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COLONIALS 
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Coordinació científica
Martín Rodrigo

Secretaria tècnica
Elisenda Curià

Data
12 de maig de 2011

Lloc 
Museu d’Història de Barcelona
Sala Martí l’Humà
Plaça del Rei s/n
08002 Barcelona

Informació i reserves
Tel.: 93 256 21 22 
Fax: 93 268 04 54
reserves-mhcb@bcn.cat
Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. 

Inscripció
Per inscriure’s a les jornades, 
cal que truqueu o envieu un 
correu electrònic a Reserves 
del museu. 

Preus
Públic general: 15 €
Estudiants, aturats i jubilats: 7 €

MUHBA-Projecte Oliva Artés
Amb el suport de:

Portada: 
Fragment de l’anunci de la Companyia general de Tabacs de Filipines aparegut 
al llibre d’Emili Giralt “Història de la Companyia general de Tabacs de Filipines”.
© Fototeca.cat



 DIJOUS 12.05.2011

09.30 Recepció i lliurament de documentació

09.45 Presentació
Joan Roca (Museu d’Història de Barcelona) i   

 Martín Rodrigo (Universitat Pompeu Fabra–CSIC)

10.00 Barcelona i el món americà
Gabriela Dalla Corte (Universitat de Barcelona) i  

 Martín Rodrigo (Universitat Pompeu Fabra–CSIC)

10.45 Barcelona i el Marroc
 Eloy Martín Corrales (Universitat Pompeu Fabra)

11.30 Debat

12.00 Pausa

12.30 Barcelona i les Filipines
Josep Maria Delgado (Universitat Pompeu Fabra–  

 CSIC)

13.15 Barcelona i Guinea Equatorial
Jordi Sant (Centre d’Estudis Africans)

14.00 Debat

14.30 Pausa per dinar

16.30 Els capitals americans i la industrialització 
 a Barcelona

Àngels Solà (Universitat de Barcelona)

17.15 Barcelona, la capital del retorn
Martín Rodrigo (Universitat Pompeu Fabra–CSIC)

18.00 Pausa

18.30 Els indianos i la construcció de la ciutat
Carme Grandas (CR POLIS–Universitat de Barcelona) 

19.15 Rutes indianes per la Barcelona extramurs 
Tate Cabré (Universitat Autònoma de Barcelona)

20.00 Debat general

L’objectiu central de la jornada és 
oferir una reflexió col·lectiva sobre 
les pregones relacions entre Barce-
lona i el món colonial espanyol 
en l’època contemporània, tant 
a l’Amèrica hispana com a Àfrica 
i a Àsia. A partir de les aportacions 
dels principals especialistes en 
aquesta realitat, ens endinsarem 
en les arrels colonials de la ciutat 
en un marc cronològic ampli, que 
començarà amb l’apertura del port 
al comerç directe amb Amèrica, el 
1765, i acabarà amb la independèn-
cia de Guinea Equatorial, el 1968.

De forma monogràfica, ens ocupa-
rem particularment dels vincles de 
la ciutat amb el món americà, en 
primer lloc, però també amb el nord 
d’Àfrica, el llunyà arxipèlag filipí i la 
Guinea espanyola. I analitzarem amb 
detall l’impacte que l’emigració de 
retorn (els cèlebres indianos) va 
tenir per la ciutat. Els diferents 
punts de vista propis de cada un dels 
partíceps a la jornada permetran 
oferir una aproximació coral i plural 
amb atenció als fets analitzats des 
de disciplines diferents com ara 
l’economia, la política, l’urbanisme, 
l’arquitectura o la iconografia.


