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"...Hi havia un interès general per un Museu Històric, modalitat inèdita 

llavors a les activitats museístiques de Barcelona. Tancada l'exposició, 

destinat el Palau a altres menesters, el Museu d'Història de la Ciutat va 

quedar novament en situació expectant fins que l'atzar li deparés un local 

apropiat. Això va venir amb les excavacions de la plaça del Rei. De 

moment, fou traslladada a aquesta plaça la Casa Padellàs, i mentre 

duraren les obres de reconstrucció, l'edifici fou destinat successivament a 

diverses finalitats. Fins que, posats al descobert al seu subsòl els més 

antics vestigis de la ciutat, la casa va haver de ser destinada a: Museu 

d'Història local, ja que les seves instal·lacions subterrànies representaven 

el primer capítol de la Història de la Ciutat.” 

 
Agustí Duran i Sanpere, 

comentant els orígens del museu el 1943, a Cuadernos de 

Arqueología e Historia de la Ciudad, 3, 1962 
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Presentació 

El Museu d’Història de Barcelona ha estat durant vuit dècades el museu de la ciutat i ara, 

amb motiu del seu 80è aniversari, es reinventa completament com a museu de la 

ciutadania, en diàleg amb altres museus de ciutat del món: una institució patrimonial de 

coneixement històric urbà difosa per la ciutat i amb participació de la ciutadania, amb 

55 sales agrupades en 19 espais patrimonials. 

 

L’aposta per un museu estès per la ciutat, amb un nucli vertebrador concebut com a Casa 

de la Història i amb els espais patrimonials estesos pels districtes, és la que ha donat cos a 

la reorganització recent del museu. No es tracta d’una diversificació d’espais sense més, 

sinó que cada espai patrimonial seleccionat ha de permetre alhora substanciar un punt de 

vista històric específic sobre el conjunt urbà i caracteritzar i representar el seu entorn 

pròxim. 

 

No són micromuseus sinó un conjunt d’espais interconnectats i conceptualment 

complementaris, que compten amb un nucli vertebrador a la seu fundacional, la Casa 

Padellàs, que actua com a punt de trobada, un espai que sintetitza i alhora articula el relat 

de conjunt. 

 
Entre les diverses inauguracions que tindran lloc al llarg de l’any (ja s’han inaugurat els 

nous espais del Centre de col·leccions, MUHBA Bon Pastor, dues exposicions a MUHBA 

Fabra i Coats i la renovació de MUHBA Santa Caterina), el 29 de març es presenta: 

 
1. MUHBA PADELLÀS. La casa de la història de Barcelona, que inclou l'exposició 

estable Barcelona flashback. Síntesi històrica i l’exposició temporal inaugural Domènech 

i Montaner, urbanista 

2. MUHBA BARCINO. La Barcelona romana. 

3. MUHBA PALAU MAJOR. La Barcelona medieval. 
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1. MUHBA PADELLÀS. Casa de la Història de 
Barcelona 

 

A la Casa de la Història de Barcelona a MUHBA Padellàs, es podrà trobar: 

 Àgora BCN 

 El Museu escola 

 Barcelona flashback. Síntesi històrica (exposició permanent) 

 Domènech i Montaner, urbanista (exposició temporal) 

 Centre de Recerca, Documentació i Debat 

 
La Casa Padellàs és un palau d’inici del segle XVI traslladat aviat farà cent anys des del 

carrer dels Mercaders com a part dels plans per a formar un «barri gòtic». Reconvertida en 

Casa de la Història, és un espai museístic experimental, un projecte amb molts formats que 

aborda Barcelona des de la història urbana i el patrimoni en un entorn de recerca i 

d’activitats participatives. 
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L’estructuració de MUHBA Padellàs com a Casa de la Història de Barcelona es distribueix 

de baix a dalt en funció del grau d’intensitat en la seva utilització: 

 

- A planta baixa, l’Àgora BCN com a punt de confluència ciutadana, un espai públic 

obert d’informació sobre la ciutat per propiciar noves maneres de conèixer-la, i el 

Museu escola, que difumina la barrera entre educació i cultura. 

 
- A les plantes primera i segona, Barcelona flashback. Síntesi històrica. L’exposició 

permanent que convida a llegir els paisatges humans i urbans per barris diversos i 

que passa després a interrogar Barcelona i les seves opcions al llarg dels segles. La 

primera planta també conté les Monografies urbanes, un espai flexible destinat a 

acollir les exposicions temporals. 

 
- A la planta superior, el Centre de Recerca, Documentació i Debat, un espai de 

construcció de nou coneixement amb àmplia programació pública, amb biblioteca- 

arxiu, cursos, seminaris i diàlegs oberts i dos grans miradors urbans. 
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La intervenció arquitectònica. Un museu de nova generació 

El projecte arquitectònic de reconversió del conjunt d’edificis de la Casa Padellàs i l’edifici 

de Llibreteria respon a la voluntat del MUHBA d’apostar per un nou concepte de museu  

que és part de l’espai públic i que trenca els límits entre recerca i difusió, esdevenint un 

punt de trobada dels ciutadans amb la ciutat, la seva història i la seva memòria. 

L’essència del projecte és la unió funcional dels dos edificis històrics, de característiques i 

tipologies molt diferenciades, amb una intervenció patrimonial molt rigorosa. Aquesta unió 

és fonamental per a poder incorporar la superfície per les exposicions temporals i 

permanent, i els espais d’actes públics i de recerca i debat necessaris. 

La cobertura del pati gòtic de Padellàs, amb un lluernari lleuger, manté les característiques 

de llum i d’espai originals, permetent un pati públic que serveix d’accés al complex i a una 

planta baixa concebuda com espai de trobada – Espai Àgora i Espai Escola. Aquest pati 

públic aixopluga el rellotge dels flamencs i el punt d’orientació sobre alternatives per visitar 

la ciutat. 

La garantia de l’accessibilitat universal a tot l’equipament obliga a concentrar la intervenció 

en l’àmbit de la mitgera. Aquí és on es concentren les comunicacions entre ambdós 

edificis, resolent les diferències de nivells amb la incorporació de rampes, un nou ascensor 

i una nova escala que garanteix els recorreguts expositius adaptats d’una manera clara i 

intuïtiva. 

El projecte procura mantenir les peculiaritats dels edificis existents, mantenint la modulació 

espaial definida per la pròpia estructura i potenciant els valors arquitectònics i les 

característiques de dues arquitectures tan diverses. 

S’ha incorporat la galeria exterior de la coberta de Padellàs per a formalitzar una nova sala 

polivalent Carreras Candi que configura una planta tercera, juntament amb la biblioteca, 

sales de treball i d’actes públics com a Centre de Recerca, Documentació i Debat, més un 

espai amb vistes a plaça del Rei, la galeria mirador. 

Una qüestió fonamental és el manteniment a l’edifici de llibreteria de les oficines del 

personal del museu i d’empreses col·laboradores, reorganitzant i optimitzant els espais de 

treball, reunions i àmbits de serveis. 

El projecte incorpora solucions d’instal·lacions, condicionament i il·luminació d’alta 

eficiència i control, aplicant mesures de sostenibilitat en l’elecció dels materials i tècniques 

emprades, que juntament amb millores i incorporació d’aïllament de l’envolupant tèrmica, 

garanteixen una reducció del consum energètic. 
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Directori 
 

MUHBA PADELLÀS 
Casa de la Història de Barcelona 

 

Planta 3 Mirador del Barri Gòtic 

Centre de Recerca, Documentació i Debat 

Biblioteca Arxiu 

Plantes 1 i 2 Barcelona flashback. Síntesi històrica 

Batecs urbans 

Geografies 

Testimonis 

Història 

Barcelona antiga 

Barcelona moderna 

Cap al futur 

Planta 1 Mirador de la muralla 

Monografies urbanes. Exposicions temporals 

MUHBA! La història del Museu d’Història 

Planta 0 Pati del Rellotge 

Recepció 

Àgora BCN. Turisme alternatiu 

Explorar Barcelones 

La formació d’una capital 

Europa inter urbes 

Llibreria del Museu 

Accés a MUHBA Barcino (ciutat romana) 

Accés a MUHBA Palau major (ciutat medieval) 

Museu escola 
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L’ÀGORA BCN. Turisme alternatiu 

 
Amb la idea d'esdevenir un portal de visita a la ciutat, l'Àgora BCN és un espai 

concebut, amb el Pati del Rellotge, com una prolongació del carrer i per tant de 

circulació lliure, on els visitants hi trobaran informacions i recursos sobre la història i el 

patrimoni de Barcelona que els ajudaran a recórrer la ciutat de manera documentada i 

amb una mirada diferent, així com unes primeres pinzellades sobre el contingut i la raó 

de ser del MUHBA. 

És el “quilòmetre zero” per a visitar Barcelona d’una altra manera, amb recursos 

variats d’accés lliure, com el planetari de ciutats Europa inter urbes, la Carta 

Històrica de Barcelona, o la projecció del vídeo panoràmic sobre la formació històrica 

d’una gran ciutat. 

El conjunt de propostes de l’Àgora BCN permeten fer-se una idea de Barcelona a 

través de diferents formats disposats com un gabinet per a l’exploració urbana; un 

meeting point per incentivar maneres alternatives i personals de visitar la ciutat a 

través dels espais del museu, que comptarà amb l’assistència de personal qualificat 

per a guiar o explicar als visitants aquestes noves propostes. 
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Enmig de l’Àgora BCN, l’impressionant rellotge dels Flamencs 
 

La nova cobertura transparent del pati ha permès instal·lar-hi el gran rellotge municipal 

de 1576, l’anomenat rellotge dels flamencs, que va marcar l’hora de la ciutat fins a 

1864, any en què va ser substituït per l’actual. Acompanyant-lo, es mostra un conjunt 

de rellotges de diverses èpoques i espais de la ciutat, metàfora dels temps de 

Barcelona, de la memòria i la història de la ciutat. 

 
 

 

 
Els visitants podran entrar lliurement a l’auditori Antoni de Capmany per veure el 

documental panoràmic Barcelona, la formació d'una capital, que resumeix en uns 

minuts 2000 anys de trajectòria històrica i urbana de la ciutat (hi haurà passis de 10 a 

19 hores, als 00, 20 i 40 minuts de cada hora). 
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Aquesta primera aproximació es pot completar a l'espai de consulta adjacent, on hi 

haurà la possibilitat d’obtenir informació personalitzada a càrrec de personal 

qualificat per a conèixer noves formes de visitar Barcelona. També es podrà consultar 

diversos materials com plànols, guies urbanes, llibres i eines com la Carta Històrica de 

Barcelona o l’interactiu Europa inter urbes, tot de lliure disposició. 

 
 

 
 

La Carta Històrica de Barcelona és una web interactiva que recorre la trajectòria de 

la ciutat des de la fundació romana fins a l’any 2010 a través de cartografies 

georeferenciades, comentades i dotades de capes temàtiques. La Carta redibuixa les 

dades més recents dels estudis històrico-arqueològics, les vistes en pintures i gravats 

i, també, la ciutat que representen els relats literaris. Es pot consultar a aquest enllaç. 

 

Europa inter urbes, un interactiu fruit del projecte compartit amb museus de la xarxa 

europea City History Museums and Research Network of Europe, liderada pel MUHBA 

des de 2010, que permet comparar i connectar ciutats des dels seus Museus de 

ciutat. L’art d’acostar-se a les ciutats i als seus habitants pot ajudar a construir Europa, 

que té en la seva xarxa urbana un fonament per a les solidaritats creuades i el suport a 

la democràcia. 

http://www.barcelona.cat/museuhistoria/cartahistorica/index.html
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Al centre de l’àgora, Les edats de Barcelona mostra quatre peces significatives 

corresponents a quatre grans períodes històrics de Barcelona, esdevenint un aparador 

programàtic de les col·leccions del museu, integrades per objectes de Barcino -des de 

la fundació de la ciutat- fins a la contemporaneïtat, exemplificada per una caixa de 

canvis d'un camió Pegaso, peça de la col·lecció contemporània en construcció. 

 

És precisament amb aquesta voluntat de crear la Col·lecció Contemporània 

d’Història de Barcelona, que aquest espai convida als ciutadans a fer-hi donacions i 

suggeriments. Quins són els objectes capaços d’expressar amb claredat, per a 

nosaltres i per a les generacions futures, la vida de la ciutat en els temps recents? 

Com a museu de la ciutadania, és necessari comptar amb la participació de tothom i 

construir la col·lecció amb aportacions també d’entitats, empreses, institucions i 

persones. 

 

Finalment hi haurà un nou accés a la llibreria del Museu, MUHBA La Central, des de 

l’espai de consulta de l’Àgora BCN. Una llibreria especialitzada en història urbana, 

arquitectura i paisatge, on es poden trobar totes les publicacions del Museu. 
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El Museu Escola 

Una de les fites del la nova concepció del MUHBA com a museu obert a la ciutadania 

és estrènyer les barreres entre cultura i educació, i entre el museu i l’escola. 

 

 
 

El museu escola comptarà amb dues aules que podran ser reservades i utilitzades 

amb gran llibertat per les escoles per fer estades més o menys llargues (algunes 

escoles venen de molt lluny), amb programes propis i amb llibertat per usar el conjunt 

patrimonial i per sortir a visitar la ciutat i tornar. Amb aquest propòsit el MUHBA 

proporciona vocabulari, eines i recursos per tal de facilitar la lectura de la ciutat i 

entendre la seva gramàtica. 

 
A partir del concepte de museu escola (que té bons exemples tant als Estats Units 

com a Cuba), a totes les seus del museu hi haurà un espai escolar, com a pont per a 

una relació osmòtica entre sistema educatiu i sistema cultural. El projecte parteix del 

potencial de la història urbana en els currículums educatius, com a escala substancial 

per explicar el món, amb la perspectiva d’idear en el futur llibres de text amb aquest 

plantejament. 



18 

 

 

 

L’exposició estable: BARCELONA FLASHBACK. SÍNTESI HISTÒRICA 

Barcelona flashback. Síntesi històrica serà l’exposició nuclear de la xarxa d’espais que 

conformen el MUHBA situada a la Casa Padellàs, amb una proposta flexible, oberta i 

interrogativa sobre els relats urbans de Barcelona interrogativa sobre els relats urbans 

de Barcelona. 

 
 

 

Es tracta d’una exposició experimental de síntesi, que mostra la trajectòria bimil·lenària 

de Barcelona amb un mètode de lectura històrica interrogativa de documents, 

objectes, arquitectures i paisatges. És, alhora, un projecte de recerca internacional 

sobre el kit mínim de coneixement i representació urbana per exercir el dret a la ciutat. 

 

La mostra es basa en les col·leccions del MUHBA i és el punt de partida de les 

55 sales del Museu en les seves 19 seus distribuïdes per Barcelona. Hi entreu pel 

mirall, com en el somni d’Alícia imaginat per Lewis Carroll, i en podreu sortir pel túnel 

del temps. 

 

Amb aquesta exposició, el MUHBA s’afegeix als museus de ciutat europeus que estan 

assumint el repte d’oferir una síntesi de qualitat i mostrar, en clau interrogativa, la 

metròpoli en no més de 90 minuts. La proposta apunta directament a un canvi radical 

en la manera de veure i visitar la ciutat dels barcelonins i, també, dels visitants, en 
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favor d’un turisme sostenible i alternatiu. 

 
L’exposició tenia un centenar d’objectes en la seva versió experimental, de 2019 a la 

de 2021, i en té vora els 200 en la nova versió. Aquesta mostra estable aspira a 

propiciar l’entrenament metodològic per al coneixement de la ciutat. 

 

Les cinc seccions de Barcelona flashback 
 

Barcelona flashback es planteja com un viatge alhora introspectiu i urbà, una dialèctica 

entre visitant i museu, amb dues seccions que obren i tanquen l’exposició que situen el 

visitant en un espai de reflexió més íntima, i un cos central on el Museu 

desenvolupa un mètode de lectura urbana i construcció de relat històric de Barcelona. 

Tot plegat, en una seqüència de 5 seccions: 

 
 

1. Batecs urbans, un espai inicial configurat com una sèrie de miralls que 

engloben el visitant enmig d’imatges de la ciutat al llarg del segle XX i el 

conviden a “traspassar el mirall”, com l’Alícia de Lewis Carroll a Through the 

Looking-Glass, and What Alice Found There. 

 
2. Geografies, que s’endinsa en la ciutat actual des de la seva forma urbana, 

les arquitectures, l’espai social i polític i les seves representacions. 

 

3. Testimonis, que aborda com interrogar textos escrits, fonts orals, imatges i 

objectes, que són els materials que han de permetre passar a una visió més 

articulada. 

 
4. Història, amb tot un seguit d’interrogacions sobre les opcions de Barcelona 

que van marcar els períodes successius de la seva trajectòria, des de la 

Barcelona antiga (segles I-XVII) fins a la Barcelona moderna (segles XVIII-XXI). 

 
5. Cap al Futur, qüestions per repensar la ciutat i el món en què vivim, a partir 

només d’interrogants i documents, abstenint-se el museu de fer cap valoració 

de cap mena. És tan sols el despertar del conte d’Alícia, que té un perfil borrós 

entre què és el somni i què és la realitat. Li pertocarà al visitant de decidir-ho... 
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A l’entorn de Barcelona flashback hauran de pivotar dos espais expositius més. A la 

galeria de la planta superior hi haurà els Miradors del barri Gòtic, amb una reflexió 

sobre el caràcter del patrimoni com a constructe contemporani. Finalment, l’espai 

d’exposicions temporals, també a la primera planta, recupera el nom antic de 

Monografies urbanes per designar el paper de les exposicions i instal·lacions 

temporals. 

 
 

 
 

Directori de Barcelona flashback. Síntesi històrica 

 
1. Batecs Urbans 

2. Geografies 

Paisatges 

Itineraris. Recórrer Barcelones 

Cartografies 

3. Testimonis 

Objectes, Documents 

Narratives 

4. Història 

Barcelona antiga 

Barcelona moderna 

5. Cap al futur 
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1. BATECS URBANS 

 
Endinsar-se en la història és entrar en la vida de la ciutat amb els seus habitants. El resultat 

no és menys sorprenent que el món que va trobar l’Alícia del relat de Lewis Carroll en 

traspassar el mirall. La història ens interpel·la fins i tot si venim de lluny: tota història ens és 

humanament pròxima. L’estímul per fer-la nostra és també l’estímul per conèixer-nos 

nosaltres mateixos. El mirall inicial de Barcelona flashback transita per imatges de la 

Barcelona del segle xx, haureu de decidir si voleu travessar-lo... 

 

2. GEOGRAFIES 

 
2.1. PAISATGES 

 

Les topografies socials, econòmiques, polítiques i culturals s’assenten en el plànol de 

la ciutat, on les vies o carrers –deia Ildefons Cerdà el 1867 a Teoría general de la 

urbanitzación– delimiten els «intervies», o «espais entre vies», amb edificis i àmbits no 

edificats. Un segle després, l’urbanista nord-americà Kevin Lynch escrivia a La imatge 

de la ciutat que els mapes mentals que elaborem es nodreixen d’una anàlisi quasi 

inconscient del paisatge urbà en cinc categories: referències o fites, confluències o 

nodes, eixos o vies, límits o barreres i teixits urbans o barris. Cal afegir-hi el poder de 

les vistes panoràmiques. 
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2.2. ITINERARIS 
 

Recórrer la ciutat, saber perdre-s'hi, és un art que mobilitza tots els coneixements i totes 

les emocions, una experiència singular. Residents i visitants tenim a l’abast un intens 

turisme de km 0, de proximitat, pels barris més diversos, si comptem amb algunes claus 

de situació. 

El documental Set vegades Barcelona. Arquitectures de vint segles expressa com fins i 

tot els episodis urbans més antics són inevitablement contemporanis i sintetitzen la 

variabilitat física, social, econòmica i política interna de la metròpoli del segle xx. 

Aquesta és la ciutat que podem fer nostra analitzant i llegint els seus paisatges. 

 
2.3. CARTOGRAFIES 

 

El preu del sòl, que repercuteix en el cost de locals i habitatges, varia en funció de 

l’accessibilitat d’una zona, que depèn dels mitjans de transport disponibles, i del seu 

prestigi social: hi ha àrees que, pel sol fet d’acollir residents acomodats, tenen un preu 

més alt, i d’altres que el tenen més baix per la condició humil dels habitants o per la 

presència de minories estigmatitzades. Així es zonifiquen els usos urbans i es 

diversifiquen els barris, amb les diferències econòmiques, socials, culturals i polítiques 

que mostren els plànols. 

 
3. TESTIMONIS 

 

3.1 OBJECTES, DOCUMENTS 

 
Imatges, objectes i documents de tota mena són els testimonis que ens poden ajudar a 

explicar-nos d’on venim, qui som i on anem... Pel sol fet d'haver estat escollits pel 

Museu, adquireixen una aura que els fa valuosos, com quan a casa guardem objectes i 

papers familiars, que cal saber triar i desxifrar amb criteri crític. Amb la contribució 

institucional i de la ciutadania es construeix la col·lecció del Museu, que ha d’impulsar 

la recerca per decidir què cal col·leccionar i, sobretot, com cal interrogar aquests 

testimonis perquè responguin les nostres preguntes sobre Barcelona i la seva història. 
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3.1. NARRATIVES 
 

Des del segle XIX, els estats-nació han captat l'atenció dels historiadors molt més que 

les ciutats. La personalitat política urbana, clara a l'Antiguitat o a la Baixa Edat Mitjana, 

va quedar diluïda dins de les formacions estatals modernes. Al segle XXI, però, el 

dèficit de recerca en història urbana ha esdevingut un inconvenient important en un món 

nou articulat, en bona mesura, per la xarxa global de ciutats. 

Barcelona, ciutat de tradició mercantil i industrial reforçada des del set-cents, capital 

moderna sense Estat, compta amb una tradició excepcional d'estudis sobre la seva 

història. Hi destaquen autors com Antoni de Capmany, al segle XVIII, Andreu Avel·lí Pi i 

Arimon i Salvador Sanpere i Miquel, al XIX, o Francesc Carreras Candi i Agustí Duran i 

Sanpere al XX. L’Ajuntament de Barcelona ha contribuït notablement a la recerca 

acadèmica en història urbana fins avui mateix, a través de l'Arxiu Històric, el Museu 

d'Història i el Servei d’Arqueologia. 



24 

 

 

 
 
 

Mètode de coneixement urbà: un decàleg 
 

1. Observar fets 

2. Llegir paisatges 

3. Analitzar patrimonis 

4. Cercar documents 

5. Compilar dades 

6. Escoltar declaracions 

7. Conèixer la historiografia 

8. Fer comparacions 

9. Formular hipòtesis 

10. Construir relats 

 
 

4. HISTÒRIA 

 

4.1. BARCELONA ANTIGA I MODERNA 

 
 

Colònia romana, fortalesa de frontera, capital comtal, centre d’una monarquia d'abast 

mediterrani, entitat municipal amb caràcter mercantil i artesanal, metròpoli industrial 

europea, node global... Els estudis històrics subratllen aquesta continuïtat urbana. 

Segons els historiadors de la ciutat, hi ha una Barcelona antiga, des de la colònia 

romana al municipi autònom dels segles XIII a XVII i fins a la supressió de les 

institucions polítiques pròpies de la ciutat i de Catalunya per la monarquia absoluta el 

1714, i una Barcelona moderna que, sobre la base anterior, va poder assentar 

l’empenta fabril del segle XVIII, la renovació urbanística del segle XIX i la reafirmació 

econòmica i cultural del segle XX, per bé que amb una conflictivitat social i política molt 

elevades, amb el clímax de la Guerra Civil de 1936-1939. 

Cap a on va Barcelona al segle XXI? Abordar en clau històrica la resiliència i els 

canvis en el passat ens interpel·la sobre els temps presents i els seus possibles futurs. 
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5. CAP AL FUTUR 
 

Somni o realitat? Esperem que el recorregut per la història de Barcelona des que heu 

travessat el mirall fins ara, amb el retorn al present, us sigui útil per repensar la ciutat i 

el món en què vivim. Es podrà continuar el viatge endinsant-se en les altres sales del 

Museu, en 19 espais patrimonials per tota la ciutat. 
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El Centre de Recerca, Documentació i Debat (CREDD) 

La planta superior de MUHBA Padellàs aplega els espais dedicats a l’estudi i les seves 

manifestacions públiques en diferents formats. La nova distribució permet fusionar la 

biblioteca arxiu amb l’activitat d’impuls acadèmic i ciutadà a la recerca. Hi ha espais 

tant per acollir els centres d’estudis locals i les inidicatives acadèmiques d’estudi 

de la ciutat com per incloure el departament de Publicacions i per ampliar l’oferta 

d’estudis propis del museu. 

 

 
El CREDD representa el motor silenciós del MUHBA, que nodreix tot el sistema i 

infiltra “esperit investigador”. Conceptes i relats ben fonamentats són imprescindibles 

per a un museu reflexiu, que porti a formular-se preguntes i a apreciar les obres amb 

museografies vibrants per a tothom. La recerca esdevé participativa. El museu fa així 

visible la rellevància social de la tasca d’investigació i, en un entorn transdisciplinari i 

d’interessos compartits, no és difícil nodrir el programa amb contribucions provinents 

de les universitats i altres centres d’estudis, d’acord amb els objectius del museu. 

 

A més del foment de les línies de recerca ja en marxa, el CREDD integrarà en un futur 

proper les publicacions i tindrà, entre els seus objectius inicials, el foment de les 

traduccions d’obres referides a Barcelona. Diàlegs, seminaris i jornades a banda, un 

dels seus vaixells insígnia seguirà essent el curs de Relats urbans, teoria i pràctica de 

l’itinerari històric, que té com a professors més d’una vintena d’acadèmics vinculats 

amb el museu, com a comissaris i autors d’exposicions, itineraris, guies i altres 

publicacions, essent també professors diversos membres de l’equip del museu. 
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En aquesta remodelació del Museu també s’ha tingut en compte els centres d’estudi 

d’història local de Barcelona, que a partir d’ara podran disposar d’un espai propi al 

Museu. Al pis superior de la Casa Padellàs, en el marc del Centre de Recerca, 

Documentació i Debat, la Sala Pi i Arimon podrà ser utilitzada pels centres d’estudis 

històrics de Barcelona, els grups de treball de les universitats i altres col·lectius 

interessats en la recerca en història urbana, com a reconeixement de la tasca 

efectuada i en curs en el marc de l’aposta per la història pública, acadèmicament 

rigorosa i, alhora, socialment compartida. 

 

Monografies urbanes 

A la primera planta de MUHBA Padellàs hi trobem també l’espai anomenat 

Monografies urbanes, un espai flexible destinat a acollir les exposicions temporals. 

 

Domènech i Montaner, urbanista 

Com a exposició temporal inaugural de MUHBA PADELLÀS– Casa de la Història de 

Barcelona, i coincidint amb l’any Domènech i Montaner, es presenta Domènech i 

Montaner, urbanista, una exposició organitzada per la Fundació Privada Lluís 

Domènech i Montaner amb la col·laboració del MUHBA. 
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El paper de la ciutat en el pensament i l’obra de Lluís Domènech i Montaner es posa 

de manifest en aquesta exposició. Personatge polifacètic, present en molts àmbits de 

la cultura i la política de la seva època, la formalització de la ciutat amb una 

arquitectura que la monumentalitzi se situa en el nucli dels seus interessos. Tant en els 

projectes d’habitatges particulars, com en els grans edificis públics de la ciutat 

moderna: hotels, restaurants, sales de concerts, universitats, hospitals, aquest propòsit 

és manifest. Intèrpret de l’eixample Cerdà, Lluís Domènech cercarà trencar-ne la 

uniformitat. Actor en la reforma de la Barcelona antiga, és amb el seu projecte per la 

futura Via Laietana, quan les seves idees urbanístiques es posen en relació amb 

l’arquitectura històrica. Aquesta exposició ha de permetre comprendre com 

l’arquitectura de Lluís Domènech i Montaner no es pot entendre al marge de la ciutat. 
 

 
L’estructura de l’exposició descriu un itinerari al voltant d’uns edificis i d’uns projectes 

urbans que permeten parlar, a més de l’arquitectura que els formalitza, de la ciutat que 

els envolta i és definida per ella: 

 

 El projecte de les Institucions Provincials de l’Ensenyament. 1877 

L’Hotel Internacional a l’Exposició Universal de 1888 

 La reforma de la Barcelona antiga, de 1879 a 1914. El Palau de la Música. 1905 

 L’Hospital de Sant Pau, ciutat “altre”. 1901 - 1905 

 Lluís Domènech, director de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, 1900 - 1920 
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Per dur a terme l’exposició hem disposat del Fons Domènech i Montaner de l’Arxiu 

Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, que aplega el gruix de la 

documentació donada per la família de l’arquitecte. També podem trobar altres 

materials a l’Arxiu Contemporani de Barcelona, a l’Arxiu de l’Hospital de Sant Pau i al 

de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. 

 

Entre l’eixample i la ciutat històrica 

 

Amb l’aprovació definitiva del Pla Cerdà l’any 1860 començà la construcció de la nova 

Barcelona. Però a l’Eixample, durant anys l’únic edifici públic fou la Universitat 

Literària. L’any 1877, la Diputació de Barcelona convoca un “Concurso de proyectos 

para la construcción de un edificio destinado a las Instituciones Provinciales de 

Instrucción Pública”. Lluís Domènech i Montaner i Josep Vilaseca, tot just recent 

titulats, el guanyen. 

 

Les exposicions internacionals 

Les exposicions internacionals foren el gran aparador de la modernitat. Públics bocabadats 

gaudien de l’espectacle de les màquines i dels productes que aquestes fabricaven. 

 

L’Hotel Internacional. 1888 

L’any 1879 Lluís Domènech i Montaner publica “Reforma de Barcelona” a La Renaixensa 

prenent posició sobre la necessitat de reformar l’antic recinte emmurallat sota l’influx de 

l’eixample. El seu pla no era conservadurista. Es tractava de modernitzar la ciutat, de fer-la 

rendible. 

 

La Gran via “Pere el Gran” 

El projecte de la Via Pere el Gran, mai realitzat dona forma al tram central de la prevista Via 

C del Pla Cerdà. Per fer-ho, calia enderrocar habitatges i conservar només alguns 

monuments històrics, per aixecar a continuació els nous programes de la ciutat moderna: 

galeries comercials, magatzems, un teatre i un mercat de ferro i de vidre. 

 

Els treballs d'articulació de la Gran Via Laietana amb els carrers antics. 1914 L’any 

1908 s’inicia l’obertura de la Via Laietana. Degut a les protestes generalitzades en contra 

dels enderrocs, que foren un dels detonants de la Setmana Tràgica, l’Ajuntament 

encarrega a Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch i Ferran Romeu un 

projecte que articuli la nova via amb el teixit històric preexistent. Domènech rep l’encàrrec de 

la secció primera, de la plaça Antonio López a la plaça de l’Àngel. 
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El Palau de la Música Catalana 

Malgrat no ho aparenti, el Palau de la Música Catalana no es desvincula de raons 

urbanístiques. Enmig de carrers estrets i amb un solar molt condicionat per l’entorn, 

l’arquitecte aprofita alguns episodis, com l’entrada de carruatges a cobert o la 

cantonada, per oferir a la ciutat part de la limitada parcel·la de la que disposava. 

 
 

 
 

A l’Eixample. La monumentalització de la casa de veïns 

La manera d’entendre el paper urbà de l’arquitectura s’evidencia també en els 

projectes de cases de veïns de Lluís Domènech i Montaner. Aquestes ja no són meres 

construccions anònimes, com les primeres de l’eixample, construïdes pels mestres 

d’obres, sinó que es revesteixen de significatius valors monumentals. 
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L’Hospital de Sant Pau: “ciutat altra” 
 

 
 

El 19 de juny de 1901, Lluís Domènech rep l’encàrrec del nou Hospital de la Santa 

Creu. Domènech proposa una “ciutat altra”, una mena de ciutat jardí, alternativa a la 

ciutat existent; un àmbit idíl·lic que fuig de l’hospital compacte. 

 

Epíleg 

Al llarg d’aquestes sales el visitant ha pogut constatar un Lluís Domènech urbanista, 

aquell que mira la ciutat entenent que l’arquitectura, també la seva, la configura. Amb 

aquesta voluntat intervé activament en la transformació de la Barcelona a cavall dels 

segles dinou i vint. Tant en la reforma de La ciutat antiga, com en la construcció de la 

nova. També en l‘àmbit de les exposicions internacionals d’aquell període on 

modernisme i noucentisme conflueixen. 

 

Aquesta exposició ha volgut mostrar una possible Barcelona, la que Lluís 

Domènech va somiar. Molts dels projectes exposats no varen poder ser o varen tenir 

una vida efímera. Sovint l’arquitectura es mou al fil de la navalla, en els límits de la 

utopia. 
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2. MUHBA BARCINO. Ciutat antiga 

 
Es reinaugura l’espai MUHBA Barcino amb una nova museografia del subsol 

arqueològic de Plaça del Rei, un projecte que ha tingut com a objectius actualitzar el 

relat històric de Barcino, des de la seva fundació fins al segle VI, potenciar l’encaix 

entre aquest relat i l’espai patrimonial i facilitar la lectura de la trama urbana 

conservada en aquest espai del MUHBA. 

 
 

 

El nou relat recull els resultats de la recerca arqueològica duta a terme a Barcelona els 

últims vint-i-cinc anys, desenvolupada a partir de noves excavacions, de l’anàlisi dels 

elements arquitectònics conservats a la ciutat i dels estudis dels objectes procedents 

d’intervencions antigues que conserva i gestiona l’Arxiu Arqueològic del museu. 

Aquests treballs han permès aprofundir en el coneixement de la colònia en aspectes 

relatius a la seva evolució urbanística, l’explotació del territori extramurs i la seva 

activitat productiva i comercial. 

 

Amb aquest nou coneixement, la renovació de la museografia posa el focus en el 

desenvolupament històric de la ciutat, amb un plantejament que facilita integrar-ho en 
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el projecte metòdic del Muhba per a relatar la ciutat, des del seu cor més antic a les 

perifèries contemporànies, en cinquanta-cinc sales urbanes. 

 

El relat que ara s’ofereix dialoga tant amb els espais dedicats a l’antiguitat tardana com 

amb el nou projecte museogràfic de síntesi a la casa Padellàs. Els continguts s’han 

organitzat seguint la proposta, ja explorada en anteriors projectes del Muhba, 

d’explicar la ciutat a partir dels verbs que articulen la vida urbana, com treballar, 

habitar, proveir o governar. D’aquesta manera el relat que s’ofereix, tot i ser continu, es 

pot segmentar temàticament per integrar-se en les diverses lectures transversals que 

connecten els diferents espais i formats del museu. 

 

 

El relat s’acompanya amb una selecció d’objectes patrimonials, testimonis als que 

interrogar sobre els orígens i evolució de la colònia, amb un paper molt rellevant per a 

un període pel qual les fonts escrites són molt limitades. El valor polisèmic dels 

objectes permet mantenir una part de les peces exposades anteriorment, tot i 

relacionades ara amb les temàtiques que s’aborden; s’incorpora a més una trentena 

de noves peces que es posen per primer cop a l’abast dels ciutadans, provinents tant 

del fons d’excavacions antigues conservat pel museu com de les intervencions 

arqueològiques més recents. D’aquestes destaquen els objectes procedents de les 

necròpolis del Mercat de Sant Antoni i de les Drassanes, i de les vil·les de l’estació de 
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Sant Andreu i del Pont del Treball Digne. Aquest conjunt, que abasta des de les eines 

dels camperols a l’aixovar de ciutadans benestants, enriqueix la percepció de la 

diversitat social dels habitants de Barcino. Alhora, amb aquests objectes s’incrementa 

la representació dins l’espai museogràfic de la ciutat extramurs, una part integral de la 

colònia que era, ja des de la fundació, el seu motor econòmic i un territori 

indispensable per acollir bona part dels seus habitants. 

 

Al recorregut del conjunt patrimonial s’han incorporat nous recursos museogràfics amb 

el doble propòsit de continuar l’explicació del relat històric de la ciutat, interrogant en 

aquest cas les estructures arquitectòniques, i de facilitar la lectura de la trama urbana 

conservada, un conjunt dens que permet visualitzar el creixement de la ciutat i la 

superposició estratigràfica de les edificacions. Així, recolzant-se en la interpretació del 

patrimoni moble i immoble, la nova museografia busca explicar com una petita colònia 

va esdevenir a la fi de l’imperi la urbs més important del nord-est peninsular, cobejada 

pels poders que substituïren l’imperi romà i dotada dels fonaments idonis per 

esdevenir la capitalitat d’un territori en transformació. 
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3. MUHBA PALAU MAJOR. Ciutat medieval i 

postmedieval 

Sota la sala del tron o Tinell gòtic, es preserven les dues voltes romàniques del Palau 

Comtal del segle XI. 

En aquell context arquitectònic privilegiat, el MUHBA ha dut a terme un projecte de 

renovació museogràfica integral dedicat a explicar la Barcelona de l’alta i la plena 

edat mitjana. Sempre en clau d’una història urbana ben contextualitzada amb les 

dinàmiques i contextos internacionals gràcies a la cartografia històrica, tant original 

com explicativa. El nou relat museogràfic elaborat ha estat articulat en tres sales, les 

quals queden compreses dins les 55 sales urbanes que conformen el MUHBA en el 

seu conjunt: 

 
 

 
Sala 18. Terra de frontera, entre musulmans i carolingis 

Ubicada a la volta romànica posterior o volta del verger, el nou relat museogràfic 

explica com la guerra civil dels visigots va facilitar una conquesta islàmica que integrà 

Barsaluna al gran califat islàmic en expansió, del qual se’n va segregar aviat com a 

part de l’emirat de Còrdova, en una dominació curta que no arribà a canviar la societat 

local, que va continuar presidida pel bisbe. 

També que, amb la conquesta carolíngia del 801, Barcelona va esdevenir ciutat de 
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frontera d’un Occident que, amb Carlemany, somniava recrear l’Imperi Romà. 

 
Tot i que el projecte no va quallar, la ciutat va restar en poder dels reis francs, que 

governaren a través del comte. S’implantaren així el monacat benedictí i els models 

carolingis, mentre els comtes guanyaven independència fins a convertir-se en els nous 

prínceps de Catalunya, que aixecaren la catedral i el palau comtal romànics.  

La nova museografia inclou, a més, un vídeo que explica tota l’evolució històrica 

del Palau Major de Barcelona, a partir del Palau Comtal romànic aixecat als darrers 

moments de l’etapa que s’hi explica. 

 
 

 
Sala 19. La Barcelona comtal 

Situada a la volta romànica anterior o volta de la Plaça del Rei, en aquesta sala s’hi 

explica com els recursos generats per la lluita contra les taifes islàmiques i l’expansió 

agrícola reactivaren també la construcció i la demanda urbana a Barcelona. Floriren 

així l’artesanat i el mercat i també arribaren molts immigrants. Aquest creixement 

consolidà el poder dels comtes, gràcies a la fiscalitat i als ingressos generats pels 

molins del Rec Comtal. També s’hi tracta com aleshores es van posar les bases del 

comerç internacional i del crèdit i les finances, amb decidida participació de la minoria 

jueva de la ciutat, que acabà constituint-se en aljama o comunitat política. 
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El recorregut continua incidint sobre el fet històric de l’aliança matrimonial amb Aragó, 

que va proporcionar als comtes la corona reial i va facilitar l’expansió territorial cap a 

ponent i cap al sud, de manera que es van obrir per a Barcelona i la seva activitat 

socioeconòmica la ruta comercial de l’Ebre. 

El procés es va accelerar al segle XIII, quan Barcelona va contribuir decididament a 

finançar les conquestes de Mallorca, València i Sicília, a les quals s’hi va afegir 

Sardenya al primer terç del segle següent. Barcelona va obtenir a canvi el domini de 

les rutes comercials de la Mediterrània sud- occidental, en rivalitat amb Gènova, la 

potència de l’àrea nord-oest. 

A més de les peces originals, a la sala s’hi exhibeixen les maquetes a escala de la 

Barcelona del moment i del desaparegut complex dels Banys nous. 

 
Sala 20. Una nova elit ciutadana 
 

La tercera sala, ubicada al peus dels fonaments de la Capella Reial, presenta l’entrada 

en la història de la ciutat de Barcelona d’una nova elit ciutadana formada pels 

barcelonins molt enriquits amb els grans beneficis directes i indirectes que va generar 

la comentada expansió del comerç marítim internacional, els quals encara es 

multiplicaven quan se sabien reinvertir en la subvenció econòmica d’una monarquia 

ofegada per les despeses militars que causaven les guerres d’expansió. 

Barcelona va veure consolidar-se així una elit mercantil i financera que acumulava 

fortuna i influència. Atès que aquesta nova elit es va autorepresentar socialment en 

bona part aixecant imponents casalots gòtics de la ciutat i exhibint-hi els productes de 

luxe que només els més rics podien posseir. 

La sala tracta de reproduir l’atmosfera característica de les sales nobles d’aquells 

casalots, amb la instal·lació de peces que il·lustren els tipus de pintures murals, 

paviments ceràmics, enteixinats decorats, mobiliari i vaixella que hi trobaven els 

visitants quan hi accedien. 
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A les tres sales s’hi suma una petita instal·lació ubicada a l’escala que permet pujar 

cap l’avantcambra, a manera de ròtula d’enllaç. Sota la reproducció de l’imponent Atles 

Català, s’hi presenten alguns dels contenidors ceràmics usats per al transport de 

líquids, amb l’objectiu d’anunciar l’arribada a la sala 21, dedicada a explicar 

l’extraordinària importància de l’activitat portuària en la història de la ciutat medieval i 

moderna. 
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Crèdits 

REFORMA DE CASA PADELLÀS I EDIFICI LLIBRETERIA 2022-2023 

 
Ideació del projecte Casa de la Història: Joan Roca i Albert i Equip MUHBA, 2013-2021 

Arquitectura: Tomàs Morató Pasalodos, A+M Arquitectes 

 

 
Gestió ICUB: Enric Torrellas Figueras, Marc Pinedo Grau, Josep Manel Melo Cabrera, Sergi Fernández Alarcón, 

Dani Cárceles Mestres i Departament de producció i manteniment 

Gestió BIMSA: Pere Borrut i Mulet i Joaquín Villegas Moriche 

Coordinació MUHBA: Pascual Bayarri Valcárcel i Dolors Aguadé Tort 

 

 
Construction Manager: Lluís Camí Casellas 

Enginyeria d’instal.lacions: ARC bcn Enginyers 

Direcció d’obra: Jordi Bernuz i Bertolin, Joel Rodriguez Belvis i Jordi Cadenas i Lobete. 

Direcció executiva de l’obra: Joan Olona i Casas, Borja Oller i Garcia, Joan Escanelles i Alorda i Sergio 

Baranoff Dorn 

Coordinació de Seguretat i Salut : Javier Rodriguez Moisés i Alex Collado Matillas. 

 

 
Obra Civil: Copisa-Natursystem (David Pérez Planas, Pere Galceran Capeta, Pol Ruiz Anselmet, Raul Chiriboga 

Guasti, Omar Fornelli Díaz, Bayoud Abdelhaqlajaj, Bondo Gulikashuili) i Solvetia, SL (Valentí Solé Escola, Danny 

Toala Rodríguez, Arnulfo de José Corrales Ríos, Carlos Andrés Arequipa Carapaz) 

Instal·lacions integrals: Alainsa (Ana de Diego León, Mehdi Ghanbari, José Antonio López Gómez, Javier 

Pérez Sasamon, Josep Rosell Castellarnau, Baltasar Salinas García) 

Obra i instal·lacions: 

Abays (Marc Klamburg Roqué), Bernadí, Carrera Fusters (David Carrera i Teixidó, Francesc Torrell Ureña), 

Expert Line, Pidemunt (Antoni Pidemunt Molí, Eva Sánchez Ramirez,, Carlos Duce Adalid, José Manuel 

Chaparro Martín, David Gómez García, Daniel Pardo Serrano, Pedro Pinzolas Recasens, Antonio Prieto Gil), 

Pulidos La Bisbal (Juan Antonio Molero Figueroa), Solfust (Joan Pere Gutiérrez, Josep Soler, Àlex Gubern 

López, Fèlix Casas Álvarez), Solrigol (Juan Antonio Ordoñez Martín, Elvis Flores Cobas, Ramon Vargas Aguilera, 

Omar Safar Moulay, Francisco Javier Pareja Frontiñán). 

Asfa aillaments, S.L. (Dámaso Martín Rodríguez, José Alfredo Pereza Gómez, Alex Hernández Lozano, 

Kaussouding Fofana, Juan Antonio Ramos Romero, Enrique Alejandro Zamora Mora), Bombas Grundfos 

España, S.A. (Pedro Fernández Cerqueira, Sergio Meras Chisvert), Brightlamp,S.L. (Ravinder Singh, Muhammad 

Nadeem, Alam Badar, Muhammad Raza Ul Mustafa, Arif Muhammad Bibi), Caspratelec, S.L. (Paul Carreño, Ivan 

Gálvez, Ivan Monteagudo González, Cristiansen Alvarado, Luis Martínez, Raúl Mafaile, Danny Bahamondes, 

Jose Albarnez Alvarez, Pablo Baeza, Miguel Castro Saavedra, Luis Herrera, Gary Garcia, Mauricio Diotti, Cristian 

Marin), Climaser Manteniment, S.L.U. (Antonio Romero Alcaide, Francisco José Calandria Ortiz, Manuel 

Regueiro Riviere, Xavier Pallas Vadillo, Jaime Francisco Farre Casafranca, Adrian Ceballos Quintana), Culligan 

España, S.A. (Joan Marti Montoliu), Gruas y Transportes Sanjo, S.L. (Juanma Porrinas Fernández, Mario Martin 

Hernández, Agustín Losilla Rodríguez, Rafael Candel Vicente), Keran Security, S.L. (El Bachir Atmani Ayad, 

Tariq Sarwar, Muhammad Javed Bashir), M.E.M. Roche, S.L. (Joaquín Melero Hernández, Eric Blanco Marco), 

Mantenimiento e Instalaciones Generales Ferpi, S.L. (Andrés Ignacio Cardozo Garcia, Marc Auoues Rocha, Juan 

Manuel Álvarez Julian), Rinko Instalaciones Internacionales (Francisco Javier Veras Pazos, Raul Escobar 

Zapata, Muhammad Sajjad, Jose Martin Sener, Singh Sarbjit, Major Singh, Thierno Diawara), Schneider Electric 

IT Spain, S.L. (David Marin Fernández, Manuel Cañellas Aguilar, Marc González Escorihuela, Carlos Abasolo 

Delgado), Talleres Sidair, S.L. (Javier Escutia Ballus, Carlos Martin Vergara, David Robles Caballero, German 

Maguillo Conde, Federico Palomino Lopez), Voltek Electric, S.L. (Mourad Oudnoum, Adil Astittou, Brian Jason 
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Diotti Moreno, Jose Mena Marzal, Víctor Cano Álvarez, Jonatan Cano Álvarez), Fernando Cisterna Suarez, Gil 

Isaac Ramos, Jordi Salés Muñoz. 

Sistemes de seguretat: Grupo 69 (Francisco Ortiz González, Miguel García Alcalá, Javier Vendrell Samá, Marc 

Sanmartin Soro, Adrián Amaro García Álvarez) i Sabico (Carles Polo Anguera, Àlex Barnés Pallerols, Ariel Diaz 

Hernan) 

Projecte audiovisual: Imesde (Marc Parareda Aregall, Raül Gómez Albujer, Martín Loredo Silos, Neal Inga 

Chang, Marc Buxó Pagespetit, Manuel González Pérez, Fidel José Cabet Llaque, Sergio Guillén García, Juan 

Manuel Retamosa Mojonero) 

Disseny mobiliari: Metrònom (Frederic Villagrasa Álvarez, Maria Amat Vildomiu, Albert Casas Álvarez) 

Manteniment MUHBA: Copisa (Robert Soliva Rodríguez, Antonio Castilla Cabello, Francisco Expósito Ruiz, Erik 

Soliva Archiles, Mohammed Elkattabi) 

Seguretat MUHBA : Protección de Patrimonio (Benito Jiménez García, Mireia Benito Montagut, Cristóbal Pulido 

López, Francesc Gessé Calvet, Joan Pla Comas, Alessandro Sandro Ternero, Àlex Milian Pedrola, Valentí 

Cucala Luca, Mercedes Desunvilla) 

Neteja MUHBA: Ndavant (Rufino Sánchez González, Aiax Martínez Díaz, Gabriel Giuseppe Mattiole, Gualberto 

Zambrana, Max Rodrigo Cherrez Carrión, Norma Montaño Araoz, Willians Ameller Serudo, Jimena Pereira 

Pereira, Isabelita Arteaga Sola, Javier Giral Quintana, Max Rodrigo Cherrez Carrión, Carlos Fredy Pereyra de la 

Cruz, Adrián Cabrera Carrasco, Lino Quispe Panccahua, María Reyes Valenzuela Sánchez, Mariela Emperatriz 

Lopez Pachay, Isabel Evangelina Vera Sánchez, Jordi Ortiz Jiménez, Anne Marie Oancea, María Verónica Parra) 

Trasllat i Transport de mobiliari: Control Solucions en Logística Integral (Miguel Francisco Llanos Díaz, Pedro 

Luís Bobadilla Hernández, Luis Enrique Rendon Mayser, Ricardo Andrés Vergara Orellana, Julio César Rojas 

Ortiz) 

Restauració: Lídia Font, Ecra (Lourdes López Mata, Anna Cusó Recasens, Margarita Alcobé Domínguez, Roser 

Bonfill Beneït), Natursystem (Carol Jiménez) 

Senyalètica podotàctil: Indexsign (Jaume Tomas) 

 
 

BARCELONA FLASHBACK, 2023 

Projecte experimental del MUHBA, síntesi de la història de Barcelona en múltiples formats. La proposta s’inscriu 

en el marc de la Casa de la Història de Barcelona, node connector del MUHBA com a museu-xarxa de polaritats 

patrimonials esteses per l’espai urbà. 

Organització i producció: MUHBA-Museu d’Història de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona 

Comissariat: Joan Roca i Albert 

Coordinació general: Mònica Blasco Arasanz (Muhba) i Mónica Martínez Bajo (Viureart) 

Equip del projecte: Daniel Alcubierre, Mònica Blasco, Andrea Manenti, Mónica Martínez, Elena Pérez, Carles 

Puigferrat, Joan Roca, Carme Garcia 

Textos: Daniel Alcubierre, Ramon Pujades, Joan Roca, Carles Puigferrat 

Museografia i disseny gràfic: Andrea Manenti 

Recerca i documentació: Carles Puigferrat, Cristina Bobillo 

Selecció d’objectes i documents: Cristina Bobillo, Núria Miró, Daniel Alcubierre 

Peces de la coŀlecció i arxiu arqueològic: Daniel Alcubierre, Josep Bracons, Núria Miró, Emili Revilla 

Iŀlustracions i cartografia: Andrea Manenti 

Retrats de paisatges: Anna Oswaldo Cruz 

Revisió: Daniel Alcubierre, Mònica Blasco, Josep Bracons, Núria Miró, Elena Pérez, Carles Puigferrat, Ramon 

Pujades, Emili Revilla, Edgar Straehle 

Conservació preventiva i restauració: Lídia Font (coordinació), Anna Lázaro, Carla Puerto i Anna Garcia Rey. 

Col·laboracions: Rosa Prat (conservació/instal-lació), Rita Udina (document gràfic), Montserrat Xirau (teixit), 
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Lourdes López, Margarita Alcobé, Anna Cusó Recasens i Neus Zapata, ECRA, SL. (metall i pedra), Mariona 

Parera Perelló, Cristina Sánchez Chiva (ceràmica, metall), Gamarra&Garcia, conservació i restauració, S.L. 

Gestió de comodats: Sònia Martínez Pocurull 

Gestió d’imatges i documents: Sergi Benajas, Jaime Irigoyen, Sònia Martínez Pocurull, Photoaisa 

Revisió de textos i traduccions: Jordi Curell 

Producció museogràfica i muntatge: CROQUIS, Disseny, Muntatges i Realitzacions, S.A. 

Caŀligrafia mural: Daniel Esteve Carbonell 

Senyalística: Udeu Arquitectura 

Iŀluminació : Antonio Sáinz Martín 

Transport i instal·lació d’originals: TTI 

Emmarcat: Acutangle 

Assegurances: Marsh, S.A. i Account Executive 

Entitats prestadores: AHCB-Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona; Arxiu Històric Fundació Cipriano García. 

CCOO de Catalunya; Consorci de la Zona Franca de Barcelona; CRAI Biblioteca del Pavelló de la República; 

Fons Històric. Francesc Palau; Fundació Endesa; Fundació Barcelona Olímpica; MAC-Museu d’Arqueologia de 

Barcelona; MhiC-Museu de la Història de la Immigració de Catalunya; MNAC-Museu Nacional d’Art de 

Catalunya. 

 
AUDIOVISUALS I INTERACTIUS 

Un museu amb les sales per tota la ciutat. Direcció del projecte: Joan Roca i Albert. Guió: Elena Pérez, Daniel 

Alcubierre, Joan Roca. Productora newDivision. Realització Sonia Pons, Tània Crosas. Producció Àngel 

Carreras. Muntatge Jordi Gallofré. Grafisme Rita Vilà, Pau Torrano 

Barcelona, la formació d’una capital. Direcció: Joan Roca. Guió i textos: Joan Roca i Jaume Grau. Producció: 

Antena Local 

Europa inter urbes. Ideació: MUHBA. Concepte i estructura: Joan Roca, Cristina Bobillo, Mihaela Ilie, Keti Lelo, 

Giuseppe Stemperini, Carlo Maria Travaglini. Producció: Wasabi Produccions 

Carta història de Barcelona. Coordinació: Ramon Pujades. Guió i documentació: MUHBA-Comitè Científic de la 

Carta Històrica, Oriol Hostench i Pablo Martínez. Realització i postproducció: 300.000 km 

La Casa Padellàs. Un edifici viatger. Ideació i producció: Andrea Manenti. Documentació: Mónica Martínez 

Bajo 

Batecs de Barcelona. Ideació i guió: Andrea Manenti i Mónica Martínez. Documentació: Andrea Manenti, 

Mónica Martínez, Mònica Blasco, Marta Delclos. Producció: Jaume Montané i Mapie Garcia-Santamarina 

(Copilotos Producciones) 

Geopolítiques de Barcelona. Ideació: Joan Roca i Albert. Guió, cartografia i realització: Andrea Manenti. 

Documentació: Daniel Alcubierre, Daniel Duran i Duelt, Jordi Martí Henneberg, Ramon Pujades i Àlex Sánchez 

Set vegades Barcelona. Arquitectures de vint segles. Ideació i guió: Ramon Graus Rovira i Carme Puche 

Moré. Direcció: Carme Puche. Producció: Estudipuche 

Madronita Andreu. Un instante en la vida ajena. Direcció: José Luis López-Linares. Guió: Javier Rioyo, 

Arantxa Aguirre, Mauricio Villavecchia. Producció: Jaume Montané i Mapie Garcia-Santamarina (Copilotos 

Producciones) Custodia Moreno. Fragment de les entrevistes: Els reptes de l’habitatge al segle XX a Barcelona. 

Guió: Amador Ferrer i Carme Trilla. Coordinació: Mónica Martínez i Marta Iglesias. Edició i grafismes: Jaume 

Montané (Copilotos Producciones) 

Entrevistes a Fabra i Coats. Testimonis de les entrevistes realitzades per al projecte Històries cosides i Veus 

de fàbrica. Ideació: Carmen Cazalla Ocaña, Sònia Pons, Paula Ustarroz. Guió: Sònia Pons, Paula Ustarroz. 

Productora: newdivision.es 
La riquesa de la cuina medieval. Guió Fundació Alícia i David Colom Berga, amb l’assessorament del MUHBA. 

Producció: Principal 2ª films 

La innovació que va venir d’Amèrica. Guió Fundació Alícia i David Colom Berga, amb l’assessorament del 

MUHBA. Producció: Principal 2ª films 

Menjar fora de casa (1850-1950). Guió Fundació Alícia i David Colom Berga, amb l’assessorament del MUHBA. 

Producció: Principal 2ª films 

La Barcelona del noucents. Adolf Mas. Selecció fotogràfica: Blanca Giribet. Muntatge: Principal 2 Films. 

Producció: MUHBA i Fundació Institut Amatller Arxiu Mas, 2015 
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Perifèries urbanes, on la ciutat perdia el nom. Barcelona, 1947-1985. Grup de treball: Marta Delclòs 

(comissariat); Joan Roca i Albert (ideació); Carmen Cazalla i Carme Garcia Soler (coordinació); Xavier Antich 

(assessorament). Muntatge: M i M i Ernest Perera. Producció: MUHBA, 2013 

Cap al futur. Túnel. Ideació: Joan Roca i Albert. Producció: Jaume Montané i Mapie Garcia-Santamarina 

(Copilotos Producciones) 

 
GESTIÓ DE L’ESPAI MUSEÍSTIC 

Equip MUHBA: Daniel Alcubierre, Dolors Aguadé, M. José Arnal, Pasqual Bayarri, Sergi Benajas, Stanislav Biel, 

Mònica Blasco, Quim Brugada, Jaume Capsada, Eulàlia Cartró, Carmen Cazalla, Lídia Font, Carlos Fumanal, 

Anna Garcia, Marta Iglesias, Jaime Irigoyen, Anna Lázaro,Teresa Macià, Sònia Martínez, Mercè Martínez, Carles 

Mela, Núria Miró, Elena Pérez, Carla Puerto, Ramon Pujades, Emili Revilla, Elena Rivali, Joan Roca, Judith 

Samsó, Mònica Sanchez-Migallón, José Manuel Sánchez, Marta Segarra, Teresa Soldino, Xavier Tarraubella, 

Edgar Straehle, Dolors Xufré 

 
AGRAÏMENTS 

Joaquim Agulló, Ferran Amat, Amics de la Fabra i Coats, Elisabet Badia, Anna Bernal, Lua Carterón, City History 

Museums and Research Network of Europe, Sergi Cubillo, Marc Cuixart Goday, Albert Estrada, Josep Ramon 

Gómez, Fundació Institut Amatller, Institut Municipal de Parcs i Jardins, Maria Lack Rubio, Jordi Martí- 

Henneberg, Patricia Martín, Ramon Masvidal, Miguel Moncho, Família Morales Velasco, Carlos Ortega, Anselm 

Pagès, Josep Piqué, Jordi Ramos, Eduard Riu-Barrera, Montserrat Rivero, Gina Serret, Joan Antoni Solans (†), 

Anna Teixidor Ribas i Pilar Villuendas. 

 
EL MUHBA COMPTA AMB EL SUPORT DEL CERCLE DEL MUSEU 

Sponsors: Ara, El Periódico 

Patrons institucionals: Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, Consell Econòmic i Social de 

Barcelona, Ateneu Barcelonès, Sport Cultura Barcelona, Associació Consell de Cent, Institut Europeu de la 

Mediterrània, Fundació Centre Internacional de Música Antiga, Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, 

Fundació Museu Historicosocial de La Maquinista Terrestre i Marítima i de Macosa, Cambra de Comerç de 

Barcelona, Fundació Pau Casals, FAVB Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona, Consorci de la Zona Franca, 

Port de Barcelona, Fira de Barcelona, Mercabarna 

Associats i amics: iGuzzini, Grup Julià 

 

 
DOMÈNECH I MONTANER, URBANISTA, 2023 

 
Organització i producció: Fundació Privada Lluís Domènech i Montaner i MUHBA-Museu d’Història de 

Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona 

Comissariat: Enric Granell i Antoni Ramon Graells 

Assessorament: Joan Roca i Albert 

Coordinació general: Mónica Martínez Bajo (Viureart) 

Museografia: MATTERS: Oriol Gili i Fort, Gemma Serch I Andreu, Clàudia Sanmartí i Martínez. Amb la 

col·laboració de Mar Amengual Sans 

Disseny gràfic: Paula Sánchez Martínez 

Conservació preventiva i restauració: Lídia Font (coord.), Anna Lázaro i Carla Puerto 

Restauracions: Ana Casal Moreno, Mercè Ferrero i Pedrosa, Ángela Gallego López, Ariadna Oliver i Soler, Rita 

Udina (restauració d’obra gràfica) 

Revisió de textos en català i castellà: Jaume Capsada 

Revisió de textos en anglès: Tim Marshall 

Traducció: Adrià Lorente 

Producció museogràfica i muntatge: CROQUIS, Disseny, Muntatges i Realitzacions 
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Emmarcat: Acutangle 

Assegurances: ASR Suscripcions de Riesgos S.C. i Confide 

Prestadors: AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona); AHCOAC (Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes 

de Catalunya); AHDB (Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona); AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de 

Barcelona); AMCNM (Arxiu Municipal de Canet de Mar); Col. A. Ramon; Col. E. Granell; ETSAB (Escola Tècnica 

Superior d’Arquitectura de Barcelona); MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya); MUHBA (Museu d´Història 

de Barcelona) 

Audiovisual Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona, 1912 

Ideació, guió i documentació: Enric Granell i Antoni Ramon Graells 

Muntatge audiovisual: Paula Sánchez Martínez 

Imatges: AFB (Arxiu Fotogràfic de Barcelona); AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona); AHCOAC (Arxiu 

Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya); AHSCP (Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau); AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona); AMCNM (Arxiu Municipal de Canet de Mar); Arxiu 

ETSAB (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona), Càtedra Gaudí; Arxiu Juan Naranjo; Arxiu MAS- 

Institut Amatller d’Art Hispànic; Fundació Privada Lluís Domènech i Montaner; IEFC (Institut d’Estudis Fotogràfics 

de Catalunya); MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya) 

Agraïments: Andreu Carrascal; CEDIM (Centre d’Estudis Domènech i Montaner); Xavier García Subirats; Tomàs 

Morató; Pere Xirau. 

 
 

MUHBA BARCINO 

 
Organització i producció: MUHBA - Museu d’Història de Barcelona. ICUB, Institut de Cultura, Ajuntament de 

Barcelona 

Direcció del projecte: Joan Roca i Albert, Daniel Alcubierre 

Comissariat: Daniel Alcubierre 

Coordinació tècnica: Alessandro Ravotto, Adelina Casanova 

Museografia: Udeu Arquitectura i Producció 

Disseny gràfic: Andrea Manenti 

Cartografia i planimetries: Andrea Manenti, Emili Revilla 

Revisió lingüística i traduccions: Jordi Curell, William Orr, Ana Shelly 

Conservació preventiva i restauració: Lídia Font (coordinació), Anna Lázaro, Carla Puerto. Arcovaleno 

Restauro S.L. Blanca López de Arriba, Gamarra & Garcia, Conservació i Restauració, S.L. 

Producció i muntatge: Croquis 

Il·luminació: Haz Luz 17 

Transport d’originals: Tti 

Manipulació i instal·lació de peces: Croquis. Tti, Rosa Prat 

Transports auxiliars: Allinace Brothers 

Equipament Audiovisual: Base2 

Audiovisual: La ciutat romana de Barcino. Guió: Equip MUHBA. Producció: Centum 

Registre i documentació de peces: Núria Miró i Emili Revilla 

Fotografia de peces: Jordi Puig i Pep Parer 

© Imatges: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona; Museu d’Història de Barcelona 

Agraïments: Servei d’Arqueologia de Barcelona, Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la 

Generalitat de Catalunya 
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MUHBA Palau Major – Barcelona medieval 

 
Organització i producció: MUHBA - Museu d’Història de Barcelona. ICUB, Institut de Cultura, Ajuntament de 
Barcelona 

Direcció del projecte: Joan Roca i Albert, Daniel Alcubierre, Ramon Pujades 

Comissariat: Ramon Pujades 

Coordinació tècnica: Alessandro Ravotto, Adelina Casanova 

Museografia: Udeu Arquitectura i Producció 

Disseny gràfic: Andrea Manenti 

Cartografia i planimetries: Andrea Manenti 

Revisió lingüística i traduccions: Jordi Curell, William Orr, Ana Shelly 

Conservació preventiva i restauració: Lídia Font (coordinació), Anna Lázaro, Carla Puerto Arcovaleno 
Restauro S.L. Blanca López de Arriba, Gamarra & Garcia, Conservació i Restauració, S.L. 

Producció i muntatge: Croquis 

Il·luminació: Haz Luz 17 

Transport d’originals: SIT; Tti 

Manipulació i instal·lació de peces: Croquis; SIT; Tti 

Equipament Audiovisual: Base2 

Audiovisual El Palau Major de Barcelona. Guió: Ramon Pujades. Disseny: Marc Viader. Realització: New 
Division 

Registre i documentació de peces: Núria Miró i Emili Revilla 

Fotografia de peces: Jordi Puig i Pep Parer 

© Imatges: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona; Museu d’Història de Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó. 
Bibliotheque Nationale de France 

Prestadors de les obres exposades: MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya 
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Contacte i materials de premsa 

Imatges per a premsa disponibles a l’enllaç: 

https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/9a441d24- 

d6e0-4d53-a75b-a78f6bff87dc 

 

 
 
 
 

MUHBA Comunicació 

Mercè Martínez 

mmartinezj@bcn.cat 

Mireia Mora i Aloma Vilamala (La tremenda) 

aloma@latremenda.coop 

T +34 680 567473 

 
 

 
Departament de Premsa Institut de Cultura de Barcelona 

T. 93 316 10 69 

premsaicub@bcn.cat 

mailto:mmartinezj@bcn.cat
mailto:aloma@latremenda.coop
mailto:premsaicub@bcn.cat
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