat
de Yale i un dels més grans experts en
història de la cuina medieval del món.
Tot plegat, una concentració d’excel-
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lència acadèmica del tot inusual en un
esdeveniment dedicat a la gastronomia.
Però el factor realment diferencial de
la jornada va ser la intervenció d’alguns
dels millors cuiners de Barcelona que van
explicar, a través de casos pràctics, com
s’han aproximat a les receptes històriques
des dels seus restaurants. Albert Raurich,
Ada Parellada, Sergi de Meià o un servidor fa anys que treballem la cuina històrica aplicada, en col·laboració amb historiadors i d’altres científics socials. Això és,
sens dubte, un exemple de restitució del
patrimoni històric immaterial.
És un fet molt destacable i molt enriquidor que els professionals de la cuina
puguin exposar la seva expertesa al
costat de les primeres espases del món
acadèmic i, encara més, que hi puguin
col·laborar per tirar endavant els seus
projectes d’interpretació de receptes.
Ara bé, el fet que un museu d’història
lideri la construcció d’aquests ponts
de diàleg i n’esdevingui el catalitzador
de manera activa no tan sols és inusual
sinó que, a més, és revolucionari.
Jaume Biarnés Digón
Director del Yondu Culinary Studio
de Nova York

Tenim poca informació sobre el que
menjaven els nostres avantpassats.
Diverses fonts documentals ens ajuden a fer-nos-en una idea: documents
notarials, regulacions alimentàries,
moviments de mercaderies, llibres de
comptes de gent endreçada, relats
d’algun banquet extraordinari i llibres
de receptes són les fonts a l’abast.
En aquest panorama, els llibres de
receptes esdevenen les fonts més
valuoses, perquè la seva informació
ens permet especular sobre els ingredients i els procediments, classificar
les menges i tenir una idea més cabal
sobre el pes específic de, per exemple, l’oli comparat amb el llard, el
sucre amb la mel, la importància dels
cítrics, o l’absència dels formatges o
dels bolets.
Amb la intenció de saber més de la
nostra cuina i de la nostra història,
a un grupet d’entusiastes se’ns va
ocórrer una fantasia: estudiar i editar
per ordre cronològic els receptaris
catalans, com més millor. Considerant
que el primer data del segle XIV, en
teníem per estona. Ara ja fa cinc anys
que va començar aquesta aventura
i és cert que sabem molt més dels
ingredients i dels procediments, però
del que de debò en sabem més és de
l’evolució de la nostra història, dels
nostres nobles, dels nostres frares i
de la nostra gent. La Col·lecció 7 Portes de Receptaris Catalans, que ja té
quatre llibres i un més a punt de sortir,
discorre per un camí ple de sorpreses
gastronòmiques i d’enlairades i apassionants discussions acadèmiques. Amb
aquests incentius no es preocupin, que
no ens cansarem.

Paco Solé Parellada
Catedràtic emèrit de la UPC
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Juanjo Fernandez
Rodrguez. El Pou Ð Grup dÕEstudis de la Vall dÕHorta i la Muntanya Pelada
«

El creixement urbà del pla de
Barcelona, entès de manera extensa
fins a Montcada, ha acabat desdibuixant la geografia dels cursos d’aigua i
la localització de les fonts i les mines
existents. Fins al final del segle XIX,
però, l’ocupació humana va estar
condicionada completament pels recursos hidrològics captats, conduïts i
consumits al territori. En època romana, l’aqüeducte procedent del Besòs
aportava a Barcino els cabals que necessitava. En temps medievals, es bevia
l’aigua dels pous excavats intramurs i
la canalitzada que arribava des de les
fonts de Collserola i de mines i pous
arreu de la plana, mentre es feia servir
el Rec Comtal amb finalitats productives. Ja en plena revolució industrial
moltes fàbriques van recórrer a les
aigües freàtiques del subsòl i moltes

Galeria de la mina de Can Travi a Horta.
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fonts i mines es van continuant utilitzant amb diverses finalitats (consum
directe, enjardinament, tallers, bugaderia...) fins ben entrat el segle XX.
Les condicions geològiques i hidrològiques de la zona han facilitat històricament aquests usos. Múltiples rieres
i torrents procedents de Collserola
i els turons, i la mateixa filtració de
les aigües pluvials i d’escorrentia, van
permetre l’explotació d’un nombre
indeterminat de mines i fonts als
vessants i de pous a la plana. A més,
l’extracció d’aigües del delta subterrani del Besòs, que ocupa bona
part del nord i el llevant del pla, va
fer possibles les instal·lacions fabrils
del Poblenou, entre altres llocs.
Aquest patrimoni és molt divers. A
més de les mines, els pous i les fonts,
cal considerar canalitzacions, torres
d’aigua, toponímia, indrets
populars on es feien fontades,
elements antropològics històrics i socials de tota mena,
documentació de les petites
empreses que en determinats
casos explotaven aquests recursos... El conjunt és d’una
vàlua històrica i ambiental
innegable però a hores d’ara
resta ignorat per bona part de
la població i les institucions
barcelonines.
És necessari conèixer molt
millor aquesta aigua «km 0»
i integrar-ne la interpretació
en el relat del conjunt
de l’abastament hidrològic
de la ciutat, al costat dels
imprescindibles cabals procedents de captacions més
allunyades que es fan servir
actualment. Des d’aquesta
perspectiva, el MUHBA
ha començat a donar les
primeres passes tot organitzant els passats 29 de
setembre i 27 d’octubre
les jornades anomenades
Patrimonis Blaus: innovar en
el relat de l’aigua i la ciutat.

©Arxiu Histric de Roquetes Nou Barris

ELS PATRIMONIS DE L’AIGUA DE PROXIMITAT

Font de Santa Eullia a Collserola, dcada de
1960.

Amb la col·laboració d’especialistes,
institucions i entitats, es van identificant diverses peces patrimonials que,
agrupades en sistemes relacionals,
són identitàries de diversos territoris
del pla de Barcelona. Així, tenim els
antics pous de Ciutat Vella, els pous
i les torres d’aigua de l’Eixample, les
fonts de Montjuïc, les fonts i mines de
Sarrià i Sant Gervasi, Gràcia, Horta
i Nou Barris i els pous industrials de
Sant Andreu i Sant Martí. Les peces
patrimonials monumentals són excepcionals. La tipologia majoritària
correspon a peces humils, disperses, soterrades, oblidades i fins i tot
menystingudes. El seu potencial, però,
per transformar el relat col·lectiu sobre l’aigua de la ciutat de Barcelona
des d’una òptica postmoderna i
ambientalista és formidable. S’imposa
explorar i aprofitar aquest potencial.
Manel Martín Pascual
Historiador
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BARCELONA DAVANT LES GUERRES TOTALS
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ció, a la vida associativa o bé a l’esbarjo,
com en el cas dels cinemes. La segona
guia sobre la Guerra Civil està dedicada
específicament a la defensa. Recull totes
les actuacions posades en marxa per les
administracions i també per la ciutadania mateixa, organitzada per defensar-se
–de forma activa i passiva– davant de
l’element potser més característic de les
guerres totals, els bombardejos sobre la
població civil.
La tercera guia, en canvi, està dedicada
a Barcelona durant la Segona Guerra
Mundial i recull la manera en què
aquell conflicte afectà la ciutat encara
que oficialment l’Espanya franquista es
mantingués al marge de les hostilitats
militars. Així, es posa el focus sobre
la importància que adquirí Barcelona
com a centre diplomàtic, polític i cul-

tural, analitzant la presència i l’activitat
a la ciutat dels antics aliats de Franco,
els feixistes italians i els nazis alemanys,
en l’àmbit públic (simbologia, activitats
oficials) i en l’àmbit «subterrani», quan
la ciutat es transformà en un important
centre d’espionatge i d’intercanvi d’informació. Per altra banda també s’hi
recullen les activitats desenvolupades
en favor de refugiats i desplaçats –especialment jueus, però també resistents
aliats– quan Barcelona es transformà
en la porta per poder emigrar, un cop
acabat el conflicte, a Palestina, al nord
d’Àfrica o bé a Amèrica.
Paola Lo Cascio
Historiadora i politòloga

AFB, Prez Rozas

La historiografia militar fa temps que
ha definit els conflictes armats del segle
XX com a «guerres totals». La definició
es deu a diferents aspectes. En primer
lloc, al fet que, amb l’augment de la
tecnificació, de les característiques i de
la potència de l’armament utilitzat en
les guerres del segle passat, s’ha perdut
progressivament la distinció entre front
i rereguarda, i s’ha transformat els civils
en objectius militars. En segon lloc, al
fet que cada cop més l’esforç bèl·lic ha
anat acompanyat d’una mobilització
ideològica tant dels soldats com de la
població civil, que ha ocupat tots i cadascun dels àmbits de la vida de la ciutadania. En tercer lloc, finalment, al fet
que les guerres del segle XX han tingut
un abast global en el marc d’un món
fortament interconnectat, per la qual
cosa tots els països –tant si hi participaven directament com si no– han estat
interpel·lats pels conflictes.
Amb les guies urbanes el MUHBA ha
intentat aproximar-se a la manera en
què la ciutat de Barcelona s’ha enfrontat
a alguns dels conflictes més importants
del segle passat. A Rereguarda/BCN i
Defensa 1936-39/BCN s’han tractat aspectes centrals del conflicte total que va
viure de més a prop la ciutat, la Guerra
Civil espanyola. A la primera es fa un
repàs exhaustiu de diferents aspectes relacionats amb l’excepcionalitat d’aquell
moment, com ara la producció d’armament (que va canviar de manera significativa el panorama industrial de la
ciutat durant uns mesos) o la condició
de triple capitalitat de Barcelona, que el
1937 va ser alhora seu dels governs de
Catalunya, d’Euskadi i de la República.
La guia Rereguarda/BCN també analitza
aspectes aparentment menys vistosos
però crucials, relacionats amb la manera
en què la ciutat va continuar sobrevivint
durant els mesos de guerra, i en alguns
àmbits fins i tot experimentant canvis
expansius en les polítiques públiques,
com fou en el cas de l’educació amb
la constitució del CENU (Consell de
l’Escola Nova Unificada). S’hi recullen
igualment aspectes relatius a l’alimenta-

Sortida dÕuna expedici dÕartistes cap al front, 1936.
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MEMÒRIES DE FÀBRICA

© Arxiu dels Amics i amigues de la Fabra i Coats

treball en etapes històriques anteriors.
Avui, al voltant de la preocupació
El mes de febrer de 2018, el MUHBA
Aquesta discontinuïtat de les ocupasobre el treball s’ha conformat una
va organitzar un primer taller, titulat
cions acaba projectant-se en el caràcter
constel·lació de concepcions amb la
Relats de feina, sobre l’enregistrament
dels treballadors de manera corrosiva.
voluntat de definir de manera precide memòries i documents orals de l’era
Així, el fenomen de la flexibilitat assa la significació del concepte. Què
industrial. Es va convocar les comunitats
sociat a l’ocupació degradada té com
representa el treball? La resposta és
de memòria de diferents associacions de
a resultat unes vides vulnerables en el
un conjunt de visions, sovint contratreballadors i treballadores amb el doble
capitalisme neoliberal.
dictòries, que dona peu a representaobjectiu de construir i preservar fonts
Davant d’aquesta nova situació propicions diferents d’un mateix fenomen,
orals sobre les seves condicions de vida i
ciada pels processos de reestructuració
expressant una heterogeneïtat cultural
de treball. Aquestes fonts conformen
i innovació dels models productius,
que implica diferents preferències en
el patrimoni d’un passat i constitueixen
cal preguntar-se: pot existir una ciutat
relació a l’ocupació quant a escales,
les memòries del futur. La iniciativa és
veritablement lliure si no es permet als
valors i fins i tot estils de vida. No
d’un valor extraordinari quan els disseus membres experimentar la llibertat
s’ha de descartar que aquesta precursos sobre el treball es banalitzen, es
en el treball? Això ens condueix necescipitació de significats ens estigui
cosifiquen les seves realitats i resten marsàriament al repte de repensar de nou
advertint sobre la liquació del conginals davant la sacsejada identitària.
el treball.
cepte de treball en la societat actual.
Feina, tasca, maledicció, necessitat,
En el capitalisme flexible les persones
oportunitat, autodeterminació o
exerceixen al llarg de la vida «fragdesenvolupament personal han estat
Javier Tébar
ments de treball», cosa que constitueix
algunes de les paraules per connotar el
Director de l’Arxiu Històric de Catalunya
un canvi respecte al significat del propi
treball al llarg de la història dels darrers
de CCOO de Catalunya
dos-cents anys. La densitat històrica d’aquesta
noció ens parla de la
multiplicitat de formes i
significats, de les figures
i llenguatges utilitzats
per referir-s’hi, i també
de les conseqüències socials, polítiques i morals.
Amb tot, no hem de
descartar el procés corrosiu que ha travessat el
significat mateix de la
feina, atès que el treball
ha perdut bona part de
les seves qualitats i capacitats per identificar-se
amb l’ocupació. Aquest
fenomen va travessar el
segle XX i s’inscriu en
el compromís fordista
configurat sobre la base
de l’estat del benestar,
a partir del qual la seguretat econòmica i la
dependència del treball
van traçar un cercle
tancat. La pedra angular és l’organització del
treball en la seva versió
Teixidora a Fabra i Coats davant dÕun teler alemany Werk Augsburg, 1964.
fordista-taylorista.
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AMB VERDAGUER COM A AMFITRIÓ
Totes les ones de la mar
m’han envestit en so de guerra,
tot udolant com a lleons,
com a lleons sedents de presa.
Han rodolat pel meu damunt
obrint ses boques de caverna,
roges d’enuig i lleig verí,
plenes d’insults i d’anatemes.
[...]
Mes lo meu front està serè,
mon esperit jugant s’hi bressa,
com la gavina en la maror,
com l’aligot en la tempesta.
Totes les ones de la mar
no poden rompre un gra d’arena.
Jacint Verdaguer, «Se’n cansaran», novembre 1896.
Dins d’Espines i flors (Barcelona: 2006).

Teresa Macià
MUHBA

© Ivan Zaera, 2018

D’aquesta manera expressa Jacint Verdaguer l’amargor que
sent quan el fan callar i el fan passar per boig; quan l’allunyen
dels seus llibres i editors, li prohibeixen viure a Barcelona i
fins i tot li impedeixen dir missa. En defensa pròpia, Verdaguer i
la censura o Rapejant Verdaguer són dues propostes, per a adults
o escolars, que ofereix el MUHBA Vil·la Joana; s’hi tracta
aquest període de tant patiment de la vida del poeta i

conceptes com la llibertat d’expressió, la censura o la calúmnia, malauradament de tanta actualitat.
La natura i el paisatge com a gran font d’inspiració de Verdaguer donen lloc a visites-taller per als més menuts: Què
diuen els ocells? i Aquest pi és un poema. Descobrir com era la
Barcelona que va trepitjar el poeta i la rellevància que ha
tingut la ciutat en l’àmbit editorial és del que tracta Barcelona
inspira poesia, mentre que mostrar sis punts de vista diferents
de l’univers creatiu de Verdaguer o com s’ha convertit en un
símbol literari universal és el que es proposen Les sis cares del
poeta i Verdaguer, la veu del poble.
La ubicació del MUHBA Vil·la Joana, al bell mig de la serralada
del parc de Collserola però només a vint minuts en tren de la
plaça Catalunya, és un altre dels atractius d’aquest indret, que li
permet programar activitats on es tracta tant la literatura i la ciutat com la literatura i l’entorn natural, com ara Plantes i animals
que inspiren Verdaguer. També l’ha portat a ser la seu del primer
festival Liternatura, que va tenir lloc els dies 20 i 21 d’octubre
de 2018 a Vil·la Joana i va aplegar autors, editorials, traductors,
professors i artistes per presentar els seus treballs en un marc
incomparable, amb Verdaguer com a amfitrió.

'
Mural de lÕartista Vorja Sanchez
al festival Liternatura a MUHBA Vilála Joana.
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HISTÒRIA A RITME DE JAZZ

© Enric Grcia, 2018

Aquest estiu, dins de
la línia de recerca en
patrimonis musicals
i ciutat del Museu,
la programació al
MUHBA Park Güell
va il·lustrar la relació
entre Barcelona i el
jazz, des de l’arribada,
als anys vint, d’aquella
nova música vital, desinhibida i alliberadora,
fins als nostres dies.
En el primer concert,
«Un segle de jazz a
Barcelona», a càrrec
dels Gili-Romaní Hot
Jazz Cats, es va passar
dels episodis llegits en
llibres, diaris i revistes
als que els intèrprets
havien sentit explicar
a aficionats de generacions anteriors, i
es va arribar als que
Recordant Django Reinhardt, pel Biel Ballester Trio amb Joan Aguiar, 29 de juny de 2018, programa Barcelona i el jazz de
ells mateixos havien
MUHBA Park Gell.
presenciat o protagode Louis Armstrong, s’havia fet molt
morables perquè els dos músics van
nitzat. L’entusiasme i l’humor van
amic del seu pianista Billy Kile i, uns
ser acollits i tractats com a grans
inspirar les explicacions divulgatives i
cinquanta anys més tard, desitjant
artistes per primer cop, i aquell priles interpretacions musicals, i el líder
recordar i recrear aquella música esclamer gran èxit els va encoratjar a
del grup i presentador va demanar
tant i inspiradora, va fundar els Jazz
seguir apostant pel nou quintet.
als oients que, si coneixien dades o
Care All Stars. Va ser justament aquest
En el tercer concert, el trio d’Ignasi
anècdotes que poguessin complemengrup, format per primeres espases del
Terraza amb Josep M. Farràs i Toni
tar les que ell havia explicat, les hi
jazz clàssic català i amb el trompetista
Solà va evocar moments del Jamboree
fessin conèixer acabada l’actuació.
i cantant Ricard Gili al capdavant,
i La Cova del Drac, dos dels espais
En el segon concert, el trio de Biel
el qui va recrear amb foc temes que
més emblemàtics del jazz a Barcelona.
Ballester amb el violinista Joan Aguiar
Armstrong havia ofert a Barcelona.
Gràcies al que va explicar Farràs a l’esvan evocar el guitarrista gitano Django
El jazz va arribar a casa nostra als anys
cenari i després del concert, vam poder
Reinhardt i el seu pas per Barcelona el
vint com una música exòtica.
fer un tast, entre moltes altres coses,
1936 amb el quintet del Hot Club de
En aquests quatre concerts de gran
del que ell va aprendre fent uns quants
França. Ballester va delectar el públic
qualitat musical i d’un tarannà divulconcerts amb Earl Warren (saxo de
amb la seva musicalitat i simpatia, va
gatiu molt adient, la manera de fer i
l’orquestra de Count Basie), i vam
recordar que Reinhardt va ser un dels
d’estar de músics i oients va mostrar
saber que només van començar a enpocs músics europeus de la història del
que el jazz clàssic ha esdevingut per
tendre’s i gaudir plegats després que en
jazz clàssic que ha influenciat músics
molts catalans una part significativa
Farràs el convidés a casa seva a sopar.
negres nord-americans de primera fila,
de la nostra manera de viure, sentir i
En el quart concert es va evocar l’aci va subratllar que, per al seu quintet
expressar-nos.
tuació triple dels Louis Armstrong All
amb el violinista Stephan Grappelly
Stars al cinema Windsor de Barcelona
–una combinació instrumental gens
el 23 de desembre del 1955. Alain
habitual que a França era acceptaGuiu, pianista catalanofrancès, de
da amb certa dificultat–, les dues
Oriol Romaní
jove havia escoltat en viu els All Stars
actuacions a Barcelona van ser meMúsic
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ESCENARIS DEL FRANQUISME A CIUTAT VELLA
titulat “Una, grande y libre: escenaris de
la dictadura franquista a Ciutat Vella”,
consistia en un recorregut per un conjunt d’espais del centre de Barcelona relacionats amb el període franquista. Ara
els amics del MUHBA m’han demanat
que els escrigui una breu presentació del
meu itinerari, cosa que faig amb molt
de gust. El primer que vull dir és per
què vaig triar el franquisme com a tema
del meu projecte. Va ser sobretot per la
rellevància d’aquest període històric. La
dictadura franquista va ser, després de
la dictadura portuguesa, la més llarga
de l’Europa occidental al segle XX, i per
força va haver de deixar un impacte profund a la ciutat de Barcelona i els seus

© MUHBA, Teresa Maci

Cada any, entre els mesos d’octubre
i maig, el MUHBA organitza el curs
“Relats urbans: teoria i pràctica de l’itinerari històric”. Jo vaig tenir la sort de
poder assistir a l’edició de 2017-2018. Es
tracta d’un curs per aprendre a dissenyar
i executar visites guiades de contingut
històric. Però és molt més que això. En
realitat és un curs intensiu sobre la història de Barcelona des dels seus orígens fins
a l’actualitat, amb un èmfasi especial en
l’urbanisme i l’arquitectura de la ciutat.
Em va servir per aprendre molt. Aprofito
l’ocasió per recomanar-lo a tothom!
Els alumnes del curs havíem de presentar, com a treball final, un projecte
d’itinerari històric. El meu projecte,

El grup que segueix l'itinerari "Una, grande y libre" davant la inscripci pintada als murs de la
catedral i encara visible, dedicada a Jos Antonio Primo de Rivera.
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habitants. Em vaig acabar de decidir per
aquest tema després de veure que, entre
les visites guiades que ofereixen institucions i empreses a Barcelona, n’hi havia
molt poques que tractessin de l’època
franquista. Això em va fer pensar que el
meu itinerari seria, si més no, original.
També vull explicar, molt per sobre, el
contingut de l’itinerari. El recorregut
està organitzat a partir de quatre espais
principals: la plaça de Catalunya, l’avinguda de la Catedral, la plaça de Sant
Jaume i la Via Laietana. L’itinerari inclou edificis relacionats amb els anys del
franquisme, com ara les seus bancàries
de la plaça de Catalunya, l’edifici d’El
Corte Inglés, la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, l’edifici Novíssim o
la comissaria de policia de Via Laietana.
També formen part de la ruta diversos monuments i memorials d’aquest
període, com l’estàtua del bisbe Irurita,
el monument als Herois de 1809 o la
inscripció d’homenatge a José Antonio
Primo de Rivera del carrer de Santa
Llúcia, i fets històrics com les visites de
Franco a Barcelona, els Fets del Palau, la
manifestació de capellans de 1966 o el
discurs del rei Joan Carles I al Saló del
Tinell el 1976.
Un cop va haver finalitzat el curs, el
MUHBA va incloure els itineraris dels
alumnes en el seu programa d’estiu de
visites guiades. El meu itinerari, mal
m’està dir-ho, va ser un èxit de públic.
Van venir cap a vint-i-cinc persones.
Vam passar una molt bona estona passejant i parlant d’història.
Si després de llegir aquestes línies algú
pensa “M’hauria agradat assistir a l’itinerari”, ara té l’oportunitat de fer-ho. El
MUHBA m’ha convidat a tornar-lo a fer
el 27 de gener de l’any que ve, coincidint
amb el 80è aniversari de l’entrada de
l’exèrcit franquista a Barcelona. Serà una
bona oportunitat per conèixer una època
clau de la història recent de Barcelona,
sense la qual no es pot entendre la
Barcelona d’avui. Hi esteu tots convidats!
Josep Grau Mateu
Universitat Oberta de Catalunya
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D’HIPERCOR A LA RAMBLA: DOL, MEMÒRIA I HISTÒRIA
L’articulació de relats i de coneixement sobre la història de Barcelona,
que és la missió principal del
MUHBA, no pot obviar de cap manera aquells episodis traumàtics en la
vida de la ciutat que requereixen una
aproximació especialment sensible.
Just quan Barcelona recordava el trentè aniversari de l’atemptat d’Hipercor
amb l’exposició La ferida d’Hipercor,
que donava veu a les víctimes, i tot
el procés de diàleg que amb ella es va
obrir, es va produir l’atemptat de la
Rambla, la tarda del 17 d’agost del
2017.
Tal com ja va quedar documentat
en l’anterior entrega del Butlletí, el
MUHBA es va fer càrrec dels objectes
dipositats a la Rambla i va assumir el
compromís municipal de documentar-los íntegrament.
Aquesta va ser la tasca duta a terme
entre els darrers mesos de l’any 2017
i el primers del 2018. Es van fixar els
criteris per a la documentació dels
objectes i es van plasmar en una base
de dades que ha confluït en el web
Memorial presentat per l’Ajuntament
de Barcelona amb motiu del primer
aniversari de l’atemptat de la Rambla:
www.barcelona.cat/memorialrambla17a/
ca/
En aquest web es poden visualitzar
tots i cadascun dels 7.838 objectes
recollits, juntament amb els 4.654
missatges de solidaritat i les 29.763
signatures inscrites als llibres de condolences.
Però tot això és tan sols una part de
la tasca duta a terme, perquè no es
tracta únicament de documentar acuradament uns objectes més o menys
singulars sinó de tot un procés d’aprenentatge i de coneixement associat al
que aquests objectes representen.
Aprenentatge i coneixement en relació
amb els esforços per documentar la
ciutat contemporània d’una manera
el més plural possible. Però sobretot
l’aprenentatge i el coneixement derivats d’haver pogut compartir i con-
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Resposta ciutadana a la Rambla per lÕatemptat dÕHipercor. Notcia al diari Avui, el 21 de juny de 1987.

frontar l’experiència de Barcelona i del
MUHBA amb la d’altres ciutats i museus o arxius que els darrers anys han
passat per tràngols semblants.
A finals de setembre del 2018 el
MUHBA va ser convidat a participar
a les jornades Creating Documenting and
Using archives of spontaneous memorials
que van tenir lloc a Manchester, per
iniciativa del professor Kostas Arvanitis
de la Universitat d’aquella ciutat. Hi
van prendre part acadèmics de diverses disciplines, des de l’antropologia
a la història de l’art, incloent-hi la
museografia i l’arxivística, tots ells
implicats en la gestió dels memorials
post traumàtics de París, Brussel·les,
Niça, Shoreham i Estocolm, a més de
Manchester i Barcelona, és clar. Van

ser moltes les qüestions que es van
plantejar en aquestes jornades, i la majoria d’elles romanen obertes, però la
principal conclusió gira al voltant del
lideratge que correspon a les institucions patrimonials a l’hora d’integrar
els processos de dol en els respectius
relats de ciutat. Les actuacions del
MUHBA en relació amb els atemptats
d’Hipercor i de La Rambla consoliden
una expertesa remarcable en dues formes ben diferents d’aproximar-se als
fets: donant veu a les víctimes en el cas
d’Hipercor i documentant la resposta
ciutadana en el cas de l’atemptat del
2017.
Josep Bracons i Clapés
MUHBA
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Ramon Alabern Moles

Entre els eixos per conèixer Barcelona
n’hi ha un que discorre pels espais més
representatius de la ciutat: l’eix de mar
a muntanya pel nucli antic i l’Eixample fins arribar, Gràcia amunt, als turons de Collserola. Si se’ns permet la
llicència literària, és un eix senyorívol,
que reuneix símbols antics, medievals
i moderns, com són el temple romà,
el palau reial i el Park Güell, mentre
que les perifèries han crescut a banda i
banda, tot formant la ciutat “de riu a
riu ja estesa” imaginada a la seva Oda
a Barcelona per Jacint Verdaguer.
El Museu d’Història de Barcelona va
constituir el seu primer gran eix seguint aquesta traça, del temple
d’August i la plaça del Rei a Vil·la
Joana, incorporant-hi el 2002 el Park
Güell, que és fonamental per explicar
Barcelona. I potser en el futur tingui
també una antena al cor de l’Eixample, si es concreta la proposta conjunta
amb la Casa Amatller per explicar-hi
la ciutat nova del pla Cerdà i el modernisme. Mentrestant, en el seu 75è
aniversari, el Museu impulsa noves
presentacions dels conjunts esmentats,

El Palau Reial Major en 1842. Plaza del Rey.
'
÷ Obra pintoresca en laminas
, 1842.
Espana.
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a l’espera que aquest i altres eixos de la
història i el patrimoni de la ciutat conflueixin a l’espai de síntesi i reflexió a
la Casa Padellàs, un cop rehabilitada.
La renovació museològica dels primers
temps de Barcino, al subsòl de la plaça
del Rei, respon a l’intent d’oferir una
visió més densa de la societat i la política de la colònia i de situar-la dins
de la geopolítica imperial. El temple
d’August presidia Barcino, creada pel
primer emperador defugint Baetulo
(Badalona), controlada per famílies
senatorials. Potser per això el temple
és més gran del que calia esperar, si bé
amb un to de nou ric provincià, com
mostren els capitells, de formes ja passades de moda quan els van esculpir.
El temple presidia el fòrum, fins que
en l’antiguitat tardana el centre de
poder es desplaçà a l’angle nord de la
muralla, on van establir-s’hi bisbes i
comtes i on, més tard, s’ubicà el Palau
Reial Major, seu d’una monarquia
expandida per la Mediterrània. Ara
el Palau podrà incorporar una nova
museïtzació, que mostrarà la puixança
medieval de Barcelona, sense oblidar
conflictes ni crear mites, i amb una
revisió historiogràfica del segle XV,
molt més dinàmic del que s’havia dit,
al menys fins a la guerra civil catalana,
que la va abocar a la ruïna. El projecte
inclou l’evolució del Palau en versió
interactiva 3D, fruit d’una llarga
recerca.
Si el visitant que s’havia preguntat
per Barcino i per la Barcelona medieval continua amunt, aviat arriba a
l’Eixample, fruit de la potència d’una
ciutat industrial que ja no cabia intramurs i que necessitava expandir-se.
Deixant de costat l’ideal cerdanià
d’una major igualtat social, la burgesia
barcelonina va trobar en l’Eixample les
proporcions adients per bastir una capital, fent seves les formes agosarades
del modernisme en la cerca de distinció i reconeixement europeus.
Arribats als primers turons per sobre
de Gràcia, el Museu és al Park Güell,
ideat com un condomini residencial

© Colálecci famlia Bullich Fradera

TEMPLE, PALAU I PARK

Famlia del barri del Bon Pastor de visita al Park
Gell. (Font: Projecte MUHBA Bon Pastor).

però que fou, sobretot, un espai d’exaltació dels Güell, amb les sístoles i diàstoles de l’escala monumental fins a la
columnata dòrica, flanquejada a l’entrada per la Consergeria i la Casa del
Guarda, seu –insuficient– del Muhba.
Cal repensar Gaudí per sobreviure a la
banalització turística i també cal repensar la relació entre ciutat, mecenes i arquitecte, així com l’ús social del Park.
Si, a La plaça del Diamant, Rodoreda hi
fa festejar en Quimet i la Colometa en
temps de la II República, la fotografia
mostra la visita unes dècades més tard
de la família Bullich Fradera, que vivia
prop del Besòs, a les Cases Barates del
Bon Pastor. Els eixos vertical i horitzontal de la ciutat es retroben.

Joan Roca i Albert
MUHBA
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PARK GÜELL, CANVI DE CICLE

© Enric Grcia, 2018

El Park Güell va ser un fracàs? És ara un èxit? O potser
a la inversa? Les respostes són
plenes de matisos. La Barcelona de 1900 era una ciutat
efervescent i conflictiva i,
alhora, delerosa de reconeixement. L’eclosió de vistoses
façanes modernistes conferia
a la ciutat un llenguatge original i amb personalitat pròpia, que feia seu una burgesia
puixant, i esdevenia l’eco
d’una capital emergent que
sublimava la dura condició
obrera als barris fabrils.
En aquest context, Eusebi
Güell i Antoni Gaudí, promotor i arquitecte, van projectar el Park Güell, un parc
residencial que havia d’allotjar 60 famílies benestants
de Barcelona, per bé que
tesis recents, com va apuntar
Juanjo Lahuerta en els darrers diàlegs organitzats pel
MUHBA a la Casa del Guarda, porten a pensar que l’objectiu primordial podria ser
el Park en ell mateix, a major
glòria de Güell i del seu
creador. En qualsevol cas, la
venda de parcel·les no prosperava i ningú va moure’s per
suavitzar les condicions requerides, amb una edificació
restringida i físicament lluny La ciutat i el Park, un mat de l'estiu de 2018.
dels eixos d’ostentació burnor. Tard o d’hora, el Park va compengesa a la Bonanova i al peu
sar Eusebi Güell, Gaudí, la família Trias
del Tibidabo.
(l’única resident a banda dels Güell i
Eusebi Güell, potser pels motius esmenGaudí mateixos), els hereus de Güell,
tats, afavoria altres usos del Park. Hi
el municipi barceloní i els veïns del seu
van tenir lloc celebracions benèfiques i
entorn. (Aviat sortiran noves dades en
actes culturals, sovint d’exaltació catal’obra de Mireia Freixa i Mar Leniz que
lanista. Però els seus hereus van preferir
el Museu té en curs d’edició.)
vendre’l a l’Ajuntament el 1926, per
Actualment, en canvi, ens trobem amb
una bona suma. El Park es convertia en
l’exaltació del Park Güell convertit en
parc, i passava a ser públic. Si es mira
icona de si mateix. Els usos turístics
bé, no hi ha fracàs per a ningú en cap
han alterat la vida al parc i al seu enmoment. L’èxit potser no va ser com
torn fins al punt que aquest podria ser
s’havia imaginat –no fou un condomini
el seu primer fracàs real, motiu pel qual
residencial– però no per això va ser me-

MUHBA Butllet 34 | 2018

l’Ajuntament ha establert
un nou projecte i una nova
forma de governança del
Park. Cal repensar-lo des
de la multiescalaritat, per
fer conviure els interessos
de veïns propers, barcelonins i visitants, com des del
MUHBA s’ha mirat de fer
des de temps abans que tot
plegat fos motiu de debat
públic. Ara es posa en marxa també, en col·laboració
amb els altres agents municipals presents al Park, una
reflexió sobre com mostrar
Gaudí i la Barcelona del seu
temps. L’aposta és rescatar
l’arquitecte i el Park del seu
èxit.
El projecte toca de ple el cor
del MUHBA, que difícilment podria entendre’s com
a museu urbà sense la seva
presència dins l’entorn de
major ambició com a capital
burgesa a l’alba del noucents. Fa temps que el Museu demana poder comptar
amb més espai que el de la
Casa del Guarda. El Park
Güell és una baula decisiva
del MUHBA, l’altra cara
de la ciutat que mostren els
nous espais fabrils i obrers
en curs de museïtzació. Cal
poder abordar de manera
més satisfactòria tant la figura cabdal de Gaudí com el
Park, en un relat integrat de la ciutat. El
temple d’August, el Palau Reial i el Park
Güell, tres espais vinculats amb el Museu, es configuren així com a elements
simbòlics i contrapunts fonamentals del
desplegament narratiu de la ciutat antiga, medieval i contemporània.

Elena Pérez Rubiales
MUHBA
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Es pot avançar en la democràcia a la ciutat sense propiciar que tothom pugui fer-se-la seva? És possible aquesta
apropiació sense conèixer-la prou bé per descodificar-la?
La vindicació del “dret a la ciutat”, formulada inicialment el 1968 per Henri Lefèbvre i que avui recull també la Declaració final d’Habitat III de Quito de 2016,
esdevé tant o més fonamental mig segle després. Convé
també desgranar-ne les implicacions. És, alhora, “dret
al barri” –el món de la proximitat viscut des de dins i
identificat des de fora– i “dret al centre”, com a apropiació simbòlica de l’espai públic de representació urbana
on es concentren els elements del patrimoni cultural
més sedimentats.
L’empoderament de les majories urbanes no vindrà del
simple reconeixement de la seva diversitat, sinó que també demana la capacitat de mostrar i explicar els mecanismes de la construcció social de la ciutat, en el seu conjunt i al llarg del temps. La perspectiva històrica esdevé
així cabdal per connectar “històries” i “història”, és a dir,
per poder situar les múltiples trajectòries individuals en
una trajectòria social compartida. I és en aquest punt
on tenen el seu potencial més gran els museus de ciutat
del segle XXI si, a cavall de les polítiques culturals i de
les polítiques urbanes, actuen com a catalitzadors dins
d’un nou paradigma cultural per a la metròpoli. Així ho
vam exposar a la ponència central de la reunió mundial de museus de ciutat 2018 a l’Historisches Museum
Frankfurt, que l’ICOM/Camoc ens va fer l’honor de
confiar-nos el mes de juny passat.
En el cas nostre de Barcelona, ara que el Museu celebra
els 75 anys, la recerca, les publicacions, les exposicions
i els itineraris que permetin avançar en el coneixement
han d’acompanyar el propòsit d’afavorir la comparació
entre temps i espais. Les sales del Museu distribuïdes
per la ciutat han de formar un teixit de polaritats entrellaçades i localment arrelades: sense perdre la condició
de museu de la ciutat, el MUHBA ha de poder actuar
també com a museu de proximitat. Per això cal avançar alhora en la reinvenció museològica per vincular i fer més
comparables els espais de la colònia romana, l’esplendor
medieval del Palau Reial, el món laboral de la fàbrica
Fabra i Coats, l’Eixample, Gaudí i el Park Güell, els
habitatges del Bon Pastor i l’espai de guerra i postguerra
al Turó de la Rovira. Tot això amb la Casa Padellàs
com a futura casa de la història de la ciutat, vetebradora
d’espais i relats.
La innovació en els àmbits de la història, el patrimoni,
la ciutadania i la formulació del Museu com a equipa-
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Wikimedia Commons, fotografia de Simsalabimbam, 2018
(fragment)

CAP A L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA
MUSEOLÒGIC: ELS MOTORS DEL MUHBA

L'Historisches Museum Frankfurt, on es van reunir els museus de
ciutat del mn membres del CAMOC (ICOM) , pel juny de 2018.

ment urbà a diverses escales fan un important centre
d’R+D+i a la ciutat. No tan sols pel servei que presta,
sinó pel know how cultural i patrimonial que genera,
amb notables aplicacions, també en la ideació de pràctiques turístiques més sostenibles. Les actuacions en
pro d’un museu participatiu que sigui relat i retrat de
ciutat i barris alhora, com s’expressava al Pla estratègic
del Museu presentat l’any 2008, han anat avançant, de
manera experimental, per fer-ne una àgora cultural al
sevei de barcelonins i visitants, però encara queda molt
per fer.
Heus aquí, per acabar, una dotzena de consideracions
que haurien de guiar l’actualització del Pla museològic
del Muhba com a sistema triple de coneixement històric
i creació de col·leccions, d’espais patrimonials en xarxa i
de programes públics en múltiples formats:
1. La consolidació com a centre de coneixement, amb

participació ciutadana i en col·laboració amb d’altres
institucions i entitats, enfocat cap a la recerca i el
debat en història urbana, en la creació de patrimonis
i paisatges i en les formes alternatives de visita de la
ciutat.
2. L’ampliació com a laboratori de recerca, desenvolupa-

ment i innovació en tecnologia digital i realitat virtual, en arqueologia i col·leccions i en la creació de nous
formats expositius, escrits i audiovisuals, en l’horitzó
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d’un MUHBA multimèdia i museu virtual
com a entorn central del Museu.
3. La consolidació dels estudis de postgrau,

amb tres programes: patrimoni i paisatge,
relat històric i itineraris urbans, i relats
literaris i ciutat, amb una atenció especial
a la renovació de les modalitats de visita
urbana, pel seu impacte ciutadà i en les
pràctiques turístiques.
Col·leccions que allotja l’arxiu arqueològic
i les sèries d’objectes del Museu, per fer-ne
un centre de referència en el tractament de
materials arqueològics i en la conservació
de béns mobles, que compti, a més, amb
una nau –visitable– per a grans peces.
5. El tractament més coordinat possible de

les polítiques de paisatge i patrimoni urbà
municipals amb els projectes i les actuacions del museu. No es tracta de “museïtzar
la ciutat”, sinó de “ciutadanitzar el museu”.

© Andrea Manenti

4. La renovació i ampliació del Centre de

Prefiguraci dÕuna sala de la futura Casa Padells, punt de trobada de la histria de la ciutat.

6. La consideració a doble escala, el barri i la metròpoli,

de l’espai urbà i de l’esfera pública, a l’hora de valorar
quins espais patrimonials poden ser valuosos dins
d’aquest museu-xarxa.
7. La vertebració, a partir de les consideracions anteriors,

d’una xarxa d’espais patrimonials eficaç i sostenible
amb el mínim de recursos possible, present a tots els
districtes, en el benentès que el nombre d’espais ha de
ser l’imprescindible per a un relat coral de Barcelona,
tampoc més.
8. L’aposta per un relat museístic general porós, obert

i renovable, basat en la interrogació més que en l’asserció, que a partir de la història urbana permeti als
ciutadans interrogar-se en relació a la ciutat des de
múltiples perspectives.
9. La creació d’un meeting point a la Casa Padellàs, con-

cebuda com a Casa de la Història de Barcelona que
relligui el conjunt del museu com a museu-àgora i
museu-escola, i vinculada alhora a la reapropiació
ciutadana del nucli antic.
10. L’atenció específica al període industrial i els móns de

l’obrerisme i la burgesia en la formació de la metròpoli contemporània, base sobre la qual s’assenten les
transformacions urbanes dels temps posteriors.
11. La configuració del Museu dins del sector públic com

a entitat cultural ciutadana, portal i mirall de la ciutat,
que crea, produeix i distribueix béns i serveis per
conèixer i fer-se pròpia Barcelona:
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a. recerques i estudis en història urbana, patrimoni

cultural i formes d’atenció als ciutadans;
b. nous patrimonis mobles (arxiu arqueològic i col·lec-

cions) i immobles (espais arqueològics i edificis);
c. productes culturals en múltiples formats (diàlegs i

seminaris; publicacions i app; exposicions; documentals; gastronomia històrica de Bcn; Carta
històrica de Bcn; Museu virtual, etc.); i
d. serveis personals adaptats als visitants: barcelonins,

turistes, immigrants i refugiats (Welcome to
Bcn), escolars (Interrogar Bcn) i altres col·lectius
(Projecte Estimul’art alzheimer).
12. La valoració i potenciació del Museu com a agent de

desenvolupament social i cultural de ciutat i comunitari alhora i com a agent econòmic amb impacte
directe i indirecte en la vida urbana i amb capacitat
exportadora de know how, com a centre R+D+i en
arqueologia, col·leccions, museologia, patrimoni,
paisatge i participació ciutadana, que són camps en
expansió a escala mundial.
(Aquest article és part d’una reflexió en curs amb altres museus de ciutat europeus. El text parteix de les reflexions del
MUHBA al congrés 2018 de l’ICOM/Camoc a Frankfurt i
a la sessió “City Museums as Agents of Change in the XXI
Century” de les jornades 2018 de l’European Association for
Urban History, celebrades a Roma.)
Joan Roca i Albert
MUHBA
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LA PEA DEL MUSEU

BREUS

L’any 2008 una intervenció arqueològica
realitzada en un solar situat entre el Port
Vell i l’Estació de França, dirigida per
Mikel Soberón (CODEX Arqueologia
i Patrimoni), va localitzar una àrea que
havia format part del port medieval
de Barcelona. Entre les restes més
importants descobertes, cal destacar el
moll construït l’any 1477 i un fragment
de vaixell batejat com a Barceloneta I.
Les restes conservades del Barceloneta I
corresponen a part del costat d’una nau.
El fragment fa 4,20 m de llarg i 2,77 m
d’ample, i és una estructura formada per
10 quadernes (elements transversals del
buc) i 11 taules del folre (elements longitudinals). La importància de la troballa
rau en el fet que és una embarcació
construïda a l’Atlàntic. La construcció
naval atlàntica destacava per tenir les
taules del folre sobreposades –quan a la
Mediterrània es posen a topar– i s’utilitzaven claus i reblons per fixar les taules
entre elles. El principi constructiu és el
de folrat previ, que consisteix a muntar
el buc a partir de la quilla col·locant
primer les andanes de les taules del
folre i posteriorment les quadernes, les
quals s’adapten a les taules del folre i
s’hi uneixen amb una clavilla de fusta,
mentre que a la Mediterrània el principi
constructiu és el d’esquelet. A més, es
caracteritza per l’ús de fusta de roure
per a tots els elements estructurals i de
fixació (quadernes, folre i clavilles) i la
utilització de molsa com a impermeabilitzant entre les taules del folre, les quals
s’obtingueren per una partició radial del
tronc, i no serrades longitudinalment.
Per acabar d’assegurar-ne la procedència,
l’anàlisi pol·línica de la molsa presenta
tota una sèrie d’espècies típiques del
Cantàbric.
Tot indica que es tracta d’una nau de
comerç procedent del Cantàbric, una
mostra de les conegudes com a naus
«biscaïnes», «castellanes» o «tinclades»
(pel seu origen o per l’aspecte del folre).
La datació es pot obtenir a partir del
context estratigràfic, format per llims
que canvien per sorres a partir de la
construcció del primer moll, l’any 1439.
Aquesta seria la data d’enfonsament o

© Mikel Sobern

EL DERELICTE BARCELONETA I,
UN VAIXELL ATLÀNTIC A LA
BARCELONA DEL SEGLE XV

La Carta Històrica de Barcelona
del MUHBA, premiada a
la XIV Biennal Espanyola
d’Arquitectura i Urbanisme
La Carta Històrica de Barcelona ha
estat premiada com a guanyadora en
la categoria de Recerca per la XIV
Biennal Espanyola d’Arquitectura i
Urbanisme, celebrada el juliol passat.
La Carta Històrica de Barcelona és un document de tipologia única al món. Consisteix
en la narració de la història de la ciutat a
través de 26 cartografies georeferenciades
que reflecteixen els moments més singulars
de la seva història urbana. És accessible en
línia i ha estat elaborada per al MUHBA per
l’empresa 300.000 Kms, sota la supervisió
dels tècnics del museu.
El premi de la Biennal és un guardó
que convoca el Ministeri de Foment, en
col·laboració amb el Consell Superior
de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya
i la Fundació Arquia. Una exposició
itinerant dona a conèixer les obres que,
per les seves qualitats, han estat guanyadores o finalistes en cada categoria.
Ramon J. Pujades i Bataller
MUHBA

desballestament de la nau (1430-1439),
mentre que la data de construcció, obtinguda per proves de C-14 realitzades a
mostres de molsa, se situaria cap a l’any
1410.
En conclusió, el Barceloneta I correspon
a un fragment del buc d’una nau
tinclada procedent de Cantàbria o el
País Basc, amb una llargada de 25 m i
unes 100 tones de pes.
Marcel Pujol Hamelink
Arqueòleg

MHCB 42412
Vaixell tinglat Barceloneta I
Lloc d’execució: Cantàbric o País Basc
Data: vers 1410 fins 1430-1439
Materials i tècnica: Fusta de roure, amb
reparacions de fusta de pi. Tècnica tinglat
Dimensions: 2,86 x 3,95 m
Procedència: intervenció arqueològica a la
Plaça de Pau Vila, Carrer de Dr. Aiguader i
Carrer de la Marquesa (Barcelona)

Suport del CESB a la reforma
de Casa Padellàs
El passat 31 d’octubre, el Consell
Econòmic i Social de Barcelona (CESB)
va presentar en roda de premsa l’informe
Sobre la reforma de la Casa Padellàs i la
seva proposta museogràfica per al segle
XXI, que valora positivament el projecte
del MUHBA i dona suport a la seva
execució per l’Ajuntament de Barcelona.
La Casa Padellàs ha de convertir-se en un
espai generador d’interrogants, que relligui
els diferents espais patrimonials del Museu
i propiciï un relat sintètic, obert i consistent
alhora, de la història de la ciutat. Una
proposta, apunta el CESB, de museologia
democratitzadora, per la qual el Muhba
comença a ser conegut internacionalment,
i que ha d’ajudar a avançar cap a una
ciutat global més solidària i integradora.
Elena Pérez Rubiales
MUHBA

18

MUHBA Butllet 34 | 2018

LABORATORI

ZONA FRANCA, EL POL R+D+i DEL CENTRE DE
COL·LECCIONS DEL MUHBA
l’Acadèmia Austríaca de Ciències, el CNR-Instituto per
le tecnologie applicate ai Beni Culturali, la Universitat
McMaster d’Ontario i la Universitat de Manchester.
Aquesta circulació de professionals externs propicia que el
Centre de Col·leccions s’estigui configurant com un espai
de contacte entre especialistes. La interacció entre ells i amb
els tècnics del Museu genera un flux d’informació i projectes
molt fructífer, que amplia el coneixement sobre la ciutat i
l’integra en contextos més amplis.
En aquests estudis és cada cop més habitual l’aplicació de
noves tecnologies. Actualment el Centre de Col·leccions
està vinculat en diferents graus a projectes que apliquen
plantejaments i tècniques innovadores a la recerca històrica, com la identificació de materials arqueològics a través
d’imatge digital, l’estudi i anàlisi del vidre romà, i estudis
de bioarqueologia i paleopatologia. L’ús creixent de noves
tecnologies posa de manifest la importància de la tasca de
conservació realitzada pel museu, ja que la constant evolució tècnica i l’aparició de noves eines d’anàlisi permeten
sotmetre els fons antics conservats a noves lectures que els
revaloren.

© MUHBA, Emili Revilla, 2018

Una de les instal·lacions del MUHBA menys visibles per
la ciutadania és el Centre de Col·leccions situat a la Zona
Franca de Barcelona. És en aquest equipament on es custodien les peces de la col·lecció del Museu que no s’exposen
en altres seus, com també els materials procedents de les
excavacions arqueològiques efectuades a la ciutat.
Tot i no ser instal·lacions destinades a una visita habitual
del públic, això no vol dir que siguin un centre tancat. Al
contrari, el treball constant de gestió i conservació que s’hi
duu a terme ha permès que es converteixi en un espai actiu
de treball, recerca i innovació visitat per un nombre creixent
d’investigadors.

Un exemple de com les condicions existents atreuen els
professionals és la dinàmica de treball que s’ha assolit a
l’Arxiu Arqueològic. El fet de facilitar a les empreses d’arqueologia instal·lacions, eines i recursos bibliogràfics ha
potenciat que aquestes hi desenvolupin les tasques de laboratori. Aquesta aposta ha creat una relació de simbiosi entre
el sector privat i l’Administració, ja que les prestacions que
ofereix el Museu permeten, en contrapartida, no només un
control i gestió molt efectius del material arqueològic sinó
també l’elaboració de treballs de recerca conjunts.
Aquest oferiment de recursos, unit al volum, l’heterogeneïtat
i el potencial d’informació i coneixement que proporcionen
els materials que conserva el Museu, converteixen el Centre
de Col·leccions en un pol d’atracció per a la recerca on
conflueixen especialistes provinents de diferents institucions nacionals i internacionals. A les reserves del Museu han
treballat equips de la Universitat Autònoma de Barcelona,
la Universitat de Barcelona, l’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica (ICAC), el Gabinet Numismàtic del MNAC,
el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC),
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LÕequip dÕarqueometria de la Universitat de Barcelona desenvolupa part
de la seva recerca al Centre de Coláleccions.

La gesti de les peces al Centre de Coláleccions garanteix la seva
conservaci i facilita lÕaccs per la recerca.

La tasca efectuada ha convertit el Centre de Col·leccions
en un equipament científic i cultural de R+D+i (recerca,
desenvolupament i innovació) molt ben valorat internacionalment i, si cal jutjar per l’èxit de les jornades de portes
obertes iNMUSEU, també per la ciutadania. Això el converteix en un equipament excepcional en el seu entorn, i
cal reivindicar que també se’l tingui en compte en el marc
dels projectes innovadors del polígon de la Zona Franca.
Daniel Alcubierre
MUHBA
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MURALLA ROMANA I REPRESENTACIÓ DE LA CIUTAT
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La muralla romana constitueix
un dels monuments històrics més
significatius de Barcelona i, com a
tal, es pot llegir segons dos registres
diferents: el primer, el que ha fet per
la ciutat; el segon, el que ha representat.
A finals del segle I aC, la fundació de Barcino s’insereix dins un
programa de reestructuració del
nord-est peninsular volgut per
August. La nova colònia havia de
seguir el mateix model formal que
havia garantit l’èxit de l’expansió
romana, on les ciutats eren els elements vertebradors de l’equilibri
territorial i l’eix del desenvolupament social, cultural i econòmic.
I la imatge prototípica de la ciutat
trobava la seva expressió més completa en la ciutat emmurallada.
Enderrocament d'un tram de muralla on s'aprecia la profusi d'elements romans reutilitzats. Dibuix
dÕAgust Rigalt Cortiella, 1876.
Amb un projecte gestionat per Cai
Celi, un dels primers magistrats
locals, la muralla va emmotllar, literalment, la ciutat: en
havia arribat a «canibalitzar» la segona, desmembrant-ne
planta, organitzava l’espai; en alçat, unificava els volums
l’urbanisme perifèric per reciclar-lo com a material consi evidenciava, amb la seva façana, l’amplitud de l’enclatructiu. Més endavant, és el recinte que es veu fagocitat per
vament; des d’un punt de vista conceptual, simbolitzava
la ciutat, quan aquesta anhelava nous espais i l’urbanisme
l’estructura d’agregació urbana.
es va veure obligat a buidar els murs defensius per obtenir
Finalment, encara que construïda en època de pau, no es
espai habitable, a foradar-los per sota o a perforar-los per
pot negar a una muralla la funció de protecció de la poabocar-se a l’exterior.
blació: el significat més profund de la muralla rau en la
Per últim, ja a partir del segle XV, quan per primera vegada
concepció de durabilitat que confereix a la nova fundació.
els intel·lectuals s’interroguen sobre l’origen de Barcelona,
I de fet existeixen indicis formals, i potser fins i tot d’ordre no poden fer altra cosa que dirigir-se a les restes d’aquella
epigràfic, que deixen entreveure l’ús de tècniques construc- tecnologia antiga. No només la muralla era, en si mateixa,
tives heretades de la tradició militar.
l’últim testimoni de la ciutat primigènia sinó que, a més a
Cap al final del segle III dC, durant una crisi generalitzada a
més, els trossos d’aquesta (en forma d’inscripcions, escultutot l’Imperi, Barcelona potencia les defenses, desdoblant-ne el res, mosaics...) havien quedat, com si es tractés d’una capsa
gruix i proveint-les de gairebé 80 torres. La realització d’aques- del temps, emmagatzemats dins el formigó. Comença,
llavors, un camí cap enrere que encara no s’ha acabat i que
ta obra monumental va anar acompanyada, però, d’un gran
passa per la recerca, les actuacions arqueològiques preventisacrifici: l’enderroc de les necròpolis i de l’urbanisme residenves i la valorització patrimonial.
cial crescut fora del recinte primigeni, per tal d’alliberar espai
tàctic i d’aprofitar els materials constructius.
Amb algunes actualitzacions que només ara comencen a
revelar-se’ns, el recinte baiximperial romandrà en funció fins
ben entrada l’edat medieval, atraient els interessos de les elits Alessandro Ravotto
en els segles convulsos que marquen el pas entre les últimes
Arqueòleg
fases de l’Imperi i el naixement d’un nou ordre geopolític.
Cap a la fi de l’època antiga, la muralla va afavorir la puixanLa muralla romana de Barcelona ha estat objecte de la tesi doctoral de
ça de Barcelona.
l’autor d’aquestes línies. El treball, guardonat amb el Premi Ciutat de
La relació entre la muralla i la ciutat ha estat gairebé simBarcelona 2017 i amb el Premi Extraordinari de Doctorat de la UAB,
biòtica. Nascudes juntes, en un moment donat la primera
serà publicat pròximament pel MUHBA.
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UN CARRER PER A SALOMÓ BEN ADRET
servir tres monarques (Pere II, Alfons II i Jaume II) com
a responsable dels assumptes jueus i va fundar una important acadèmia talmúdica que va atraure deixebles
de Catalunya, Aragó, Castella, França o Alemanya. A
més, va ser rabí de la ciutat de Barcelona durant més de
quaranta anys i des d’aquesta posició es va oposar tant
a les tendències racionalistes com a les especulacions
místiques i messiàniques del seu moment. Quan va tornar a esclatar la polèmica sobre l’obra de Maimònides
ell es va decantar per l’ortodòxia, però també es va esforçar per trobar una solució pragmàtica i va autoritzar
la lectura de la filosofia grega als majors de 25 anys.
Dins l’obra de Salomó ben Adret cal destacar la rellevància de les seves responsa. Aquestes consisteixen en un total
d’unes tres mil opinions i interpretacions en qüestions
de jurisprudència religiosa que va pronunciar com a resposta a peticions i consultes sobre temes com el Talmud,
la llei jueva, l’ètica personal o qüestions pràctiques i que
podien provenir de territoris tan llunyans com Bohèmia,
Palestina i el Marroc. Els seus dictàmens han estat tinguts
en compte durant segles en la resolució de problemes
d’acord amb la llei jueva i també en la relació entre els
jueus i els gentils. Adret s’hi mostra favorable a la llei civil
general –«la llei del rei també és llei per a nosaltres»– com
a marc per garantir la convivència entre totes les comunitats. Aquestes responsa continuen sent consultades avui
dia pels jueus religiosos d’arreu del món. D’altra banda,
Salomó ben Adret també va ser l’autor de comentaris
al Talmud i d’obres de caràcter legal que apuntaven
a la creació d’un corpus de normes per regular el
menjar, la vida familiar, el bany ritual, les festivitats i el funcionament de la comunitat.
Per tot plegat, Salomó ben Adret és un
personatge prou rellevant per merèixer
ocupar un lloc en la memòria de
Barcelona. Això explica també
que el MUHBA s’hagi esforçat
per recuperar la seva història
i que, per exemple, el 2010
presentés una exposició
sobre la seva figura (titulada
Salomó ben Adret. El triomf d’una
ortodòxia), que se li dediqui un espai a l’exposició permanent de l’espai
del MUHBA El Call i que actualment es
facin visites comentades sobre la seva vida
i obra (Salomó ben Adret. Un barceloní universal).
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El 9 de novembre de 2018 el carrer Sant Domènec del Call
de la ciutat de Barcelona va ser rebatejat amb el nom de
Salomó ben Adret. Amb aquesta mesura presa per l’Ajuntament de Barcelona es reparava un greuge històric envers
la comunitat jueva. L’anterior nom del carrer homenatjava
el cruent pogrom que aquesta comunitat havia sofert l’any
1391 i que va suposar, primer, la seva ràpida decadència i,
poc temps després, la desaparició a la ciutat. En canvi, amb
el nom de Salomó ben Adret el que es reivindica és una de
les figures més rellevants i internacionals de la història de la
ciutat. Paradoxalment, també és una de les més desconegudes, sobretot per part de la població no jueva de Barcelona.
Salomó ben
Adret (1235-1310), també conegut
per l’acrònim del seu nom en hebreu,
RaShBA,
va ser un dels personatges
més
rellevants de la comunitat
jueva
catalana durant l’edat
mitjana, així com una
eminent autoritat
com a jurisconsult i mestre
del Talmud.
Va

Edgar Straehle
MUHBA
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CAP A UNA NOVA MIRADA SOBRE LA CASA DE LA
CIUTAT I EL PODER MUNICIPAL
les diverses reformes del segle XVII; una primera reconstrucció del 1860, en la qual es va ampliar el Saló afegint-li
dos trams més, i diverses actuacions de reformes, les principals del 1888, 1914 i 1924, a banda de la restauració
integral de 1996.
El MUHBA ha impulsat la renovació de l’itinerari de visita per la Casa de la Ciutat, amb un discurs en què es té
present la descripció arquitectònica i artística dels espais i
el context històric, tant pel que fa a construccions originals
com a intervencions posteriors.
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Xavier Cazeneuve i Albert Cubeles
Barchinona.cat
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A primer cop d’ull, la Casa de la Ciutat és un edifici amb
una barreja d’estils arquitectònics diversos que conviuen
de manera peculiar, amb estructures constructives, distribucions dels espais i elements decoratius molt diferents
entre ells. Tanmateix, si apliquem una mirada comprensiva, veurem que la fesomia de la Casa de la Ciutat és
un reflex fidel de l’evolució de la institució municipal
des de la seva creació el segle XIII fins a l’actualitat i, per
extensió, també de la història mateixa de Barcelona.
I és que, dins de les pervivències arquitectòniques representatives de la història de Barcelona, la Casa de la Ciutat
és una de les més completes i transversals. Completa,
perquè tot l’edifici és, per ell mateix, una lliçó d’història
de l’arquitectura a Barcelona, amb mostres de l’evolució
constructiva a la ciutat des del període medieval fins als
inicis del segle XXI. I transversal, perquè la successió d’estils
i formes presents es constitueix en testimoni i narració
dels períodes que han marcat la història de Barcelona.
Tot i que el Consell de la Ciutat fou creat per Jaume
I el 1249, no va ser fins al 1369 que va tenir seu pròpia, unes cases a tocar de l’església de Sant Jaume, al
costat de la plaça del mateix nom. Des d’aleshores,
l’edifici no ha deixat mai de créixer i transformar-se.
Hi tenim elements constructius medievals, com la façana
gòtica i l’espai de l’escrivania; i renaixentistes, com el pati i
la galeria. Després de la Guerra de Successió, l’edifici, com la
institució municipal mateixa, va caure en un llarg període de
decadència; aquest període està present en l’edifici per absència, ja que no hi ha reformes ni ampliacions d’aquesta
època. En canvi, el segle XIX es van emprendre projectes
de rehabilitació i reforma tan importants que són els
responsables de com veiem l’edifici en l’actualitat,
amb la nova façana de la plaça de Sant Jaume
(1832-1844), el Saló de la Reina Regent
o de Plens i ara Sala Carles Pi i Sunyer
(1860), i l’escala d’honor (1894).
El segle XX, les principals reformes
van venir motivades, d’una banda,
per l’Exposició Internacional de 1929,
que va deixar espais tan importants com el
Saló de Cròniques, amb les pintures de Sert,
i l’escala Negra; i de l’altra, per les necessitats
d’ampliació degudes al creixement de l’estructura
de l’administració municipal, ja durant la dictadura
franquista. Finalment, amb l’arribada de la democràcia,
es produeixen actuacions de rehabilitació i embelliment,
com el parc d’escultures del pati, de gran valor artístic.
Capítol a part mereix el Saló de Cent, ell sol compendi de
l’evolució constructiva de la Casa de la Ciutat. En el seu
aspecte actual hi ha la pervivència de l’obra original iniciada el 1369 amb planta rectangular de tres trams;
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Faana de lÕAjuntament de Barcelona.
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VIL·LA JOANA: RECERQUES, ESTUDIS I
SEU D’ESPAIS ESCRITS
Lo Neva, com los altres rius d’ací al nord, és immens, mes llurs aigües
s’adormen emperesides, tot caminant [...].Tenen molta amplària i poc
fons i és tal sa calma que un dubta de vegades si caminen avant o enrere. Nostre Ter i nostre Llobregat són raigs de porró comparats amb
ells, mes se mouen, corren i salten i ballen, més no és tot jugar i saltar,
sinó que treballen i ajuden als pobles que s’han assegut en ses riberes i
els han cinglat amb artístics ponts de pedra. Lo Llobregat naix, i,
petit com és, a quatre passos del bressol fa moure les moles d’un molí;
Lo Neva mor sens haver donat moviment a una fàbrica.

El 1884 Jacint Verdaguer va emprendre un viatge de més
d’un mes per Europa en companyia de l’industrial i mecenes Eusebi Güell. Vet aquí un fragment d’un text que
podeu llegir, o escoltar locutat, al Mapa literari català (www.
mapaliterari.cat) d’Espais Escrits, una aplicació web que permet consultar els textos de la literatura catalana que descriuen indrets de la geografia mundial. Cada localització geogràfica, o espai escrit, està format per un text relacionat amb
el territori així com tota una sèrie de continguts multimèdia:
informació sobre el context, fotografies, vídeos, locucions,
traduccions, enllaços, etc.
El Mapa literari català (MLC) és un dels projectes d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català (www.espaisescrits.
cat), una associació privada sense ànim de lucre, constituïda
amb l’objectiu d’articular els projectes de custòdia, recerca i
difusió del llegat dels escriptors clàssics de la literatura catalana. L’associació neix el 2005, amb el suport de la Institució
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Jacint Verdaguer, A vol d’ocell. Sant Petersburg, 26 de maig del 1884.

Vista aria de Barcelona. Gravat d'Alfred Guesdon, 1856.

de les Lletres Catalanes i impulsada per un grup de cases
museus d’escriptors catalans, en veure que a l’associació de
fundacions i cases d’escriptors espanyols (ACAMFE) hi havia molt poca presència dels escriptors catalans.
L’objectiu de l’associació és coordinar, assessorar i oferir
serveis als associats, alhora que es busca estimular la recerca, l’intercanvi de coneixement i la difusió de les seves
activitats. Avui a la xarxa s’hi poden trobar 85 autors, que
presenten 62 centres. La secretaria de l’associació des del
mes de juliol d’aquest any s’ubica al MUHBA Vil·la Joana.
Teresa Macià
MUHBA

El postgrau sobre l‘europeisme cultural, dins del màster Barcelona-Europa
L’objectiu del postgrau Història de l’europeisme cultural a Catalunya (UB-MUHBA) és exposar i aprofundir en la història comparada dels intel·lectuals a Catalunya i Europa. Alhora, vol formar un conjunt de professionals de la gestió cultural, del món
acadèmic, del periodisme i de la crítica cultural que incorporin una sòlida preparació, des del punt de vista de la literatura
comparada, sobre la història intel·lectual de l’europeisme a Catalunya.
L’europeisme ha estat un dels trets principals de la cultura catalana moderna i contemporània. El debat intel·lectual i la
intervenció dels seus escriptors en l’espai públic ha mostrat sempre, clarament, aquesta voluntat europea, com a forma
d’atenció als principals corrents culturals europeus per tal de desenvolupar la pròpia tradició i com a manera d’incorporar
Catalunya a la modernitat, sempre atents a les perspectives més innovadores del debat internacional.
Aquest postgrau, vinculat al projecte MUHBA Vil·la Joana i que forma part del Màster Barcelona-Europa de la Universitat de
Barcelona, és una iniciativa de Grup de Recerca Literatura Comparada en l’Espai Intel·lectual Europeu (Universitat de Barcelona) i s’imparteix a Vil·la Joana i a Plaça del Rei. Així mateix, es duen a terme diverses activitats complementàries obertes
al públic general (de manera gratuïta), com ara simposis, jornades i conferències. Els resultats d’aquestes activitats es publiquen regularment a la Col·lecció Figura, d’EdicionsUB (www.publicacions.ub.edu/articulos.aspx?modo=c&fam=FIGURA ).
Més informació: http://stel.ub.edu/master-bcn-europa/
Antoni Martí Monterde
Director del postgrau
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EL BESÒS, RIBA DE MUSEUS

Esbs de treball en la ideaci estratgica del MUHBA en lÕespai urb.

Oriol Bohigas exposava l’any 1986 al seu llibre programàtic, Reconstrucció de Barcelona, el principi de “sanejar
el centre i monumentalitzar la perifèria” per refer la
ciutat després del franquisme. La monumentalització i el recosit de la perifèria es confiaven a la creació
d’un espai públic d’alta qualitat i a la preservació d’alguns vestigis rurals; tan sols s’apel·lava als testimonis
de l’era industrial en el cas d’edificis d’un interès especial, potser perquè l’era industrial clàssica encara
bategava i no se la podia imaginar com a “patrimoni”
llevat del cas d’edificis amb voluntat d’obra d’art.
Quant als museus, la seva consideració era la d’institucions de la xarxa cultural de capitalitat, fet que
tampoc ha d’estranyar en un temps en què calia construir-la després de la dictadura. De manera paral·lela
a com, als barris de la perifèria, va difondre’s el model
de Centre cívic com a espai cultural de proximitat.
El vincle entre ambdues xarxes, la d’excel·lència i la
de proximitat, ha estat massa tènue fins al moment
per quallar en un teixit cultural urbà més dens.
Ara som en una altra fase que potser es podria anomenar
“segona transició cultural”, si més no pel que fa a l’organització dels equipaments. El museu de la ciutat ha de
ser molt actiu a l’hora de perfilar aquest nou paradigma
d’equipaments patrimonials que són de proximitat i de
ciutat alhora i que de la mà de Barcelona s’estén ara per
Europa. La proposta és considerar tot un seguit d’elements museístics i patrimonials al llarg de l’eix del riu
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Besòs com una “riba de museus”, de Montcada al mar,
com una culminació metropolitana de la incorporació
de la Barcelona de llevant al
mapa museístic al qual fins fa
poc era gairebé absent, com es
va explicar al número 32 de
Muhba butlletí.
La noció de “riba de museus” s’encunya a Frankfurt
(Museumsufer) per donar consistència al teixit museístic a
banda i banda del riu Main. Si
a Frankfurt es proposa com un
mitjà d’estendre la centralitat
cap a la perifèria, aquí es proposa fer-ho a la inversa, mirar
la ciutat des de l’extraradi cap
al seu cor històric, per potenciar una visió de Barcelona en
què la incorporació plena al
relat i als espais patrimonials
de les majories urbanes dels
segles XIX i XX faci tàndem
amb la trajectòria històrica de llarga durada. Una trajectòria amb epicentre antic i medieval a plaça del Rei i
amb l’ambició de representació burgesa a l’eixample (projecte del Muhba amb la Casa Amatller) i al Park Güell,
espai cabdal del Museu per abordar tant Gaudí com la
Barcelona contemporània.
En suma: un eix patrimonial i cultural en una zona
de l’extraradi metropolità amb vocació de construir una mirada des de la perifèria cap al centre.
El MUHBA aportaria a aquesta riba de museus del
Besòs quatre nodes, articulats a través de verbs fonamentals de la vida urbana: proveir (Casa de l’Aigua de
la Trinitat), treballar (fàbrica Fabra i Coats), habitar
(cases barates del Bon Pastor) i urbanitzar (creixement urbà i metròpoli al MUHBA Oliva Artés).
Aquests nodes es podrien relacionar amb conjunts patrimonials i museístics d’altres titularitats i municipis al llarg
del recorregut, com són la Casa de les Aigües de Montcada,
el Rec Comtal, la Fundació Museu Historicosocial de
la Maquinista i la Macosa, el Museu de la Immigració
de Sant Adrià, la Torre de les Aigües del Besòs, les Tres
Xemeneies, i potser d’altres.

Joan Roca i Albert
MUHBA
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El 1929 es van construir quatre polígons de Cases Barates a la ciutat per donar resposta a la manca d’habitatge,
i el conjunt del Bon Pastor en va ser el més nombrós,
amb 784 habitatges. El 2001 l’actual Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona (IMHAB) va iniciar un
procés integral de canvi de la casa barata al pis social.
El 2018 s’ha acabat la tercera fase d’aquesta transformació, amb el trasllat dels veïns als nous pisos, i s’han
enderrocat les illes de cases necessàries per començar
la construcció dels pisos de la quarta fase que serviran
per reubicar els veïns que encara ara viuen a les cases.
El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), amb la collaboració del Districte de Sant Andreu, l’IMHAB,
el Pla de Barris, l’Associació de Veïnes i Veïns de Bon
Pastor i la producció de BIMSA, lidera el projecte de recuperació d’una de les illes d’habitatges, que es convertirà
en equipament de barri i espai museístic l’any 2020-2021.
L’illa ubicada entre els carrers de Tàrrega-Claramunt i
Bellmunt-Barnola està formada per 16 habitatges dels
quals se’n museïtzaran la meitat: quatre mostraran l’evolució de les cases en diferents períodes (entre 1929 i 2017)
i els altres quatre seran espais expositius per explicar, a
partir de l’habitatge obrer, la història de Barcelona des
del Bon Pastor. La resta de cases seran equipament de
barri, amb sales polivalents, arxiu, oficines i magatzem.
El projecte de Bon Pastor ens ofereix l’oportunitat de
seguir un procés de museïtzació en viu i ha estat en part
possible pels lligams que el museu ha establert durant
l’últim any al barri. La relació de complicitat que l’equip
del museu ha creat i manté amb els veïns i veïnes ha per-
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BON PASTOR, PATRIMONI VISCUT

Entrevista de lÕequip del MUHBA a Antonio Rongera, un ve de les
Cases Barates de Bon Pastor, 2018.

mès el seguiment complet del procés, des d’habitar la casa
barata fins a la vida al pis, passant per la gestió del canvi
des d’una perspectiva administrativa, operativa i emocional. Crear consciència de la importància que té preservar
la memòria històrica del barri ha ajudat a la recuperació i
recol·lecció de materials i béns mobles d’alguns dels habitatges, ja que molts veïns han contribuït amb les seves pertinences a la col·lecció que servirà per vestir les cases que
es museïtzaran. Però, a més, ha facilitat la tasca de recuperació i enregistrament de memòria oral, per tal com els
habitants han participat desinteressadament explicant les
seves històries de vida. Aquest recorregut per la història del
Bon Pastor, a través de la veu dels seus habitants, es completa amb una tasca de consulta i recopilació de fotografies
a partir d’arxius fotogràfics familiars. També s’han fet cales
arquitectòniques i ornamentals en alguns dels habitatges
per tal de disposar de la màxima informació estructural
de les cases i projectar-ne una rehabilitació respectuosa
amb l’aspecte original. Atesa la naturalesa d’aquest treball
en construcció, les diferents actuacions s’han anat documentant en un detallat diari de camp i enregistrant videogràficament, un making of que presenta la manera de fer i
treballar. Actualment, el museu treballa en paral·lel la fase
d’inventariació del material, recerca documental i restauració d’objectes, amb la ideació museològica i museogràfica.
Museïtzar les Cases Barates del Bon Pastor no és només
un pla per a la patrimonialització de la Barcelona oriental,
és una oportunitat única de recuperar un bocí d’història
de la ciutat i explicar Barcelona també des de la perifèria.

Carmen Cazalla
MUHBA
El Bon Pastor, amb Santa Coloma al fons.
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Aina Mercader
Coordinadora del projecte
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ELS ARXIUS DIGITALS A EXAMEN
La producció d’arxius digitals en tots els formats possibles
ha experimentat un creixement exponencial des dels primers temps de la informàtica fins a avui. Tant els particulars com les institucions i empreses emmagatzemen amb
èxit relatiu els seus arxius de documents, ofimàtics, gràfics
o audiovisuals, sempre amb el risc d’una pèrdua sobtada
d’informació, produïda bé per un dany en la integritat del
fitxer, bé per la impossibilitat d’accedir als continguts per
l’obsolescència dels formats. Els museus, pel seu paper central en la preservació però també en la producció cultural,
són un dels agents institucionals que se situen al centre de
la problemàtica dels arxius digitals, per tal com afecta les
estratègies de conservació d’uns continguts encastats per
naturalesa en formats de gran volatilitat.
Preservar fitxers digitals és un problema complex que exigeix una resposta de les institucions públiques a l’altura
de l’elevat risc de pèrdua d’informació que implica. Als
museus, la cura d’aquestes dades ha de tenir com a objectiu
preservar la informació i també optimitzar les mesures que
es prenen, per gestionar de manera eficient els recursos
que s’han invertit en la generació d’aquests productes digitals. Aquesta optimització passa per assumir processos
estandarditzats adaptats a la realitat del museu i per la
utilització d’eines normalitzades enfocades a la preservació
digital.
Podem identificar els dos processos essencials per dur a
terme una preservació de fitxers digitals de forma sintètica.
Necessitem, d’una banda, un maquinari que doni resposta
a la necessitat de generar còpies de seguretat dels objectes,
tot garantint-ne l’autenticitat (identitat i integritat de l’objecte). D’altra banda, cal crear mesures sostingudes de pre-

servació basades en el programari per evitar l’obsolescència
dels formats. Ambdós processos conflueixen necessàriament
en les eines tecnològiques.
Actualment, el Museu d’Història de Barcelona està immers
en un procés de preservació digital seguint el mandat de
la direcció del museu i les directrius i eines proporcionades per l’Institut de Cultura de Barcelona. Tenint en
compte aquest context, quant a programari s’està utilitzant el sistema de gestió d’actius digitals (Digital Asset
Management System) Clipfiles de l’empresa Metropolitana
de Muntatges, contractat per l’Institut de Cultura. Aquest
sistema és un SaaS (Software as Service) o programari com
a servei, una modalitat que unifica maquinari, programari,
connectivitat i manteniment. Segons el proveïdor, el maquinari genera dos grups de back up: quatre còpies online i
tres còpies offline.
Pel que fa a les mesures de preservació per evitar l’obsolescència, Clipfiles incorpora un control de versions de fitxers
basat en suma hash que cobreix bona part de les necessitats
d’autenticació de l’originalitat dels fitxers i, per tant, minimitza el risc de pèrdua d’identitat dels objectes digitals. Si
afegim a l’existència de hashes l’equivalència d’algunes metadades Dublin Core descriptives utilitzades per Clipfiles
amb metadades de preservació PREMIS, podem concloure
que es compleixen els aspectes bàsics de la preservació digital atenent a la procedència, context, referència i integritat
de la informació.
Jaime Irigoyen Briones
MUHBA

Les set funcions de
lÕOAIS (Open Archival
Information System),
segons el Projecte
Paradigm (The Personal
Archives Accessible
in Digital Media)
de la Universitat de
Manchester
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NEIX MUHBA MULTIMÈDIA

A
HB
U

Referir-se als temps actuals en termes com «revolució digi- exposicions organitzades en els últims anys pel Museu: de
tal» ja no és només una manera de parlar. És ben obvi que moment, ja es poden consultar les corresponents a Hagadàs
Barcelona. L’esplendor jueva del gòtic català, Primers Pagesos/Bcn.
la tecnologia ha transformat de forma radical les nostres
La gran innovació fa 7.500 anys o Imatges per Creure. Catòlics i
vides en els darrers anys i, de retruc, ha redefinit la relació
protestants a Europa i Barcelona, segles XVI-XVIII.
de les persones amb el coneixement i les seves institucions
representatives, com ara els museus. Aquests han
Aquestes són només algunes de les primeres passes
hagut d’adaptar-se a molts d’aquests
d’un canvi que progressivament s’anirà
canvis, apropar-se en la mesura
eixamplant. Entre altres, les properes
del possible a l’evolució de les
fites passen per la inauguranoves tecnologies i fins i
ció d’un apartat dedicat a
tot replantejar de bell
les col·leccions en línia
nou la seva manera
del Museu –cosa que
de funcionar. En el
permetrà que les pecas del MUHBA,
ces del MUHBA
cal entendre la
puguin ser conpart digital del
sultades des
museu no com
d’Internet–, per
un simple
projectes com
aparador
la creació del
subordinat al
museu virtual,
museu físic
pel canvi de
sinó com un
disseny i dels
espai viu que
continguts
es relaciona
de la pàgina
naturalment
web o per l’esamb aquest,
forç d’afavorir
al mateix
l’accessibilitat,
temps que
intensificar la
manté una escomunicació
pecificitat i entii estimular la
tat pròpies.
interacció en el
Per aquesta raó, el
món digital, tracMUHBA hi ha refletant d’aproximar el
xionat molt en els últims
Museu a les xarxes socials.
temps amb el propòsit
L’objectiu és fer que el vesd’encarar de la millor manera
sant digital del museu no quedi
possible les mesures, els canvis o els
en un segon pla i que pugui converprojectes que cal emprendre per tal
tir-se
en un punt des d’on observar i
El web del museu s'ha de poder configurar com
a principal portal d'accs a tots els formats de
de respondre als desafiaments conaccedir
a la història i al patrimoni de
MUHBA Multimdia.
temporanis i apropar el Museu a la
la ciutat de Barcelona i, així mateix,
ciutadania i a les persones en geneen una finestra des d’on consultar i
ral. L’objectiu és continuar avançant per una senda ja mar- gaudir de la recerca que contínuament s’està fent dins del
cada anteriorment per la preocupació de facilitar l’organit- Museu. Així hem posat en marxa aquest 2018 el projecte
zació d’activitats des de la nostra plataforma d’Internet, de MUHBA MULTIMÈDIA, per englobar tots els formats
pujar i mostrar el màxim nombre de continguts a la nostra de comunicació i d’arxiu digitals, junt amb les innovacions
pàgina web i, d’altra banda, de portar a terme projectes ja
en la recreació virtual dels espais i exposicions del Museu.
pròpiament digitals com la Carta Històrica de Barcelona.
Cal recordar aquí l’ús excel·lent que va fer de la ràdio el
Entre les mesures que s’han dut a terme darrerament s’ha
primer director del Museu, Agustí Duran i Sanpere.
de destacar la pujada dels enregistraments audiovisuals dels
actes realitzats al canal propi del museu a Youtube o també, per exemple, l’obertura d’un apartat al web que s’anirà Edgar Straehle Porras
omplint amb les visites virtuals d’algunes de les principals
MUHBA
©

M
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AL COR DEL DEBAT SOBRE LES CIUTATS I EUROPA

© Cristina Bobillo

comunicació on es referia a projectes més específics de la
Les diverses xarxes internacionals en què participa el
línia estratègica del museu. El CAMOC avança en la deMUHBA han estat especialment actives aquest any 2018,
símptoma també del dinamisme dels museus de ciutat du- finició de museu de ciutat i el seu plantejament de futur,
fent palesa la complexitat del fenomen. L’any vinent la
rant els darrers anys. Museus de ciutat, museus d’Europa
reunió tindrà lloc a Kyoto i serà una nova oportunitat per
o museus del món, tots s’enfronten a reptes comuns. La
seguir fent camí.
importància de consolidar contactes internacionals per
Urban Renewal and Resilience ha estat el títol de la catorzena
debatre i compartir experiències transversals ens ajuda a
conferència de la European Association of Urban History
avançar en el desenvolupament dels museus del segle XXI.
(EAUH), celebrada a Roma aquest agost, un espai dedicat
El març passat es va celebrar a Barcelona la setena trobaa la complexitat de la història urbana. El MUHBA i el
da europea de la City History Museums and Research
Museu d’Hèlsinki van organitzar la sessió City Museums as
Network of Europe (Cityhist). Aquest cop es va comptar
amb el Museum of London i el Museum of Budapest com Agents of Change in the 21st C., que va ser una de les primeres sessions sobre museus i història urbana de la conferèna institucions convidades. La transformació del museu de
cia. El debat va tenir lloc en un context acadèmic i especiciutat és una qüestió clau per a la xarxa i, precisament,
alitzat en història urbana i patrimoni i va apuntar, de nou,
les estratègies i programes (com City Now City Future) per
a debats compartits amb les altres trobades. En aquest cas,
al redisseny i trasllat d’un museu de ciutat d’una gran
podríem destacar l’interès per la relació entre el concepte
metròpoli com és Londres van ser punt de debat. D’altra
museològic i l’estructura territorial dels museus de ciutat,
banda, la trobada va ser també un escenari per reflexionar
així com per l’exploració de noves vies per fer museu amb
sobre el controvertit i sovint ambigu paper participatiu
institucions de la ciutat dedicades a la història i el patridels museus, amb exemples enfocats al disseny i la consmoni urbans i amb la ciutadania mateixa.
trucció de nous centres i exposicions com el Humboldt
Forum de Berlin, o altres casos com els de Lió i Frankfurt.
La participació, doncs, s’erigeix com a temàtica d’estudi
Cristina Bobillo
obligat. Cal perfilar-ne el significat, diferenciar els diversos Coordinadora de la Cityhist
models participatius que un museu pot adoptar i atendre
les possibles aplicacions. Tanmateix, la recerca i la conElena Pérez
següent difusió dels resultats esdevé una qüestió cabdal
MUHBA
dels museus de ciutat. Necessitem fer
recerca per crear coneixement. A través d’exemples com Lisbon that Could
Have Been o It wasn’t that easy. Luxembourg in the IIWW, es consideraren
diferents focus de recerca, mitjans i
estratègies de col·laboració amb altres
institucions. Podem destacar també
la necessària reflexió entorn de les
col·leccions i el significat de la creació
de patrimoni en el context actual.
D’altra banda, el recentment inaugurat Historisches Museum de
Frankfurt va acollir, el mes de juny,
la conferència anual del CAMOC
(la secció de l’ICOM dedicada als
museus de ciutat), enguany titulada
The Future of Museums of Cities. El
MUHBA va ser l’encarregat d’obrir
una de les sessions amb una ponència
dedicada a repensar els museus de
ciutat —i la ciutat mateixa— en el
marc de les seves polítiques urbanes
Reuni a la Sala de Mart lÕHum dels museus de la City History Museums and Research Network,
i culturals, i després va presentar una xarxa liderada pel Muhba, mar de 2018.
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NOUS REPTES GLOBALS DELS MUSEUS
Les relacions dels museus amb el conjunt de la societat, en
bona part degut a les importants i ràpides transformacions
culturals i tecnològiques dels últims temps, constitueixen
un objecte de reflexió ineludible i ens situen davant de
nous reptes que precisen noves respostes. Per tal de deliberar-hi, el maig passat es va organitzar a les ciutats xineses
de Nanjing i Nantong l’International Forum of Museum
Directors, un esdeveniment de quatre dies emmarcat en la
World Historical & Cultural Cities Expo de la UNESCO
i en el qual fou convidat el MUHBA, que va enviar-hi el
sotasignat en nom del Museu i el seu director.
El propòsit del fòrum era reflexionar sobre el paper passat,
present i futur dels museus en el si de la societat, intercanviar
aprenentatges i promoure noves formes de cooperació en un
món cada cap cop més interconnectat. Hi van assistir nombrosos museus, institucions culturals i investigadors internacionals de procedències geogràfiques ben diferents; des de
diversos museus d’art i belles arts fins a museus d’història, de
civilització, etnogràfics o de l’exèrcit; i representants d’altres
entitats com l’Escola del Louvre, l’Institut del Món Àrab o la
Biblioteca del Congrés de Washington. La intenció, doncs,
era examinar la realitat contemporània dels museus des d’una
pluralitat d’angles geogràfics i temàtics alhora.
En aquest context, el MUHBA va ser la institució convidada per aprofundir en l’estudi del paper i dels desafiaments
contemporanis dels museus de ciutat, i explicar el perquè
de la seva trajectòria recent i les pautes generals que guien
els seus plans futurs. Així, es va fer èmfasi en l’aposta del
MUHBA per ser un mirall i portal de la ciutat, intentant

Cerimnia inaugural de l'International Forum of Museum Directors al
Museu Municipal de Nanjing, Xina.

ser un museu de proximitat i de la ciutadania; en la importància que s’atorga al desenvolupament del projecte educatiu, plasmat en el programa Interrogar Barcelona; o en la
vocació d’abordar la història de la ciutat des d’una pluralitat de perspectives. Tot plegat va servir per poder avançar
en qüestions cabdals com el rol que la participació, el
patrimoni, l’educació, les col·leccions, la recerca o les eines
digitals poden tenir avui dia en les nostres institucions.
Edgar Straehle
MUHBA

© MUHBA

COL·LABORACIÓ DIGITAL AMB L’HAVANA
El departament de projectes del Museu, juntament amb
Cooperació Internacional i el Servei de Documentació
i Accés al Coneixement, treballem en un projecte de
comunicació digital fonamentat en repositori, fruit de
la relació entre l’Havana i l’Ajuntament de Barcelona.
Aquest projecte parteix del vídeo L’Havana i Barcelona.
Història de dues ciutats, 1779-1936, confeccionat entre
tècnics del MUHBA i de
l’Oficina del Historiador
(Cuba), i pren com a
base la documentació
històrica utilitzada o
valorada per formar
part d’aquest producte
audiovisual.
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Atès que la implantació es fa conjuntament a L’Havana i a
Barcelona, es va recomanar la utilització d’un programari
madur, testat, lliure i versàtil, i finalment es va escollir
DSpace. Aquest programari està gestionat pel Servei de
Documentació i Accés al Coneixement de l’Ajuntament
de Barcelona en el repositori institucional de l’Ajuntament
BCNROC.
Els documents procedents de diversos arxius es van incorporant amb el suport del SEDAC, fase a fase, a la comunitat
de BCNROC Col·leccions Especials i estan a disposició del
públic en Open Access, descrits en format Dublin Core qualificat i llicenciats amb el model Creative Commons.
Jaime Irigoyen Briones
MUHBA
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PÒSITS
Antoni Gelonch (coord.), Sílvia
Canalda, Cristina Fontcuberta,
Xavier Torres

Imatges per creure. Religió, art
i conflicte a Europa i Barcelona,
segles XVI-XVIII

Aquesta obra proposa una mirada des
de Barcelona al món europeu de fa cinccents anys, als combats per l’hegemonia
cultural entre el món protestant i el catòlic, el naixement de la sàtira gràfica i
la difusió d’idees a través de les estampes
i de la Bíblia gravada. En els dos àmbits
l’objectiu fonamental era disciplinar les
majories, ensenyar a creure per la persuasió i, si així no era possible, per la intimidació. En aquest context, la conjunció de la impremta i els gravats es va
convertir en una arma de propaganda.

LLIBRETS DE SALA
Francesc Valls Lacambra
La ferida d’Hipercor. Barcelona 1987

El llibret reflecteix l’exposició-memorial
que va formar part del programa d’evocació i commemoració del trentè aniversari de l’atemptat d’Hipercor. Se centra
en les respostes que va generar l’atemptat, tant entre
la població de
Barcelona com
en l’entorn
d’ETA, l’anàlisi
de les sentències i el testimoni
dolorós de les
víctimes.
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Lluís Sales i Favà, Joan Roca i Albert,
Marc A. Garcia
El port franc i la fàbrica de Barcelona.
Les edats de la Zona Franca

Una retrospectiva sobre la història de la Zona
Franca i el seu
impacte polític, econòmic,
urbanístic i ambiental al pla
de Barcelona.
Aquest és un
espai ciutadà
entre Montjuïc
i el riu Llobregat que des de fa més d’un
segle és l’epicentre de moltes aspiracions
de Barcelona i Catalunya.
Andrea
Manenti
(dibuixos) i
Lluís Sales i
Favà (text)
Pere IV.
Passatge
major del
Poblenou

El carrer de
Pere IV és un
eix històric del
Poblenou, i
de tot Barcelona. Vora seu es va formar, a
partir de mitjan segle XIX, un districte industrial que va arribar a ser el més gran de
la Mediterrània occidental. En l’actualitat,
després de tres dècades llargues de declivi,
aspira a convertir-se en un eix orientat cap
a la innovació global i en el passatge major del Poblenou. El llibret recull els textos i les imatges del projecte de senyalística urbana de Pere IV en 16 fites.
Jaume Biarnés
(coord.)
Crítica i
restitució
patrimonial en
gastronomia

El llibre s’inscriu en la línia de recerca històrica del
MUHBA sobre

els patrimonis alimentaris relacionats amb
Barcelona. És fruit de la trobada entre
historiadors i cuiners per treballar junts
en el camp de la restitució patrimonial
de la gastronomia de la ciutat. El llibret
conté un apèndix amb receptes de plats
històrics.

GUIES D’HISTÒRIA
URBANA
Marià Hispano
La Maquinista/BCN
Eduard Riu-Barrera
Puig i Cadafalch/BCN
Miquel Missé
Sexualitats/BCN

Tres guies de temàtiques ben diferents,
fruit de la col·laboració amb altres
sectors municipals i amb les entitats ciutadanes,
que mostren un
punt en comú:
l’efervescència de
Barcelona en tots
els àmbits durant
el primer terç del
segle XX.

BARCELONA QUADERNS D’HISTÒRIA
(coedició amb AHCB)
Pere Molas i Xavier Cazeneuve (coord.)
Els gremis de Barcelona
Barcelona Quaderns d’Història 24
En coedició amb
l’Arxiu Històric
de la Ciutat de
Barcelona

Aquesta publicació
aplega les comunicacions presentades
a les jornades sobre els gremis organitzades per l’Arxiu
Històric de la Ciutat
de Barcelona i el
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MUHBA. S’hi actualitzen, des de
perspectives instrumentals i cronològiques, els coneixements sobre les corporacions d’oficis a Barcelona, unes institucions originades el segle XIII que
perduraren fins al XIX.

TRADUCCIONS
Dins del pla de traduccions de les publicacions del MUHBA, s’han publicat les
versions en castellà i anglès de les guies
d’història urbana Call/BCN, Romànic/
BCN i Gòtic/BCN, i també del llibret de
sala Els jueus a la Barcelona medieval, sobre
MUHBA El Call.

QUARHIS
Quarhis. Quaderns d’arqueologia i
història de la ciutat de Barcelona, 14

complir amb l’obligació de recollir les
proves i els testimonis que expliquen la
transformació de la ciutat.

Aquest número vol reflectir els setanta-cinc anys que han passat des que
el Museu va obrir les portes a la Casa
Padellàs i la plaça del Rei. Aplega les
aportacions de l’arqueologia a la tasca del MUHBA i al coneixement de
la trajectòria de Barcelona. Entre altres temes, Julia Beltrán de Heredia
passa revista a la incorporació, al llarg
del temps, del patrimoni arqueològic
als espais visitables del Museu. També
s’explica la formació de l’arxiu arqueològic, que va marcar un abans i un
després en la capacitat del Museu de

AMICS I AMIGUES DEL MUHBA
DESTACATS DE L’AGENDA DE DESEMBRE DE 2018 A GENER DE 2019
Visita comentada a càrrec de Manuel Forcano.
Salomó ben Adret de Barcelona (1235-1310)
D’entre els habitants del call de Barcelona varen sorgir
nombroses figures preeminents en àmbits com la teologia,
la filosofia, la poesia i fins la càbala, però cap d’ells aconseguí l’anomenada de Salomó ben Adret, que fou líder del
judaisme català, amb autoritat reconeguda com a mestre
talmudista i com a jurisconsult. Va néixer en temps de Jaume I, va ser rabí de Barcelona i va servir tres reis com a
responsable dels afers jueus: Pere II, Alfons II i Jaume II.
Diumenge 16 de desembre, a les 11.45 h. MUHBA El Call.

Itinerari, a càrrec de Laia Serrano de la Fundació Brossa
Pels camins de Joan Brossa. Del MACBA a La Seca
Joan Brossa va deixar una petjada important per tota la ciutat
a partir de la creació de diferents poemes corporis i poemes
visuals. Aquesta ruta és una de les propostes que ofereix la
Fundació Joan Brossa per tal de poder resseguir la petjada del
poeta a Barcelona, concretament a Ciutat Vella, amb motiu
de la celebració del centenari del seu naixement. Durant el recorregut es visitaran alguns poemes urbans que l’Ajuntament
o altres entitats van encarregar al poeta, coneixerem alguns
dels llocs més brossians de la ciutat i gaudirem de la lectura de
textos en què l’escriptor parla d’aquests indrets.
Dissabte 19 de gener, a les 10.45 h. Porta del Centre d’Estudis
i Documentació del MACBA

Feu-vos AMICS I AMIGUES del MUHBA. Més informació al 932 562 122 o a amicsmuhba@bcn.cat

LA CENTRAL DEL MUHBA
La llibreria La Central del Museu d’Història de Barcelona proposa establir un
diàleg enriquidor amb els continguts del museu, amb un ampli repertori de
llibres i objectes.
La Central del MUHBA
Baixada de la llibreteria, 7 08002 Barcelona / 932 690 804
Horaris: de dimarts a diumenge, de 10 a 20.30 hores
Dilluns tancat.
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