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INFORME DEL TALLER

IMMIGRACIÓ, HABITATGE I DRET A LA CIUTAT: 
la vida als HLM de París i als Polígons Industrials de 
Barcelona i la seva presentació al Museu
Memòria del taller realitzat al MUHBA, Barcelona, el 12 de maig de 2022

ANDREA DELAPLACE*

Introducció

El 12 de maig de 2022, el MUHBA, Museu d’His-
tòria de Barcelona, va organitzar un taller dedicat 
a l’habitatge social i la immigració a la ciutat.
Després de la Segona Guerra Mundial, la ne-
cessitat de donar resposta al creixement de les 
ciutats europees va provocar una expansió sense 
precedents d’un model d’edificació residencial 
per a les classes populars derivat dels postulats 
del CIAM.1 

En aquest context, però, les respostes han estat 
molt més variables del que sembla a primera 
vista, i han anat entre el lloguer i la propietat 
d’habitatges, entre els equipaments concentrats 
dins el barri o els dispersos, entre les urbanit-
zacions properes a la ciutat o més allunyades 
Aquesta diversitat dins d’una aparent unitat for-
mal ha portat a resultats molt desiguals a mitjà i 
llarg termini.

El seminari va abordar exemples a París, amb un 
museu de nova generació sobre aquesta temàti-
ca, i a Barcelona, on el MUHBA també ha estat 
treballant com exposar el tema en profunditat.
Seria difícil reinventar el museu de la ciutat sen-
se abordar el verb habitar, en termes històrics: 
el discurs de presentació de Joan Roca (director 
del MUHBA), titulat”El verb habitar al museu de 
la ciutat. 

*Andrea Delaplace, investigadora independent en estudis de mu-
seus. parís, França
1. En el Carta d’Atenes, l’any 1933, a partir d’una anàlisi de trenta-
tres ciutats, el CIAM va proposar que els problemes socials als 
quals s’enfronten les ciutats es podien resoldre mitjançant una 
estricta segregació funcional, i la distribució de la població en blocs 
d’apartaments alts a intervals molt espaiats. Les quatre claus de 
l’urbanisme són les quatre funcions de la ciutat: habitatge, treball, 
recreació (ús del temps d’oci), transport. 
Font: https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/
research_resources/charters/charter04.html

2. Per a més informació, consulteu el lloc web: 
https://www. barcelona.cat/museuhistoria/ca/formats/llibrets-de-
sala/la-ciutat-delspoligons-un-itinerari-pel-besos
3. L’habitatge social pot tenir diferents denominacions segons 
els països i es defineix com l’habitatge que segueix una iniciati-
va pública o privada, per a persones amb ingressos baixos que 
tindrien dificultats per trobar habitatge al mercat privat. El procés 
de gentrificació és un fenomen mundial, però aquí el focus es posa 
en el context europeu, a través dels estudis de cas de dues ciutats 
europees importants: París i Barcelona.

“Projectes en marxa: d’Oliva Artés al Bon Pas-
tor”, va abordar la qüestió de l’habitatge social i 
la seva importància per als museus de la ciutat, 
que reflecteix en la presentació i discussió de 
la història dels barris obreres i les transforma-
cions urbanes. Amb el suport de l’Institut Muni-
cipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, el 
MUHBA ha editat recentment el llibret La ciutat 
dels polígons, un itinerari pel barri del Besòs, 
una obra concebuda i realitzada a quatre mans 
entre Amador Ferrer (textos) i Andrea Manenti 
(dibuixos).2 

L’obra forma part del projecte Habitar Barcelona 
i està vinculada a propostes expositives al MUH-
BA Oliva Artés i al futur recinte del MUHBA Bon 
Pastor. Aquest breu taller d’un dia va ser una 
contribució important a la reflexió sobre la qües-
tió de l’habitatge social a moltes ciutats europees 
on els barris obrers pobres, antigament, s’han 
transformat profundament a través d’un procés 
de gentrificació.3

El taller: Immigració, Habitatge i Dret a la Ciutat.
La vida als HLM de París i als polígons industrials

de Barcelona i la seva presentació al museu

La part matinal del taller va estar dedicada a la
presentació i debat dels casos pràctics de París i
Barcelona i va tenir lloc al MUHBA Oliva Artés.
Andréa Delaplace, Muriel Cohen i Fabrice Lan-
grognet van presentar el cas parisenc.
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Aquest projecte està situat a Aubervilliers, un 
barri popular i “difícil” del nord-est de la regió 
parisenca, on l’associació AMuLoP té previst 
crear un museu dedicat a l’habitatge social i a les 
diferents comunitats que hi viuen (la majoria amb 
antecedents migratoris). 

El projecte en la seva totalitat és creat com una 
iniciativa associativa liderada per AmuLoP.4 
La primera exposició temporal, anomenada La 
vie HLM-Histoires d’habitant·e·s de logements 
populaires. Aubervilliers, 1950-2000, es va llançar 
l’octubre de 2021 i estarà obert fins al juny de 
2022. L’HLM (habitation à loyer modéré -habitatge 
de lloguer baix) és un tipus d’habitatge construït 
amb l’ajuda de l’Estat. 

Està subjecte a normes estrictes de construcció, 
gestió i atribució. També es regulen els llo-
guers i hi ha una limitació d’ingressos màxims 
que determina l’accés a l’habitatge. L’exposició 
està dedicada als estereotips sovint vinculats a 
aquests edificis i comunitats i vinculats a temes 
com l’exclusió social, la pobresa i la criminalitat. 

La idea és mostrar la vida real dels seus ha-
bitants i les interaccions socials que la cons-
trueixen vie de quartier (vida comunitària). Aques-
ta exposició és un projecte per prefigurar el 
museu popular de l’habitatge.5

El Bom Pastor, que s’inaugurarà en els propers 
mesos, és un projecte a llarg termini encapçalat 
per l’arquitecte Amador Ferrer i l’equip del 
MUHBA.  

Durant la seva presentació es va mostrar el 
context històric de la promoció d’habitatge social 
a Barcelona i el projecte de les exposicions: la 
inauguració de l’exposició temporal el 30 de juny 
i el projecte a llarg termini que estarà enllestit el 
febrer de 2023.

4. Més informació sobre l’Association pour un Musée du Logement 
Populaire: https://www.amulop.org/fr/l-exposition-la-vie-hlm/
5. L’exposició es troba en un HLM a pocs passos d’una futura es-
tació del Grand Paris Express, en una zona que es veurà profun-
dament transformada amb la construcció de 1.800 habitatges. En 
aquest context, adquireix més importància la convivència amb la 
història del barri i la vida quotidiana dels seus habitants.

A continuació, Imma Boj, la directora de la 
Museu d’Història de la Immigració de Catalunya a 
Sant Adrià, va presentar la història de la migra-
ció a Barcelona des d’una perspectiva d’habi-
tatge social i transformació urbana de la ciutat.

A la tarda, els participants van visitar les obres 
de Bom Pastor. Hem pogut veure els treballs de 
restitució dels sòls i decoracions originals de les 
parets de cadascuna de les cases que s’estan re-
habilitant per acollir l’exposició permanent sobre 
l’habitatge social a Barcelona. 

Aquesta va ser una experiència arqueològica 
molt interessant i immersiva, que va oferir una 
visió de l’habitatge social del tercer quart del 
segle passat. Els comissaris de l’exposició de 
llarga durada van ser allà per explicar amb detall 
el procés de comissariat i l’elecció dels objectes i 
mobles a exposar.

És important destacar que els dos projectes mu-
seístics d’AMuLoP i MUHBA presenten una nova 
visió de les urbanitzacions construïdes a París i 
Barcelona el tercer quart del segle passat. Les 
urbanitzacions van suposar una nova manera de 
gestionar el creixement urbà, que fins aleshores 
s’havia reduït a la simple i contínua densifica-
ció de nuclis històrics i perifèries suburbanes, 
acumulant dèficits urbanístics en serveis i equi-
paments.

El cartell del taller. © MUHBA
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Com a alternativa a les condicions de vida insalu-
bres com les de bidonvilleso barris de barraques, 
les finques oferien millors condicions urbanísti-
ques i de vida, així com la possibilitat d’una bona 
articulació amb el nucli urbà, gràcies al transport 
i la urbanització d’aquestes noves zones. 

En comparació amb el que estaven acostumats 
en el passat, aquests blocs de pisos oferien unes 
condicions de vida molt còmodes a la classe 
treballadora quan es van inaugurar.

Malauradament, amb el pas dels anys, aquestes 
urbanitzacions s’han estigmatitzat cada cop més 
com a llocs de la delinqüència i els problemes 
socials. 

Les dificultats amb què es troben avui els habi-
tants d’aquests edificis deriven de la baixa quali-
tat de la construcció (que es va deteriorar encara 
més amb el temps), del retard permanent en la 
urbanització i de la manca d’equipaments socials 
(parcs, escoles, metro). 

Tot plegat va donar lloc a moviments socials que 
van denunciar la mala gestió i qüestionar la sos-
tenibilitat d’aquests projectes residencials.
La distància històrica i l’experiència de la seva 
evolució posterior permeten aventurar algu-
nes hipòtesis en termes de procés històric. Han 
passat més de seixanta anys des de la creació 
del Fonds national d’amélioration de l’habitat 
- FNAH6 (1945) i el Pla d’Emergència Social 
de Barcelona (1958), que es poden considerar 
promotors clau per a la construcció de polígons 
d’importants dimensions i rellevància urbanísti-

ca. És un període important per analitzar i valo-
rar la seva contribució a la ciutat i a les nostres 
societats contemporànies.7 En resum, els pro-
jectes de París i Barcelona defensen la dinamit-
zació dels barris on s’insereixen els projectes 
museístics i insten els governs locals a preservar 
aquestes urbanitzacions socials i invertir en el 
seu potencial urbanístic, per millorar la vida dels 
seus habitants.

El seu objectiu és reivindicar la ciutat: el dret a 
la ciutat és el dret a una vida assequible i digna. 
És important que la història d’aquestes urbanit-
zacions es conservi i es conte, com a catalitzador 
la dinàmica urbana de les perifèries metropoli-
tanes, en diàleg permanent amb el centre de la 
ciutat i el govern local.

La importància de l’habitatge social en el desen-
volupament urbà de les ciutats

La història social de la classe treballadora i les 
seves condicions de vida és clau no només per 
entendre les transformacions profundes de la 
vida a la ciutat i de l’entorn urbà, sinó també per 
entendre com la gentrificació modifica els pai-
satges urbans arreu del món. Els antics barris 
obrers són cada cop més i més bombo, fet que 
empeny encara més a la ciutat (i fora dels límits 
de la ciutat) la població que antigament hi vivia. 
Quines narracions, quins objectes, quins espais? 
Aquestes són les principals qüestions en què cal 
centrar-se a l’hora d’analitzar l’habitatge públic i 
les condicions de vida als barris obrers.8

Un detall del taller © Marta Iglesias Urbano

6. Mitjançant una ordenança de 28 de juny de 1945, modificada el 
26 d’octubre de 1945, el Govern francès va decidir instituir una taxa 
sobre els lloguers, destinada a subministrar el Fons Nacional per a 
la millora i manteniment dels habitatges ruralsi urbans, transfor-
mat en Fons Nacional de Millora de l’Habitatge (FNAH), la gestió del 
qual va ser encarregada al Crédit Foncier de France. 
L’any 1971, la FNAH es va convertir en l’Agència Nacional per a la 
Millora de l’Habitatge (ANAH). 
7. El 10 programa del museu de la MUHBA Butlletí‚ 36 (2020) 41/2
8. A França, s’anomena habitatge socialhabitatge públic. A Europa 
hi ha diverses tradicions i històries nacinals relacionades amb 
aquest tipus d’habitatges, totes elles amb l’objectiu de controlar 
els lloguers i ampliar l’oferta d’habitatge social. Contràriament als 
termeshabitatge públicen els Estats Units,cases del consistori a 
Gran Bretanya ohabitatge en lloguer moderata França, el terme So-
zialwohnunga Alemanya no es refereix a l’estatus públic o privat del 
propietari. Més del 90% de Sozialwohnungen van ser construïts per 
inversors privats, difuminant la frontera entre públic i privat present 
al voltant de l’habitatge social en altres països.
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Als museus de les ciutats, presentar la dinàmica 
entre creixement migratori i desenvolupament 
urbà també és fonamental per entendre les 
transformacions de qualsevol ciutat.

La urbanització es caracteritza pel moviment, el 
flux, l’agitació: la política de l’urbanisme és la po-
lítica del moviment. Així, les iniciatives urbanísti-
ques estan vinculades als moviments migratoris 
dins la ciutat i cap a la ciutat. 

Aleshores, quines són les polítiques sobre els 
fluxos migratoris a la ciutat? Els estudis que 
il·lustren la relació entre la migració forçada i la 
ciutat (en la disciplina de la geografia) se centren 
en la contenció de sol·licitants d’asil i refugiats a 
les ciutats del Nord Global, com París, Londres, 
Berlín, Nova York. 

Els geògrafs aquí han examinat la naturale-
sa dels processos històrics i contemporanis 
de reassentament i dispersió de refugiats de 
sol·licitants d’asil.9

No obstant això, només recentment les zones 
urbanes van començar a ser considerades com a 
objecte d’estudi per als científics socials preocu-
pat per la política i la geografia dels sol·licitants 
d’asil i els refugiats.

9. Estimat., J. (2016). La migració forçada i la ciutat: la irregulari-
tat, la informalitat i la política de presència. Progrés en Geografia 
Humana. Vol. 41, 2. 178-198. [en línia] 
Recuperat de: https://journals.sagepub. com/toc/phg/41/2

10.  El National Public Housing Museum de Chicago és un exemple 
de reflexió social, diàleg públic i educació. Per a més informació, 
consulteu el lloc web del museu: https://www.nphm.org

Seria interessant obrir un diàleg entre estudis 
sobre moviments i fluxos migratoris i treballs en
geografia urbana que consideren la ciutat com 
un conjunt d’autoritats, legalitzacions i reivindi-
cacions. Tenir en compte aquestes relacions pot 
ajudar a qüestionar críticament un relat centrat 
en l’estat-nació de les geografies i les rutes dels 
sol·licitants d’asil i els refugiats.

Dins del museu de la ciutat, centrar-se en 
l’habitatge social i els migrants és clau per ex-
plicar científicament les connexions o desconne-
xions entre les transformacions urbanes i els
fluxos de població al llarg del temps. 

És interessant comparar, sobretot en el cas pari-
senc, com es presenta el desenvolupament urbà 
de l’habitatge social en diferents museus: 
un museu de la migració (Musée national de 
l’histoirede l’immigration-MNHI), un museu de la 
ciutat(Museu Carnavalet) i projectes associatius 
d’habitatge popular (com AMuLoP, per exemple).

Un altre aspecte important a tenir en compte són 
les iniciatives per crear un entorn més soste-
nible, i implicant les comunitats i institucions 
locals. És important reflexionar sobre la sosteni-
bilitat dins de les narracions sobre la història
de la ciutat i el desenvolupament urbà. La justí-
cia social i la inclusió també estan directament 
connectades amb les narratives sobre l’habitatge 
i els fluxos de població dins i fora de qualsevol 
ciutat.10

Del taller. © Quim Brugada Perich
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Cal destacar que la sostenibilitat ve amb una 
comunitat sostenible  (que comparteix aquests 
valors), a través del treball intrínsec amb 
l’ajuntament i els promotors urbans.

Podem reinventar les nostres ciutats d’una 
manera més sostenible que ens impulsi a viure 
millor? Un entorn més saludable significa una 
comunitat més feliç i més forta. 

Quina és la dinàmica que els museus de la ciutat 
poden crear amb les seves comunitats per ajudar 
a fomentar aquesta mentalitat de vida urbana 
sostenible? 

Les exposicions presentades pels museus locals 
ajuden a obrir el debat i a comprometre la gent a 
treballar per una comunitat més sostenible?

Com poden (diferents) els museus treballar a 
través d’aquests tres eixos principals: l’habitatge 
popular, la dinàmica entre els suburbis i el centre 
de la ciutat (història urbana) i la història de la 
immigració?

Aquests temes s’han de relacionar amb la na-
rrativa principal dels museus de les ciutats, 
no només per crear una millor comprensió de 
les transformacions socials i urbanes al llarg 
del temps, sinó també per ajudar a afrontar les 
dificultats per trobar habitatge assequible i altres 
reptes presents a moltes ciutats d’arreu del món.

La visita a Bon Pastor. © Andrea Delaplace
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CAMOC BARCELONA 2021: CONFERÈNCIA ANUAL
Connectant ciutats, connenctant ciutadans.

Cap a una sostenibilitat compartida

Després que el primer any de la pandèmia de la COVID-19 imposessin moltes interrupcions o els 
nostres plans, CAMOC va aconseguir organitzar dues reunions anuals el 2021. 

La primera conferència es va celebrar del 9 a l’11 de juny de 2021, tot un any després de les da-
tes inicials de juny de 2020. Aquest va ser un esdeveniment totalment en línia en lloc del nostre 
15th la conferència d’aniversari previst que se celebri a Cracòvia, Polònia, que es va ajornar di-
verses vegades, però mai cancel·lat. La segona va ser la nostra Conferència Anual de 2021, que 
va tenir lloc l’1 i el 4 de desembre de 2021, a Barcelona, Espanya i en línia.

Aquest dossier tracta sobre la Jornada Anual de CAMOC Barcelona i conté una visió general de
l’acte a càrrec de la Secretaria de CAMOC i textos dels nostres tres becaris, Caterina di Felice, 
Flora Mutere-Okuku i Andréa Delaplace, que il·luminen els moments clau de la conferència, 
destaquen els lliçons que han après i reviu l’atmosfera emocionant, intensa i productiva de la 
llarga reunió esperada dels membres del CAMOC in situ.

DOSSIER ESPECIAL – Jornada Anual CAMOC Barcelona 2021

Vista aèria de l’Eixample, Barcelona. © Pepe Navarro
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CAMOC BARCELONA 2021 : UNA VISIÓ GENERAL
JELENA SAVIC*

Participants a CAMOC Barcelona, online i presencial, distribució geogràfica

DADES I DADES RÀPIDES:
Data: 1-4 de desembre de 2021

Institució d’acollida: MUHBA – Museu d’Història de Barcelona

Lloc / plataforma digital: MUHBA (Plaça del Rei i Oliva Artés); Zoom

Idiomes: Anglès, català, castellà, francès

Tema: ”Connectant les ciutats, connectant els ciutadans: cap a una sostenibilitat compartida”

Subtemes: ”Passat, present i futur dels museus de la ciutat”, “Organització del museu”, “Abordar 

la sostenibilitat urbana”, “Informar sobre la ciutat”, “El potencial ocult dels museus de la ciutat” i 

“Construir ciutadania”

Col·laboradors: 62 col·laboradors de 31 països; 18 presentacions en tres sessions ordinàries de 

treballs, 13 presentacions en dues sessions d’ignite; dues taules rodones amb set col·laboradors i 

un taller amb 8 col·laboradors

Participants: 60 participants al lloc; 250 participants registrats en línia

Països representats: 52 països dels sis continents

• Europa: Espanya, Portugal, Grècia, Itàlia, Alemanya, Rússia, Polònia, Regne Unit, Croàcia, 

   Països Baixos, França, Àustria, Irlanda del Nord, Finlàndia, Bèlgica, Hongria, Kenya, Eslovènia,  

   Albània, Bòsnia i Hercegovina, Dinamarca, Turquia, Noruega, Letònia

• Amèrica del nord: Canadà, Mèxic, EUA, Cuba

• Sud Amèrica: Brasil, Argentina, Colòmbia, Perú, Xile, Panamà, Equador

• Àsia: Índia, Xina, Japó, Vietnam, Azerbaidjan, Filipines, República de Corea, Taiwan

• Àfrica: Egipte, Sud-àfrica, Tunísia, Lesotho, Kenya, Algèria, Líbia, Moçambic 

• Oceania: Austràlia

* Jelena Savic, secretària de CAMOC
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DOSSIER ESPECIAL – Jornada Anual CAMOC Barcelona 2021

La Jornada Anual CAMOC 2021, organitzada pel 
MUHBA (Museu d’Història de Barcelona), va 
reunir experts en museus de la ciutat al voltant 
de la idea de passar del “museu de la ciutat” al 
“museu dels ciutadans”, a partir de la recerca 
en els àmbits de la història urbana, la gestió del 
patrimoni. i participació ciutadana.
La conferència va tenir lloc els dies 1-4-1-4 de 
desembre de 2021, tant presencials, a les dues 
seus del MUHBA (MUHBA Plaça del Rei i Oliva 
Artés) comv online.

El programa va constar de tres intenses jornades 
de conferències amb sis sessions en diferents 
formats: taules rodones, diàlegs, sessions periò-
diques de ponències, sessions ignite i un taller, i 
va incloure visites guiades especialitzades a les 
exposicions del MUHBA, tour de trekking urbà, 
esdeveniments especials (un concert, un tast de 
menjar històric, actuació de dansa) i un dia de
recorregut posterior a les conferències amb cinc 
visites guiades temàtiques per Barcelona per als 
participants de les conferències.

Totes les sessions de conferències i debats i 
alguns dels esdeveniments especials es van 
retransmetre en directe.Així mateix, es va dis-
posar de traducció simultània des de i cap a 
l’anglès, català, castellà i francès durant tot 
l’esdeveniment, gràcies al suport econòmic del 
MUHBA i de l’Ajuntament de Barcelona.

Malgrat les restriccions de viatge a causa de la 
pandèmia, es va poder reunir un nombre re-
duït de participants in situ (al voltant del 60% 
de l’assistència habitual abans de la pandèmia) 
i atraure més de 250 inscripcions per assistir 
a l’esdeveniment en línia. L’assistència en lí-
nia es va facilitar amb l’exempció de les taxes 
d’inscripció. L’arxiu audiovisual de tot l’acte ha 
estat elaborat per l’equip tècnic del MUHBA i 
està disponible públicament a:
https://www.youtube.com/playli st?list=PLNhaRZ
Eo9KybIN5I4M02dKpsj91-GkMcl

EL TEMA DE LA CONFERÈNCIA ANUAL

El tema de la conferència anual, desenvolupat en  
col·laboració amb el MUHBA, va ser “Connectant 
ciutats, connectant ciutadans. 

Cap a una sostenibilitat compartida”. Després de 
més d’un any de pandèmia global, el tema ha ad-
quirit un nou sentit: el canvi tecnològic, accelerat 
per la pandèmia, i la incertesa social i política 
actual emfatitzen encara més la importància de 
les ciutats i la xarxa urbana en el futur global.

La trobada CAMOC 2021 de Barcelona va explo-
rar el camí cap a la reinvenció dels museus de 
la ciutat perquè puguin jugar un paper clau en 
la construcció d’un món més democràtic amb 
més justícia social i respecte pel planeta. Hem 
estudiat les maneres d’aprofundir en el paper 
que poden tenir els museus de les ciutats com 
a institucions estratègiques de cohesió urbana, 
social i cultural i com a centres de coneixement 
per al desenvolupament urbà.

Connectar ciutats i ciutadans en una xarxa 
multiescala, tenint en compte simultàniament el 
barri, la ciutat i les perspectives globals, tam-
bé pot contribuir a una economia urbana més 
diversificada i sostenible, incloent noves pràcti-
ques turístiques més respectuoses amb el medi 
ambient i el local. població. 

Els museus de la ciutat tenen potencial per 
contribuir al desenvolupament local com a eixos 
de coneixement tècnic en conservació i gestió del 
patrimoni, innovació cultural i cohesió urbana.

El programa El CAMOC Barcelona 2021 s’ha 
organitzat al voltant de sis subtemes: “Passat, 
present i futur dels museus de la ciutat”, “Orga-
nització del museu”, “Abordar la sostenibilitat 
urbana”, “Informar sobre la ciutat”, “El potencial 
ocult de la ciutat”. museus” i “Construir la ciuta-
dania”. 
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Dos d’ells, “Passat, present i futur dels museus 
de la ciutat” i “Abordar la sostenibilitat urba-
na”, es van explorar a través de taules rodones, 
mentre que es van abordar els temes de “Orga-
nització del museu”, “Informar sobre la ciutat” 
i “Construir ciutadania”. a través de sessions 
periòdiques i “encendre” de paper. Finalment, un 
taller amb 8 col·laboradors i uns 40 participants 
es va centrar en “El potencial ocult dels museus 
de la ciutat”.

Dia 1

Els congressistes ja a Barcelona van ser con-
vidats a la inauguració pública del recentment 
renovat Pati de Padellàs, al MUHBA, que va tenir 
lloc el 30 de novembre, al vespre abans de la 
inauguració de les jornades, i va anar seguida 
d’una visita gratuïta al recorregut arqueològic 
subterrani a través de Roman. i Barcelona Me-
dieval.

La primera jornada de conferències, l’1 de des-
embre de 2021, es va organitzar a la seu principal 
del MUHBA a la plaça del Rei. Va començar amb 
la taula rodona titulada “Passat, present i futur 
dels museus de la ciutat”, amb tres desenvolu-
padors clau de CAMOC: Suay Aksoy, Ian Jones i 
Chet Orloff, moderada per Joana Sousa Monteiro, 
Càtedra CAMOC. 

El primer dia també es va dedicar al subtema 
“Organització del museu”, que es va tractar a tra-
vés d’una sessió de treball estàndard (6 ponents) 
i d’una sessió ignite amb set presentacions. A la 
sessió de treball estàndard, es van representar 
els museus de Cracòvia, Barcelona, São Paulo, 
Moscou i l’Havana, així com l’estratègia per als 
museus cívics de Milà. 

La sessió ignite va reunir participants de dife-
rents racons del món, que ens van unir en línia: 
en només 75 minuts ens vam traslladar per qua-
tre continents i vam viatjar a Sarajevo, El Caire, 
Tòquio, Melbourne, Danang City (Vietnam), Xi’an 
(Xina) o Còrdova (Argentina). 

Va seguir la segona taula rodona, amb tres enfo-
caments de museus de la ciutat a la sostenibilitat 
urbana (museus de la ciutat de Frankfurt, Lisboa 
i Barcelona).

Dia 2

La segona jornada de conferències també va 
tenir lloc al MUHBA Plaça del Rei. Es va dedicar 
al subtema “Informar sobre la ciutat”, que es va 
abordar mitjançant una sessió de ponències amb 
sis ponències i una sessió de diàleg titulada “His-
tòria, patrimoni i museu: sense recerca, sense 
reportatge de ciutat!”. 

A més de les aportacions de parlants europeus, 
de Barcelona, Jurmala (Letònia), Espoo, Sant 
Petersburg i Graz, es van compartir experiències 
centrades en el reportatge de la ciutat des de 
Nairobi (Kenya), Bombai (Índia) i Port Elizabeth 
(Sud-àfrica).

El 2 de desembre de 2021 també va tenir lloc 
l’Assemblea del CAMOC, que va oferir una vi-
sió general de les activitats del Comitè des de 
l’assemblea anterior celebrada a finals d’octubre 
de 2020. Tota la tarda del dia 2 es va dedicar al 
taller d’exploració “El potencial ocult dels mu-
seus de la ciutat”. El taller constava de quatre 
components: Mètodes, procediments, patrons i 
Estratègies.

Mètodes corresponia a una visita guiada al Barce-
lona Flashback exposició, la proposta del MUHBA 
d’un mètode interrogatiu històric per llegir la ciu-
tat. La visita va anar seguida de la introducció de 
les claus per participar en un laboratori d’idees 
sobre la concepció de 21st- museus de la ciutat 
del segle, de Joan Roca, corresponent a Tràmits. 

Aquesta va ser la base per a un intent d’ajuntar 
nous paradigmes de museus de la ciutat (Pa-
trons). Va seguir un debat sobre els museus de 
ciutats a les metròpolis de ràpid creixement de 
tots els continents, on es va prestar especial 
atenció a les ciutats africanes (Estratègies).
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Dia 3

La tercera jornada de conferències va tenir lloc 
al MUHBA Oliva Artés, i va començar amb una 
experiència de trekking urbà: un passeig del Po-
blenou industrial al postmodern.

Estava dedicat al subtema de “Construir ciutada-
nia”, que es va abordar a través d’un diàleg sobre 
“Museus de ciutat: perspectives globals arrela-
des i gestionades localment”, una sessió de tre-
ball estàndard amb sis presentacions i la segona 
sessió ignite, també amb sis presentacions.

La sessió de treball estàndard va reunir presen-
tadors d’Europa, Amèrica del Nord i del Sud, amb  
col·legues procedents de: Amsterdam, París, 
Gant, Edmonton, Greensboro i Bogotà.

La sessió d’ignite, moderada pel nostre distingit 
membre Chet Orloff, va reunir ponents europeus: 
tots menys un dels presentadors d’ignite van 
poder acompanyar-nos al lloc. 

La sessió de cloenda es va dedicar a un resum de 
les tres intenses jornades de treball i al llança-
ment de l’enquesta Global City Museum Map-
ping, una part del projecte especial en curs de la 
CAMOC amb el suport de l’ICOM.

Dia 4

El quart dia es va dedicar a les visites opcionals 
per als assistents presencials a l’acte a Barcelo-
na, organitzades en grups reduïts. 

Els assistents podien escollir entre cinc visites 
especialitzades preparades pel MUHBA:

Tour 1:
Canvi històric i paisatge urbà. Trekking urbà per 
Ciutat Vella 

Tour 2: 
Barcelona i Catalunya: la capital i la nació 

Tour 3:
Les narracions literàries al museu de la ciutat 

Tour 4:
Gaudí i la invenció d’un Parc Güell sostenible

Tour 5:
Turó de la Rovira. Barcelona guerra i postguerra

Tres de les nostres companyes, Flora Mutere-
Okuku, Caterina di Felice i Andréa Delaplace, van 
rebre beques de viatge per donar suport a la seva 
participació a la conferència. 

Els nostres becaris han compartit les seves opi-
nions i impressions i han ofert una anàlisi crítica 
de l’esdeveniment.

En aquest dossier es poden llegir íntegrament 
els informes de Flora i Caterina, i fragments de 
l’extens relat de la conferència d’Andrea, que 
es complementen i ofereixen conjuntament una 
visió vívida i inspiradora de l’esdeveniment.

MUHBA Oliva Artés © MUHBA
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LOCALITZACIÓ, LOCALITZACIÓ, LOCALITZACIÓ 
BARCELONA: UN LABORATORI VIU

Les primeres impressions: Dia 1

La meva primera trobada amb CAMOC 2021 va 
ser a través de l’exposició Alimentant Barcelona. 
Va ser il·luminador conèixer la gestió del sub-
ministrament d’aliments de la ciutat de Bar-
celona al llarg del temps -1249-1714- a través 
d’iniciatives, sistemes i processos documentats 
per explicar la història de la geopolítica social, el 
comerç, el progrés econòmic enmig dels reptes 
del sanejament i la sostenibilitat.

El comissari Ramon Pujades va fer una presenta-
ció immersiva dels artefactes exposats, juxtapo-
sats a narracions, mapes, imatges, text, pintant 
una imatge completa de les estructures que hi ha 
per alimentar la ciutat al llarg del temps. La pro-
funditat de documentació i la captació del peatge 
que la introducció de determinats aliments va te-
nir sobre el físic dels ciutadans van ser notables.

El panell de la conferència de la tarda va presen-
tar els enfocaments dels museus a la sostenibili-
tat urbana: els participants es van veure obligats 
a comparar informació entre enfocaments per 
alimentar la ciutat. 

Hi va haver idees gratificants en les discussions 
contrastades entre els llocs de jardineria de 
Frankfurt i els horts de Lisboa: la metodologia 
dels museus urbans per observar les comunitats 
des de la perspectiva històrica, el component de 
recerca que captura l’esforç municipal urbà al 
llarg del temps com a mitjà per arribar a nínxols 
de públic amb temes d’exposició, com els sis-
temes alimentaris urbans, en contraposició als 
temes “clàssics”. 

Vaig apreciar el treball intel·lectual que im-
plicava, l’agència contributiva de la qual era 
combinar aquests enfocaments amb els for-
mats d’exposició combinats amb l’experiència 
d’especialistes i coneixement de la comunitat.

DOSSIER ESPECIAL – Jornada Anual CAMOC Barcelona 2021

Impressions del dia 1: els assistents a la conferència van tastar el vi piment, un vi especiat, 
mentre es reunien a la sala de recepció del MUHBA. © Flora Mutere-Okuku

*Flora Mutere-Okuku, professora adjunta, Disseny de 
mitjans interactius de la Universitat Tècnica de Kenya
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Vaig tenir el privilegi de recórrer el barri gòtic de 
la ciutat a través de l’espai d’alimentació urbà del 
Raval –el mercat de Sant Josep La Boqueria– de 
tornada al MUHBA l’endemà. 
Aquesta caminada va ser profunda en l’impacte 
que va tenir i va crear fortes associacions -as-
sociacions autèntiques, significatives, afectives i 
cognitives a la teoria i debats de les sessions del 
Dia 1. 

Això va prefigurar l’impacte que tindria CAMOC 
2021 en els propers dies. Va parlar d’una capa 
de teoria i debat amb la reflexió i l’experiència 
d’estar in situ a Barcelona,   un laboratori de 
ciutat, tan visceral, intens i inoblidable.

El més destacat de la segona 
jornada de conferències

La sessió sobre “Informar sobre la ciutat”va 
començar centrada en les presentaciondels 
museus de la ciutat de Nairobi, Letònia i 
Bombai. En aquesta plataforma vaig presen-
tar les oportunitats de les formes narratives 
autòctones que mostren la història de la 
ciutat a l’espai museístic. 

La presentació de Lindinxiwa Mahlasela 
sobre el conflicte de muntar una exposició 
temporal de colons britànics a la Colònia del 
Cap el 1820 va ressonar profundament amb 
la meva. 

Va informar que l’exposició va despertar el 
debat a les xarxes socials entre els visitants, 
especialment la classe política, pel que fa a 
la representació de la memòria col·lectiva, la 
cohesió social i els papers que tenen els mu-
seus arran del moviment Black Lives Matter. 

Això va crear forts paral·lelismes pel que fa 
a les presentacions de la Museum Society of 
Kenya 2021 sobre les memòries dels colons 
blancs. Va ser en aquest moment quan es va 
produir un moment fonamental.

Impressions del dia 1: una varietat d’artefactes exposats 
de l’exposició Feeding Barcelona. 

– Un èmfasi en la importància de l'intercanvi 
d'idees que CAMOC aporta cap a una sosteni-
bilitat compartida en la pràctica museística. Hi 
va haver debats sobre la difícil qüestió del des-
colonialisme, beneficiós per obrir el diàleg així 
com per a l'anàlisi crítica de com els museus 
s'enfronten a realitats de patiment, curació i 
pràctica restaurativa a l'hora d'abordar els lle-
gats de poder i pertinença als espais postcolo-
nials.

Això va passar perfectament a la sessió titula-
da “Diàleg. Història, patrimoni i museu: sense 
recerca, sense informes de la ciutat! Aquí, Àlex 
Sánchez i Manel Guàrdia van deconstruir la 
recerca transdisciplinària per tal d’establir una 
narració històrica fiable, que es pogués assolir 
de manera efectiva mitjançant la col·laboració 
entre institucions de l’acadèmia i el museu així 
com l’activació pública.

MUHBA Barcelona Flashback proposta mostra-
va maneres d’interrogar la ciutat. Joan Roca va 
deconstruir l’enquadrament i la raó dels com-
ponents de la mostra. Va explicar la inserció de 
mapes i codis de colors que es van utilitzar dins 
de les seccions temàtiques, la visualització de ví-
deo digital i les seccions interactives, la distribu-
ció i el flux de l’exposició, i va incloure informació 
sobre el finançament i la participació institu-
cional que va necessitar per muntar l’exposició 
amb èxit. Aquesta va ser una demostració rica i 
pràctica dels mètodes dels museus de la ciutat 
per llegir la història dels paisatges i els assenta-
ments i preservar la memòria urbana.
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Aquesta sessió va modelar el lideratge incisiu 
i l’enginy que es necessita per gestionar 21st- 
Museus de la ciutat del segle. Va ser convincent 
involucrar-se amb, així com comprendre les 
narracions 

Va ser convincent involucrar-se amb, així com 
comprendre les narracions darrere del patrimoni 
material, la participació de la comunitat, els pro-
grames públics i els debats que van més enllà de 
les exposicions.

Una taula moderada per Jordi Pascual sobre 
estratègies i debat sobre La proposta dels 4 me-
ridians per a Àfrica i Europa va ser una oportuni-
tat per subratllar les hegemonies culturals i de 
recursos en la connexió dels museus de la ciutat.

- Resistir-se conscientment a la pràctica que dis-
minuiria la talla dels museus de la ciutat africana 
a l’àmbit mundial. Patricia Tamayo va presentar 
un concepte radical de muntar un museu de la 
ciutat per tal d’aconseguir el mínim imprescindi-
ble: una estructura física de només 200 metres 
quadrats, i maneres d’aconseguir coneixements i 
objectes combinats amb una investigació creïble: 

una epistemologia mínima del museu que es 
requereix per reconstruir el coneixement social 
de manera controlada i robusta. 

El valor afegit del museu de la ciutat es va 
abordar com a font de renovació acadèmica i 
d’energia democràtica. 

- Coneixement de la ciutat a baix cost, amb la 
qual cosa és molt eficaç i menys costós que al-
tres institucions. Això parlava de la noció del des-
envolupament i la intervenció als museus com a 
centres d’investigació, il·lustració i democràcia. 

Es va abordar la qüestió de la reconstrucció 
d’arxius per tenir un ús sòlid de l’espai semblant 
al museu com a espai epistemològic, tractant-se 
d’arrelar narracions en múltiples registres, és a 
dir, la sociologia, la cartografia i la geopolítica, 
com a fonamentals per al qüestionament crític 
de tots. objectes i coneixements.1

Presentació d’una taula i debat sobre els plantejaments de la sostenibilitat urbana. © Flora Mutere-Okuku

1. Cf. Mbembe, #rhodesmusfall: Mbembe, A. (2002).
Modes africans d’autoescriptura. 
Cultura pública, 14(1), 239–273. 
https://doi. org/ 10.1215/08992363-14-1-239
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Tercer dia de conferències

El divendres, 3 de desembre, va començar fent 
trekking al Poblenou, per paisatges que van 
passar de l’època industrial a la postmoderna. 
Dins d’aquesta perifèria urbana, els participants 
tenien l’encàrrec de considerar la creació de fets 
històrics a través d’un palimpsest de jaciments 
arquitectònics i a través de diverses fonts de 
memòria. 

Ens vam dirigir al bar J. Gabarra per viure un 
registre únic d’immersió en el matís, el fervor i 
l’esperit de Catalunya; el propietari ens va re-
galar històries acolorides sobre el seu dret de 
naixement, el seu amor pel futbol. El quotidià 
proporcionava una rica referència creuada de 
la vida: “com inventar una narració sòlida però 
plural per explicar una ciutat”. Acabem la cami-
nada amb una presentació del passat industrial 
de Barcelona, a través de la història de la Maqui-
nista i Maçosa. 

Ràpidament vaig fer paral·lelismes amb el meu 
lloc de memòria urbana local, el Museu del Fe-
rrocarril de Nairobi. La visió del projecte de MU-
HBA Barcelona i futbol també va formar part de la 
gira. Vam menjar entrepans típics d’un esmorzar 
d’obrers del Poblenou.

Els ponents de la sessió de ponents a Oliva Artés 
van parlar de temes que van des de la contro-
vertida herència plasmada en el Golden Coach 
d’Amsterdam, presentada per Annemarie de 
Wildt, fins a convincents estudis comparatius de 
Lisboa-Londres-Barcelona de Ramon Graus i el 
discurs d’Almudena Cruz Yábar sobre els rep-
tes del creixement dels museus de la ciutat de 
Madrid.

A la nit, Àngel Duran va interpretar la seva peça 
Desembolicar i a través de la dansa vam abordar, 
des d’una altra perspectiva, l’edifici de Barcelo-
na, les condicions laborals i de gènere a mitjans 
del segle 20. El meu cor i esperit estaven plens!

El més destacat de el Dia 2: Un mapa de Barcelona al terra de l’exposició Flashback Barcelona. Encastat a la cara del balcó del MUHBA carrers 
adjacents del nucli antic explicant canvis de ciutat. Finalment, el codi de colors i espais temàtics de l’exposició. © Flora Mutere-Okuku
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Conèixer la ciutat

El dia 4, els amfitrions del programa van oferir 
amablement l’oportunitat de recórrer la ciutat. 
Vaig optar per la visita al barraquisme de la Gue-
rra Civil i la postguerra guiada per Marc Jobani 
(historiador, Androna Cultural). Vam desembar-
car amb l’autobús turístic al turó del Turó, pujant 
a 262 metres sobre el nivell del mar per delectar 
els nostres ulls amb l’expansió urbana que és 
Barcelona. 

Al recinte del Museu del Turó de la Rovira vam 
examinar les exposicions de les ciutats massifi-
cades de la segona meitat del segle 20. Es va fer 
una anàlisi comparativa del creixement urbà 

informal a Àfrica i Àsia i la difusió dels barraquis-
mes -la nostra guia va explicar la Barcelona de 
postguerra i l’aparició del barraquisme al lloc, 
habitat fins als anys vuitanta. Baixem pel Mont 
Carmel, pels emblemàtics jardins del Park Güell.

Conclusió

En conclusió, la meva aportació va ser promulgar 
un enfocament comparatiu per activar l’estudi 
del patrimoni: aquesta experiència enriquirà la 
producció de coneixement en els espais urbans 
on visc, estudio i treballo. Barcelona va deixar 
una empremta indeleble en la meva consciència, 
i el CAMOC 2021 em va permetre veure l’espai 
urbà amb molta profunditat i revelació.

MÈTODES, EINES I CONEIXEMENTS 
INTERDISCIPLINARIS COMPARTITS 
PER A UN MUSEU DE LA CIUTADANIA

Presentació al CAMOC Barcelona

El desembre passat vaig tenir l’oportunitat, grà-
cies a la concessió d’una beca CAMOC, de par-
ticipar a la meva primera trobada internacional 
CAMOC. 

Per a mi, com a doctorand, va ser una gran 
ocasió per presentar una part de la meva recerca 
doctoral en curs que investiga nous espais mu-
seístics urbans i com el museu pot ser un agent 
dinàmic en els processos de transformació de la 
ciutat.

Si bé la tesi examina casos pràctics europeus, la 
meva intervenció es va centrar en un d’aquests 
casos, el MUHBA Oliva Artès, un entre molts 
conjunts patrimonials del MUHBA ubicats arreu 
de Barcelona i interconnectats per representar la 
història de Barcelona.

La presentació formava part de la tercera 
sessió de la conferència, sobre Construir la 
ciutadania, que es va celebrar precisament a 
l’interior del MUHBA Oliva Artès: va ser una 
experiència única per a mi parlar del museu 
que estic estudiant dins dels seus propis es-
pais.

A més, les meves consideracions, que van sorgir 
precisament del lloc on es feia la conferència, 
van ser una ocasió per desencadenar un debat 
obert a les diferents ciutats i persones implica-
des, per trobar nous models de museus i noves 
maneres de construir ciutadania inclusiva, asso-
lint una perspectiva global. 

En efecte, aquesta sessió de la conferència es va 
qüestionar com els museus de la ciutat podrien 
explicar la ciutat implicant la ciutadania, amb 
l’objectiu de desenvolupar la democràcia cultural 
i un turisme més sostenible.

*Caterina di Felice, estudiante de doctorado en Patrimonio Arqui-
tectónico y Paisajístico Politecnico di Torino
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Impressions i idees que més van ressonar
amb la meva recerca

Durant el debat, em va semblar especialment 
interessant veure diferents perspectives i exem-
ples concrets presentats sobre el tema, especial-
ment d’altres casos pràctics italians: si el Museu 
de la Resistència, la Deportació, la Guerra, els 
Drets i la Llibertat de Torí va treballar en el pro

jecte Drets d’autor: el museu per la ciutat, en què 
el museu deixa les seves parets i es converteix 
en un autobús que fa un recorregut pels suburbis 
per arribar als ciutadans, el Projecte de Metamu-
seu itinerantde Forlì proposa, en canvi, un museu 
temporal que habita llocs abandonats i utilitza la 
narració per fer dels ciutadans co-creadors de 
significats i experiències en diferents llocs.

Tercera sessió debat al MUHBA Oliva Artès, 2021. @ Caterina Di Felice

La idea de democratització de l’accés també 
s’expressa en les noves línies estratègiques del 
MUHBA, il·lustrades durant la conferència.

El MUHBA es defineix com un museu en xar-
xa, construint múltiples narracions amb sentit 
unitari. Cada espai té la seva pròpia identitat, 
però, d’altra banda, tots aquests llocs són ne-
cessaris per explicar la ciutat. En aquest sentit, 
el museu està desenvolupant una nova visió des 
de la perifèria fins al centre, construint relacions 
entre espais per incloure el suburbi en la seva 
representació de la ciutat de Barcelona. Aquesta 
narració es basa en quatre àmbits de l’eix patri-

monial del riu Besòs, que inclouen el jaciment 
d’Oliva Artès. Aquesta consciència històrica 
renovada genera vies alternatives de visita per a 
residents i turistes, en una nova idea de turisme 
sostenible. Una nova perspectiva dels suburbis 
també és al centre del projecte presentat per An-
dréa Delaplace per a Aubervilliers, un barri difícil 
del nord-est de París. 

Una exposició dedicada a l’habitatge social i a la 
vida real dels seus habitants pretén desmitificar 
els estereotips al voltant de l’habitatge popular i 
la Banlieue Parisienne.

Vista de la ciutat de Barcelona des de la terrassa de l’Ajuntament de Barcelona durant una de les activitats del congrés, 2021. @ Caterina di Felice
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Em va emocionar el mètode utilitzat per des-
envolupar l’exposició, a partir d’una enquesta 
d’arxiu històric i d’entrevistes amb els habitants, 
que vaig trobar molt proper i inspirador per al 
meu treball de tesi.

Els museus també poden oferir eines importants 
per reforçar els vincles entre persones i llocs. 
Com a arquitecte, m’interessava molt MeCA, 
– Museu de la Ciutat Autoconstruïda– projecte a 
Bogotà. En aquest exemple, el caràcter parti-
cipatiu s’expressa a través de la comprensió de 
l’autoconstrucció no només com un procés de 
construcció física del barri sinó també com un 
procés de construcció d’identitat social, intercul-
tural i comunitària.

Tots aquests casos subratllen com les pràctiques 
contemporànies inclusives i les exposicions mul-
tivocals són essencials per involucrar-se activa-
ment amb diferents comunitats. 

Igualment, el tema de la descentralització i el 
suport de tots els barris de la ciutat van sorgir 
en moltes de les presentacions de la conferència 
des del principi. En aquest context, m’agradaria 
esmentar, des d’un punt de vista metodològic, els 
estudis de cas de Bombai, Curant informalitats, i 
el del Museu de Moscou, Moscou sense afores. 

El primer exemple, assumint els espais creatius 
informals i les economies com una part impor-
tant de la identitat de Bombai, és interessant per 
la seva manera d’incloure les modalitats institu-
cionals i informals dels béns culturals comuns 
en el pensament de l’espacialitat del museu. A 
través de cartografia i estudis etnogràfics, l’espai 
públic que l’envolta es va reestructurar per crear 
un museu més atractiu.

Vaig apreciar especialment el mètode, que havia 
de treballar tant a escala de museu com a esca-
la de ciutat, desenvolupant estudis de geografia 
espacial de Bombai, així com diagrames i es-
quemes que il·lustressin les relacions espacials 
entre els centres de coneixement i les àrees 
informals.

En el cas de Moscou, el treball es va centrar 
profundament en el territori i en conèixer millor 
l’estat actual d’un dels barris perifèrics en con-
cret, evitant la narració “romantitzada” i poc rea-
lista d’aquesta part de la ciutat. El projecte volia 
mostrar, juntament amb la ciutadania local, la 
recent dinàmica de transformació urbana d’una 
zona on la majoria dels habitants de la ciutat no 
han estat mai i no volen anar. El que em va sem-
blar especialment inspirador va ser l’esforç per 
trobar un mètode experimental que es pogués 
aplicar també a altres barris de la ciutat, tot i ser 
d’història i context molt diferents.

Discursos d’obertura al MUHBA Plaça del Rei, 2021. 
@ Caterina di Felice

Una vista des de la Terrassa del MUHBA durant l’última experiència  
nocturna del 2021. @ Caterina di Felice
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Com que és una tasca difícil, el repte del museu 
ara és trobar la manera de tractar diversos dis-
trictes simultàniament.

Per a mi, tots els dies de conferències i presen-
tacions van ser realment inspiradores, mostrant 
com els museus poden tenir un paper important 
en la relació entre territoris, comunitats i patri-
moni cultural.

 El que destacava van ser els plantejaments 
interdisciplinaris. Des d’aquest punt de vista, vaig 
aprendre molt de les activitats i exposicions del 
Museu de Lisboa. 

El projecteHorts de Lisboa, per exemple, va es-
tablir moltes associacions i va ser dirigida per un 
equip interdisciplinari, i es van construir expe-
riències per tal d’implicar la gent en qüestions 
de sostenibilitat urbana, des de qüestions globals 
fins a comunitats locals.

Per a mi, tots els dies de conferències i presen-
tacions van ser realment inspiradores, mostrant 
com els museus poden tenir un paper important 
en la relació entre territoris, comunitats i patri-
moni cultural. 
El que destacava van ser els plantejaments in-
terdisciplinaris. Des d’aquest punt de vista, vaig 
aprendre molt de les activitats i exposicions del 
Museu de Lisboa. 

El projecte Horts de Lisboa, per exemple, va 
establir moltes associacions i va ser dirigida per 
un equip interdisciplinari, i es van construir ex-
periències per tal d’implicar la gent en qüestions 
de sostenibilitat urbana, des de qüestions globals 
fins a comunitats locals.

Diversos casos pràctics d’arreu del món i els 
debats al llarg dels tres dies de conferències 
destaquen aquest missatge clau: la importància 
de la interdisciplinarietat i la necessitat d’establir 
relacions, no només entre museus i comunitats, 
sinó també amb el món acadèmic, els municipis, 
associacions, institucions, per tal de passar d’un 
museu de la ciutat a un museu per a la ciutada-
nia.

Això també em va ajudar en un sentit més ampli: 
l’oportunitat de compartir experiències i idees 
amb experts i col·legues que treballen en l’àmbit 
dels museus d’arreu del món, en diferents con-
textos i disciplines culturals, em va obrir la meva 
ment i va fer d’aquesta una experiència immer-
siva, del qual mai ho tornaré a oblidar. Això és 
especialment cert després del període de pan-
dèmia, amb oportunitats limitades de trobades i 
trobades físiques, que crec que encara són vitals.

A més de destacar els beneficis professionals i
acadèmics que m’ha aportat aquest congrés,
m’agradaria agrair al CAMOC l’experiència
personal en conjunt i l’acollida rebuda. Espero
noves oportunitats per col·laborar amb aquest
Comitè Internacional en el futur.

Aquesta perspectiva s’aproxima al meu treball de 
tesi doctoral, que es basa en una plataforma in-
terdisciplinària de discussió i reflexió, però tam-
bé en un diàleg essencial, però no concedit, entre 
la universitat i les institucions museístiques.

Conclusió

En conclusió, aquest congrés, incloent-hi els 
llocs escollits per trobar-me, i activitats com el 
trekking urbà i el recorregut posterior a la con-
ferència, em van permetre conèixer a un nivell 
més profund el MUHBA, un dels casos pràctics 
de la meva tesi. 

Una vista des de la Terrassa del MUHBA durant l’última experiència  
nocturna del 2021. @ Caterina di Felice
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DE LA JORNADA CAMOC

MUHBA, la institució amfitriona del congrés: un 
museu multisite que presenta un palimpsest de 
l’evolució urbana a Barcelona

Joan Roca, director del MUHBA, va presentar la 
seva nova exposició permanent i la importància 
de repensar les exposicions a llarg termini (per-
manents) dels museus de la ciutat.
 
És important no només reorganitzar concep-
tualment el contingut d’un museu i les seves 
exposicions, sinó també el contingut del lloc web. 
Espais, objectes i narracions s’integren entre les 
diferents ubicacions del Museu, creant un ampli 
abast a la història de la ciutat de Barcelona. 

L’espai central d’aquesta xarxa de museus de 
la ciutat es troba al cor del Barri Gòtic i presen-
ta les principals exposicions i artefactes de la 
col·lecció del museu.

A les 55 sales del MUHBA de la plaça del Rei hi 
podem trobar l’exposició de llarga durada dedi-
cada a les transformacions urbanes i històriques 
de la ciutat, així com exposicions temporals com 
ara Alimentar Barcelona i Barcelona Capital Medi-
terrània.

També és possible visitar les restes de la ciutat 
romana com a punt de partida per entendre les 
transformacions urbanes de Barcelona.1 

La resta d’espais museístics presenten altres 
aspectes del desenvolupament urbà de la ciutat: 
al recinte d’Oliva Artés es pot trobar una aproxi-
mació museològica sobre la transformació d’un 
barri obrer a través de les dècades, fins als can-
vis contemporanis i el procés de gentrificació que 
Poblenou és sotmès en aquests moments.

El recorregut a peu pel Poblenou (dirigit per 
Joan Roca) ens va fer veure la ciutat com un 
palimpsest de diferents èpoques i ocupació hu-
mana dels espais urbans. Durant la caminada es 
va presentar el treball de la fàbrica, l’habitatge 
i la història de la ciutat (història en acció), i es va 
mostrar com la nostra relació amb els espais és 
intrínseca per crear records i vincles a les nos-
tres comunitats.

El fet de disposar de diferents espais museís-
tics ofereix una oportunitat per a un enfocament 
estratègic particular de la metròpoli: a cada 
localitat es presenta una cronologia cronològica i 
territorial que permet una visió global de la ciutat 
de Barcelona, i una aproximació “evolutiva” a les 
transformacions urbanes.

DOSSIER ESPECIAL – Jornada Anual CAMOC Barcelona 2021

*Andrea Delaplace, investigadora independent en estudis de mu-
seus. parís, França
1. La primera nit de la jornada es va oferir als participants una visita 
guiada a aquests espais.

De la visita al Poblenou. @Andrea Delaplace
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Les ciutats necessiten narracions, i la nostra 
història com a ciutadans ha de ser abordada pels 
museus de la ciutat, que siguin capaços de de-
mostrar que els espais de treball, els espais de 
vida i els espais d’alimentació (mercats, restau-
rants, cafeteries) formen part de la creació d’una 
identitat local.

Impressions d’una sessió d’ignite: diferents  
perspectives sobre els reptes urbans i socials 
contemporanis

La sessió ignite del primer dia va presentar dife-
rents perspectives sobre l’escenari museístic per 
a la creació d’exposicions de llarga durada que 
expliquen la història d’una ciutat. Com crear una 
narració que no només presenti la història d’una 
ciutat, sinó que també tregui el focus discussions 
contemporànies com les sobre justícia social i 
canvi climàtic? 

Els reptes als quals s’enfronten avui els museus 
de les ciutats conviden a una reflexió interdisci-
plinària sobre les transformacions urbanes i els 
factors socioeconòmics. Les cinc presentacions 
d’aquesta sessió ignite van ser casos pràctics de 
diferents parts del món, que van oferir, per tant, 
una visió general del que s’enfronten els museus 
de la ciutat quan “exhibeixen la ciutat”.

La presentació sobre el Museu de Sarajevo va 
mostrar un projecte interdisciplinari connec-
tat amb el nou Museu d’Art Contemporani, on 
s’aborden els reptes urbans i socials contempo-
ranis de la ciutat de Sarajevo, Bòsnia i Hercego-
vina a través de l’art i la història. Va demostrar 
com els museus locals poden crear coneixement 
que ajudi a discutir els problemes contemporanis 
de la ciutat i generar l’acció de la població local.

El projecte en curs d’un museu de la ciutat al 
Caire, Egipte, convida els habitants a compar-
tir les seves reflexions sobre els temes que es 
presentaran al nou museu de la ciutat. La creació 
de “presentacions d’inici” per a l’exposició a llarg 
termini és una experiència multivocal. El museu 
de la ciutat del Caire serà una incorporació im-
portant al panorama internacional dels museus 

de la ciutat, aportant no una única narrativa, sinó 
múltiples narracions, que es deriven de les dife-
rents visions i aportacions dels seus ciutadans.

A Còrdova, Argentina, el museu de la ciutat 
s’està centrant a reunir “restes” fotogràfiques 
i la pràctica museística per crear un mapa dels 
museus urbans de la regió nord del país. A través 
de l’òptica dels fotògrafs aficionats i professio-
nals, el museu vol presentar no només la trans-
formació urbana de Còrdova sinó també com ha 
anat canviant la percepció de l’espai urbà dels 
ciutadans.

A Melbourne, Austràlia, el tema de la inclu-
sió social i l’exclusió en la història de la ciutat 
està al centre de les preocupacions del museu 
de la ciutat. Com que els monuments dedicats 
als “fundadors” de la ciutat en detriment de la 
història local i original dels aborígens van ser 
qüestionats arran de laBlack Lives Matter movi-
ment, el museu està més que mai compromès a 
aportar una narrativa més inclusiva. Les prime-
res nacions estan trobant ara un lloc al cor de la 
col·lecció del museu. 

El cartell de la conferència. @Andrea Delaplace
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També “persones de procedència no anglosaxona” 
estan sent més representades a l’exposició tempo-
ral i de llarga durada, ja que l’objectiu és aportar 
un enfocament més multivocal a la narrativa del 
museu. “El conservador de la casa ha mort”, és a 
dir, el museu s’obre a un enfocament més com-
partit i multivocal a l’hora de crear narracions i 
exposicions. L’art contemporani d’autors d’origen 
aborígen o no anglo també és una característica 
important de les noves exposicions, ja que pot 
abordar temes sensibles pel que fa a la cultura 
mundial, la identitat, l’exili i l’exclusió.

A la ciutat de Danang, Vietnam, es destaca la im-
portància del museu com a “zona de contacte”. 
Els museus tenen un paper clau en el manteniment 
del patrimoni cultural de les minories, com, per 
exemple, la cultura Katu. És a través del museu 
que podem percebre millor els intercanvis i les 
hibridacions de cultures.

Al Japó, el Museu Edo-Tòquio té una gran varie-
tat de recursos que mostren en profunditat els 
canvis de Tòquio durant els segles.A la ciutat de 
Xi’an, la Xina, els intercanvis rurals i urbans són 
un punt central dins de l’espai del museu: com 
crear una “zona de contacte” entre aquests dos 
estats geogràfics dins de l’exposició? Aquesta és 
una qüestió central a l’hora d’analitzar la inclusió 
social a les zones rurals i urbanes.

Les grans perifèries, vinculades a la ciutat però 
fora de l’àmbit de la ciutat, són una realitat a 
moltes ciutats europees i no europees. 
A megalòpolis com São Paulo,2 Nova Delhi o 
Tòquio i també capitals europees com París, 
Londres o Barcelona, la qüestió de la relació de 
la ciutat, el centre i les zones perifèriques és es-
sencial per entendre no només el desenvolupa-
ment urbà i la gentrificació, sinó també els fluxos 
de moviment.

En resum, aquesta sessió d’encesa va mostrar 
la importància de crear col·leccions i narracions 
museístiques en coherència amb altres narra-
cions dins de les “històries de la ciutat” (minores, 
perspectives decolonials i sostenibles).

La recerca artística en relació amb la història i 
els arxius locals pot crear narracions més riques, 
responent a la pregunta principal subjacent a 
totes les presentacions: com mostrar la història 
de la ciutat?

Impressions del taller: El potencial ocult dels 
museus de la ciutat

El taller va abordar la introducció de conceptes 
clau per crear un laboratori d’idees per afavo-
rir la creació i concepció de 21st- Museus de la 
ciutat del segle. 

Va començar amb una visita a l’exposició Bar-
celona Flashback, on Joan Roca va presentar la 
proposta del MUHBA d’un mètode interrogatiu 
històric per llegir i analitzar la ciutat i les seves 
transformacions en el temps.

Les idees principals tractades al taller van ser:

La qüestió del coneixement als museus de les  
ciutats és crucial per entendre qui són els 
actors de la creació de la història i la memòria. 
El museu és una guia per reunir fets de la 
ciutat i cultura material per crear narracions 
que fomenten la democràcia local al segle XXI. 
L’objectiu és anar de museu de ciutat a museu 
ciutadà, és a dir, que els museus s’haurien de 
preocupar principalment per connectar amb les 
comunitats locals per fomentar un debat sobre 
temes contemporanis com la justícia social i el 
canvi climàtic.

2. Abordat en una de les presentacions: La ciutat com a col·lecció 
museística: gestió per a la planificació estratègica del museu de la 
ciutat de São Paulo - Plano museológico. 
Projecte de Museu da História de São Paulo.
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La història urbana i les memòries dels ciu-
tadans són el que fa que la narrativa o les 
narracions dels museus de la ciutat. Cal in-
vestigar per deconstruir aquests conceptes i 
reconstruir-los com a coneixement. D’aquesta 
manera, la renovació acadèmica pot venir dels 
museus, que actuen com a laboratoris d’idees 
i on la recerca es desenvolupa de la mà de la 
narrativa museística i les seves  
col·leccions.

Les narracions de ciutats i la història urbana 
també formen part d’una narració més gran: 
el conte de la nació. Què estan fent els museus 
de la ciutat per reflexionar sobre el nacional ni-
vell? La història de la ciutat memòries compar-
tides d’habitants i múltiples opcions per apro-
par-se a la història d’una ciutat- és, la majoria 
de vegades, el reflex de grans temes presents 
als museus nacionals: qüestions com la iden-
titat, la ciutadania i la sostenibilitat són temes 
clau en museus d’història nacional, també.

Els verbs de la vida a la ciutat i les paraules de 
la memòria compartida poden explicar molt 
sobre la història urbana i crear acció social dins 
l’espai del museu. El mínim per crear un espai 
expositiu, com a l’exposició Barcelona Flashback 
al MUHBA, és qüestionar objectes i documents. 
La sala que conclou l’exposició, anomenada 
Conectar Ciutats és interessant perquè ofereix 
un enfocament comparatiu entre altres ciutats 
europees i els seus museus.

El mètode per comparar: qüestionar els ob-
jectes ja que són testimonis del temps i de la 
història. Com els detectius, l’investigador i/o 
professional del museu ha de descodificar ob-
jectes i documents per descobrir els conceptes 
i idees que guiaran la narrativa del museu sobre 
la història de la ciutat. Joan Roca va mostrar 
com es va utilitzar aquest mètode a l’exposició 
Barcelona Flashback, per crear una visió original 
de la història de Barcelona. A la primera sala 
de l’exposició, el visitant s’enfronta a un mirall: 
la història de la ciutat és també la història del 
visitant, ja que forma part de la ciutat -fins i tot 
com a turista- i té records personals vinculats 
als llocs. i espais dins de la ciutat. Mitjançant 
l’anàlisi de diferents tipus de documents, el 
visitant pot tenir una visió general de com els 
vestigis i rastres de les sales d’exposició cons-
trueixen una narració a partir de memòries in-
dividuals i col·lectives. Història urbana i anàlisi 
geopolítica van de la mà en aquesta exposició 
del MUHBA.

Resumint

Les Jornades CAMOC a Barcelona van tractar 
de compartir idees i projectes que destaquen 
la sostenibilitat i la inclusió social a la ciutat. 
Un dels moments més importants de l’acte va 
ser la posada en marxa del Global City Museum 
Mapping Project, on es parla de què és el que 
fa un museu de la ciutat. Això marca un punt 
d’inflexió per als museus de la ciutat.

L’esmorzar dels treballadors del Poblenou. @Andrea Delaplace


