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El MUHBA, un museu a plena ciutat

Donem un cop d’ull a les imatges del butlletí numero 17 i ens adonem
que il•lustren que el MUHBA avança a plena ciutat: la vista de la Barcelo-
na emmurallada, la roda de carro trobada a Montjuïc, l’armari de mate-
rial i el model màquina de vapor de l’escola Àngel Baixeras. L’interior de
l’església del Monestir de Santa Maria de Pedralbes el 1895. La imatge de
l’enderroc del baluard de les drassanes. El segell, una il•lustració satírica i
una pàgina dels anals dels Jocs Florals de Barcelona. El llibre de cor del
segle XVI del Monestir de Santa Maria de Pedralbes...
Presentem el Quarhis 5 amb un article central sobre el poblat iber de
Montjuïc. Es posen en valor els fons històrics de l’escola Àngel Baixeras,
els fons bibliogràfics, els objectes... Es continua reflexionant amb una
mirada d’avui sobre les intervencions arquitectòniques al Monestir de
Pedralbes al llarg de la història... Prenent com a motiu les muralles es
planteja la necessitat de bastir una solució actualitzada que permeti la
selecció dels elements del patrimoni urbà destinats a la transmissió de cul-
tura com a monuments... Es promou una nova mirada sobre els Jocs
Florals de 1859 que va més enllà de la restauració literària i de la llengua i
arriba a la seva naturalesa monumentalitzadora i simbòlica... Es presenta
el llibre de cor del segle XVI del Monestir de Pedralbes tot destacant la
labor modernitzadora de sor Eulàlia Anzizu.
A l’any 9 del nou mil•lenni des del Museu treballem per impulsar una
visió actualitzada sobre el patrimoni documental material i monumental
de la nostra ciutat.
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Vista de Barcelona, ca. 1854
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QUARHIS 5, UNA MIRADA AL MÓN IBER
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Quarhis és una eina imprescindible de
divulgació per presentar a la comuni-
tat científica els avenços en el coneixe-
ment de la història de la nostra ciutat.
En aquesta ocasió, l’article central
s’ha dedicat al nucli ibèric de Mont -
juïc, un punt bàsic per entendre la
història de Barcelona. Si bé són mol-
tes les intervencions arqueològiques i
les troballes casuals a la muntanya,
mancava un estudi rigorós de les res-
tes. L’article dóna una visió nova i
posada al dia de les descobertes a la
muntanya i de la importància del
patrimoni iber de Montjuïc, importàn-
cia que ja havia estat remarcada per
Josep de Calassanç Serra i Ràfols, a
qui el Museu vol retre un petit home-
natge. Cal destacar que es pot parlar
amb seguretat de l’existència d’un
poblat basant-se en les restes arqueolò-
giques, i també del seu paper com a
port i nucli comercial. Una proposta
innovadora és la de doble capitalitat a
la Laietana, on Montjuïc hauria estat
el nucli central el segle IV a.C., paper
que el segle III a.C. s’hauria desplaçat
a l’assentament de Burriac.
D’altra banda, es destaca la naturalesa
i funció del nucli de Montjuïc en
aquest període. S’ha de vincular al
camp de sitges, annex a un nucli urbà
de certa entitat, amb zones on es pot
acumular un excedent de gra superior

al necessari per al consum propi, lligat
a unes instal·lacions portuàries. Les
dimensions de les sitges, la immillora-
ble situació geogràfica de l’indret
–amb un port i vies de comunicació
vers l’interior– i la qualitat, quantitat i
varietat dels materials d’importació,
associades a les evidències de les
poques estructures localitzades i a la
gran dispersió de troballes en una
àmplia zona de la muntanya, són fac-
tors que porten a pensar més aviat en
un nucli de primer ordre, un centre
urbà de poder al voltant del qual
podria reposar la vertebració econòmi-
ca i política d’un territori circumdant. 
En aquest nou número, en l’apartat
de «Notes i Estudis», s’inclouen dos
treballs sobre arqueologia del paisat-
ge, estudis que també presenten nove-
tats. S’hi donen a conèixer nous trams
de camins romans documentats en
recents intervencions arqueològiques
i, així mateix, hi ha una posada al dia
de la xarxa de centuriació i vies de la
colònia. Continuen també els treballs
de recerca sobre l’antiguitat tardana,
que ja tenen una línia clara i ben con-
solidada a Barcelona. Una bona mos-
tra és l’estudi sobre les tècniques cons-
tructives emprades durant aquest pe-
ríode a la nostra ciutat, fet a partir del
jaciment de la plaça del Rei, que
inclou anàlisi de morters i datacions

de C-14. El coneixement i reconeixe-
ment de les tècniques utilitzades els
segles V i VI d.C. pot ser una eina
molt útil, tot un fòssil director per a
aquest període, ja que aquestes tècni-
ques no són exclusives del grup epis-
copal, sinó que s’han documentat en
altres excavacions de la ciutat. Aquest
treball, més empíric i de tipificació, va
acompanyat d’un estudi sobre metro-
logia i modulació dels edificis religio-
sos i de representació més importants
del grup episcopal de Barcelona. És
un tipus d’estudi poc habitual i encara
per explotar, que obre noves vies de
recerca alhora que pot aportar una
nova visió dels edificis i una millor
comprensió dels plantejaments arqui-
tectònics.
Finalment, i pel que fa a l’alta edat mit-
jana, s’avança en els estudis ceramolò-
gics. Al número 3 es donava a conèixer
el material de la intervenció del carrer
de Sant Honorat, on s’identificaven un
seguit de produccions locals totalment
desconegudes fins aquell moment; al
número 4 es publicava un conjunt de
les mateixes característiques procedent
de les excavacions de Santa Caterina, i
ara es presenta el material localitzat al
carrer Hospital, un conjunt petit però
força interessant que a més està asso-
ciat a un forn, el primer d’aquesta cro-
nologia trobat a Barcelona. Únicament
han passat dos anys de la primera pu -
blicació i ja podem dir amb seguretat
que l’horitzó ceràmic del segle XIII a
Barcelona està perfilat d’una manera
molt clara. És un horitzó molt més ric i
«colorista» (amb les produccions de
ceràmica amb coberta vidrada de co -
lors, la vaixella verda i la pisa ar caica)
que les produccions de ceràmica grisa
que tradicionalment havien ocupat en
exclusivitat aquesta centúria. 
Els estudis arqueomètrics associats han
estat un pas endavant molt important a
l’hora d’establir amb seguretat les pro-
cedències; ara l’ull de l’arqueòleg va
segur davant de l’anàlisi macroscòpica. 

Julia Beltrán de Heredia Bercero 
Directora de la revista Quarhis

Roda de carro. Època
ibera (segle IV a.C.)

MUHBA (autor: Francesc
Estorch)
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L’ESCOLA ÀNGEL BAIXERAS, UN PATRIMONI HISTÒRIC

EL PROGRAMA DEL MUSEU 

L’escola Àngel Baixeras està ubicada a
la Via Laietana de Barcelona. Situar l’es-
cola en aquesta via va ser una prioritat
per Puig i Cadafalch i Goday, que defen-
saven una escola moderna i modèlica al
bell mig de la ciutat, aprofitant l’obertu-
ra d’aquest gran carrer. Va ser la prime-
ra escola graduada, inaugurada l’any
1922 pel Patronat Escolar de Barcelona
conjuntament amb La Farigola de
Vallcarca. «Fou l’arquitecte Goday, ho
decorà en Canyelles MCMXIX», veiem
escrit en els esgrafiats de la façana del
Baixeras. 
Dos anys abans s’havia traslladat el pri-
mer parvulari Montessori, de titularitat
municipal, del carrer Tapineria a un
antic palauet del Carrer Ataülf, amb un
«jardí secret» a la vista dels vianants, que
encara avui s’utilitza com a pati. Aquest
dos edificis, el Montessori i el Goday de
la Via Laietana, configuren actualment
l’escola Àngel Baixeras.
El Patronat Escolar de Barcelona dotà
aquestes escoles amb gran quantitat de
material didàctic per poder impulsar
una nova manera d’aprendre, racional i
activa. A l’escola Àngel Baixeras i al seu
parvulari, el Montessori, podem trobar
un important fons d’aquesta primera
dotació, i també de les que van arribar
durant la Segona República. La nostra
comunitat educativa viu amb orgull
envoltada de la més moderna tecnolo-
gia al costat dels elements històrics
museístics d’una de les etapes més im -
portants de l’ensenyament a Catalunya.

En el Fons Bibliogràfic, podem trobar
publicacions pedagògiques des de finals
de segle XIX, la biblioteca de referència
que utilitzava el professorat amb títols
dels millors pedagogs i pedagogues del
moment, llibres de text i de lectura,
manuals escolars, publicacions del Pa -
tro nat, quaderns de classe, publicacions
pròpies de l’escola, llibretes, àlbums,
dietaris, quaderns de treball elaborats
pel professorat amb una impremta que
també es conserva…
En aquests moments es troben catalogats
més de cent setanta objectes utilitzats per
a l’estudi de les ciències naturals, el cos
humà la física, la química, la geometria,
l’astronomia o la geografia, entre altres,
així com nombroses caixes de ciències
naturals per facilitar l’estudi d’insectes,
minerals, llavors, mostres tèxtils, produc-
tes d’origen animal i altres materials,
totes anteriors al 1939. Juntament amb
aquesta col·lecció es po den admirar tre-
balls elaborats per l’alumnat amb fang 
i amb guix per re produir mapes i ani-
mals…
Per Goday i Canyelles, l’interior dels
edi ficis escolars havia de ser la continuï-
tat de l’embelliment dels espais exte-
riors. En la decoració encara es conser-
ven les fonts, les rajoles vidrades, les pin-
tures, les sanefes, les estàtues, els bustos,
grans murals amb relleus d’estil greco-
romà i mobiliari pensat exclusivament
per a l’ús escolar, com els armaris i els
bancs que es poden trobar pels passadis-
sos i les aules. 
Al parvulari, s’utilitzen actualment els
armaris i calaixeres de l’època Montes -
sori per guardar el material escolar i, en
caixes, podem trobar tant materials de 
la senyora Maria Montessori (encaixos,
botons, acordonaments, làmines, pissar -
retes, escales de colors, abecedaris, fuste-
tes de colors…) com llibretes, bombetes
i material divers amb l’emblema de
l’Ajun  tament de Barcelona. 
L’escola conserva també un important
arxiu documental amb el registre de les
matrícules de l’alumnat de diferents èpo-
ques, dietaris, anotacions, llibres d’actes,
factures des de l’any 1936, exàmens de
l’alumnat, despeses i entrades…
Encara avui, quan s’obren armaris, es
retiren caixes o es mou mobiliari, es tro-
ben petits tresors: paquetets, capsetes i
carpetes que es conserven igual com es
van arxivar fa més de setanta anys, i que
alguna persona va saber amagar perquè
no fossin destruïts. Es troba material

dels anys cinquanta i, a sota o al darre-
re, més materials dels anys trenta. 
És tot un jaciment que espera ser recu-
perat, catalogat, arxivat i mostrat, que
ens explica la gran tasca educativa que
es va dur a terme al nostre país i més
concretament a la nostra ciutat, fruit del
treball de moltes persones que creien
que l’educació era un bé de futur.
Moltes persones que van ser depurades
o van caure en l’oblit, però que van fer
una tasca pedagògica que ens ha per-
mès arribar on som i ser com som. 
Caldrà esmerçar recursos per recuperar-
ho, per respecte a qui ens va precedir,
per la nostra pròpia dignitat, per poder
conservar i exposar aquest gran patri-
moni, paral•lelament amb l’actual pro-
jecte educatiu de l’escola d’avui.
Ensenyar a estimar el patrimoni, valorar
la tasca dels altres, dignificar l’herència
que hem rebut, és un deute que tenim
com a mestres i com a ciutadans i ciuta-
danes.

Mercè Garcés
Mestra de l’escola Àngel Baixeras

www.xtec.cat/baixeras/historia

[a l’esquerra]
Armari de material

© MUHBA (autora: Joana
Puig)

[a dalt]
Model de màquina de vapor

© MUHBA (autora: Joana
Puig)
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gotitzant, i es va separar de l’església amb
una façana de pedra rematada amb una
gelosia. Les lloses de pedra del presbiteri
es van canviar per rajoles de mosaic de
marbre; la majoria dels vitralls van ser
restaurats, i d’altres, reconstruïts amb
delicades vidrieres. Es va arreglar el re -
llotge del campanar i també la coberta
del temple. 
Altres notícies de premsa publicades al
Diari de Barcelona, al Sarrianès i fins i
tot a L’Esquella de la Torratxa, durant
els dies successius, enaltiren la magni-
tud de l’obra i n’elogiaren el resultat.
La participació de Joan Martorell a Pe -
dral   bes no es va limitar a l’església, ja que
les notes de sor Eulàlia especifiquen que
es va intervenir al refetor, on es va refer i
decorar de nou la volta, tot conservant
l’escut i les imatges que, juntament amb
la de sor Maria d’Aragó, ocupaven el
frontal de la sala. La restauració monu-
mental va quedar enllestida amb els tre-
balls efectuats al dormidor de les mon-
ges, que van consistir en la compartimen-
tació de l’espai mitjançant la  construcció
de cel•les individuals. Eren els primers
anys del 1900.

Anna Castellano i Carme Aixalà 
Museu Monestir de Pedralbes 

EL MUSEU PER DINS

Quan la tardor de 1893 la comunitat de
clarisses de Santa Maria de Pedralbes va
prendre la decisió de continuar les obres
de restauració de l’església del monestir i
altres dependències de l’edifici, que en
la intervenció de 1877 no es van poder
dur a terme per manca de recursos, les
va encomanar, sense dubtar-ho, a l’arqui-
tecte Joan Martorell i Montells (1833-
1906). El Diari de Barcelona del dia 31
d’octubre de 1893 es va fer ressò de l’en-
càrrec, el qual fou possible gràcies a un
seguit de circumstàncies, totes vinculades
a la personalitat de sor Eulàlia Anzizu. 
L’any 1890 professava com a religiosa del
monestir Maria Mercè Anzizu i Vila amb
el nom de sor Eulàlia. Filla d’una família
benestant, sor Eulàlia va quedar òrfena
des de molt petita i els seus tutors van ser
els avis, primer, i posteriorment el seu
oncle Eusebi Güell. L’entorn familiar en
què va viure li va facilitar conèixer món,
alhora que li va encomanar l’ambient cul-
tural que envoltava el seu oncle, mecenes
d’Antoni Gaudí. L’àmplia cultura que
posseïa sor Eulàlia es va manifestar en
diversos escrits, entre ells la primera mo -
nografia històrica del monestir (1897);
també va ser una destacada poetessa que
admirava Verdaguer, a qui coneixia perso-
nalment. Aquest esperit, i la nombrosa
fortuna personal que va aportar com a
dot en professar, van permetre al mones-
tir engegar les obres de restauració que
havien quedat aturades uns anys abans.
L’elecció de l’arquitecte Joan Martorell
va ser refermada per la comunitat de
monges, no solament perquè va ser el
responsable de l’actuació de 1877, sinó
també perquè gaudia de les preferèn-
cies de sor Eulàlia i del seu oncle Güell.
Aquest fet s’havia posat de manifest uns
anys abans quan Martorell va presentar
un projecte per enllestir la façana de la
catedral de Barcelona, avalat per Antoni
Gaudí. El projecte, però, no va arribar a
bon port: el guanyador va ser el d’Oriol
Mestres i d’August Font, ratificat per
Elies Rogent i Manuel Girona. Ambdós
dissenys representaven una manera
d’entendre la restauració inscrita dins el
neomedievalisme de finals del XIX, pe -
rò mentre Mestres i Font optaven per
una intervenció mimètica seguint els
plànols originals de la façana, Martorell,
seguint els postulats de Viollet-le-Duc,
oferia una solució més innovadora, que
permetia la introducció de nous ele-
ments i materials. El rebuig de sor
Eulàlia al projecte de Mestres va quedar

INTERVENCIONS ARQUITECTÒNIQUES AL REIAL MONESTIR DE
SANTA MARIA DE PEDRALBES. LA RESTAURACIÓ MONUMENTAL (II)

reflectit en un poema que va escriure al
també oncle seu Manuel Girona, el 2
d’abril de 1887, on manifestava el seu
desgrat per la restauració de la catedral.
El 17 de setembre de 1895 s’inauguraren
les obres de restauració de l’església del
monestir  de Pedralbes amb una missa
solemne celebrada per l’Il•lm. i Excm. 
Sr. Jaume Català i Albosa, bisbe de Bar -
celona. El diari El Noticiero Universal
d’aquell dia se’n feia ressò amb una
àmplia crònica on relatava, de manera
força detallada, les diverses intervencions
arquitectòniques practicades a l’interior
de l’església, així com el criteri esmerçat
en l’actuació. Concretava: «El señor
Martorell [...] acudido en primer lugar
de respetar lo verdaderamente artístico y
original, reconstruyendo el templo a los
adornos que tuviera en la época de su
fundación. [...]» i feia referència als para-
ments, que van ser repicats fins deixar la
pedra vista, quan aquesta era existent, o
bé es van recobrir i pintar imitant car -
reuat, en el cas de les capelles laterals.
S’eliminaren els altars «de deplorable
gusto barroco» de les capelles laterals i
se’n va construir un de nou a l’altar
major, neogòtic, «adecuado al estilo del
templo y en el cual ha habido un verda-
dero derroche de riqueza y buen gusto».
El cor dels frares, al centre de l’església,
també va ser restaurat, substituint les
peces deteriorades pel transcurs dels
anys, mentre que el cor alt, o de les mon-
ges, va ser construït de nou amb gust

Interior de l’església cap
el 1895

© MUHBA-MMP
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EL MUSEU PER DINS

EL DILEMA DE LES MURALLES

En els darrers anys l’aparició de restes
arqueològiques de les fortificacions de
la ciutat de Barcelona ens ha posat
sobre la taula un debat sobre la neces-
sitat de conservació o no d’aquestes
restes, així com la conveniència de dei-
xar-les a la vista per al gaudi de la ciu-
tadania.
Barcelona ha estat envoltada de murs
defensius durant dinou segles. Aquelles
construccions van ser, en diverses eta-
pes, motiu de definició física del que
era la mateixa ciutat, i alhora una garan-
tia de supervivència com a nucli urbà.
Al llarg de la història aquells sistemes
defensius es van anar adaptant a les
necessitats dels governs dels barcelonins
a la vegada que, a poc a poc i periòdica-
ment, anaven restant desfasats amb rela-
ció a les funcions per a les quals van ser
creats. En aquest sentit, les muralles
com a element funcional van ser adapta-
des i remodelades en totes les èpoques,
responent a les necessitats dels diferents
moments. 
Ja el segle XIX la ciutat va viure dos
fenòmens paral•lels: la gran necessitat
d’expansió urbana de la Barcelona
industrial, acompanyada de noves ma -
neres de viure i de pensar, i l’obsoles-
cència de les fortificacions. En un
moment en què l’artilleria moderna era
la principal arma, servien de res les
defenses urbanes? 
La concepció de Barcelona com a plaça
forta, és a dir, com a ciutat estratègica
des del punt de vista militar, va fer sen-
tir el cinyell de les muralles com un
ofec de la nova Barcelona. El clam civil
fou majoritari: fora les muralles! A par-
tir de 1854 el conjunt fortificat va ser

enderrocat per la piqueta de la societat
moderna fins arribar a desaparèixer gai-
rebé totalment. Comença l’expansió
territorial de la ciutat.
Anys més tard, amb l’aparició de con-
ceptes filosòfics lligats a les necessitats
d’estudi i conservació patrimonial, i
com a fenomen general a Europa, les
muralles urbanes van començar a ser
recuperades com a símbols històrics i
identificadors. És el cas de la muralla
romana de Barcino, símbol de l’origen
de la ciutat i responsable de la impor-
tància històrica de Barcelona a partir
d’època medieval. 
L’any 1949, en ple franquisme, el règim
veié la necessitat de preservar el patri-
moni militar i promulgà un «Decreto
sobre protección de los castillos españo-
les». La dictadura veia en les construc-
cions militars «belleza y poesía» i «evo-
cación de la historia de la patria». En
aquest sentit l’Estat, «celoso en la defen-
sa de los valores espirituales de nuestra
raza», promulgà la defensa de qualsevol
resta de castell, atès que anaven desapa-
reixent com a elements del patrimoni.
Els ajuntaments eren els responsables
de protegir les restes i calia fer-ne in -
ventaris. 
L’any 1985 es va aprovar la nova Llei de
patrimoni històric espanyol (la posterior
llei catalana és de 1993) que, en la dis-
posició addicional segona, ratifica el
contingut del decret de 1949 i atorga a
les construccions militars la màxima
categoria de protecció. Així, en la regla-
mentació espanyola hom preveu que
qualsevol resta de fortificació, i per
extensió qualsevol resta de construcció
de caire militar, per migrada que sigui,

gaudeixi d’una protecció màxima que
n’impedeixi la desaparició. 
Aquest és un cas que podríem qualificar,
com a mínim, d’anacrònic i millorable,
ja que els valors que se suposa que té un
determinat bé cultural ho han de ser
per unes característiques pròpies, no en
virtut d’un decret que no valora la
importància intrínseca i individual del
bé, ni la seva contextualització, ni la sin-
gularitat, ni l’estat de conservació, ni els
valors històrics ni paisatgístics, ni la inte-
gració en els teixits, ni el valor social, ni
un llarg etcètera que seria aplicable a
qualsevol bé cultural. 
La localització de restes arqueològiques
de fortificacions al subsòl de Barcelona,
com dèiem, i parlant des d’un punt de
vista normatiu, n’obliga a la conservació
com a Bé Cultural d’Interès Nacional.
Això és d’aplicació general i creiem que
respon a criteris il•lògics. Tan sols una
avaluació basada en l’interès i la impor-
tància patrimonial dins dels conjunts
històrics edificats pot fer que elements
d’un interès monumental discutible
puguin ser objecte d’actuacions de
monumentalització, remodelació o pre-
servació dels valors culturals, amb docu-
mentació i desmuntatge. 
Cal una política patrimonial basada en
normes i fórmules que siguin més prò-
pies dels criteris del segle XXI, més sos-
tenibles que no pas les recollides en una
reglamentació de fa seixanta anys.
S’haurà de plantejar una solució metò-
dica i equilibrada que permeti la selec-
ció dels elements imprescindibles del
patrimoni urbà destinats a la transmis -
sió com a monuments, destriant-los 
d’aquells que ofereixen uns valors
imprescindibles com a documents. El
dilema està servit des de fa temps, pot-
ser massa.

Ferran Puig Verdaguer
Servei d'Arqueologia

[a dalt]
Enderroc del baluard del
Rei, a les Drassanes, 
ca. 1854

© Arxiu Fotogràfic de
Barcelona (AFB)
Autor desconegut
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TEMA CENTRAL

Barcelona i 
els Jocs Florals, 1859
Modernització i romanticisme

Així, l’exposició Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Moder -
nització i romanticisme, beneficiada de programes de re -
cerca ocupats en la gestació de la Barcelona moderna, en
l’interès pel concepte de patrimoni o en la constitució de
la literatura catalana vuitcentista com a sistema, proposa
considerar la «restauració» dels Jocs de 1859 com una
acció rellevant d’afirmació de les elits locals davant les sin-
gulars possibilitats de «progrés» que l’estabilització de l’or-
dre liberal feia sospitar. I que l’aterrament de les muralles i
el posterior pla Cerdà, aprovat aquell mateix 1859, sembla-
ven fer imminent.
De fet, la «restauració» dels Jocs obeeix a la necessitat d’un
utillatge nou per operar en la «nova civilització» que el
mantenidor i secretari Antoni de Bofarull percep «ara»
com a marc inevitable d’actuació: la moda de l’antiquaris-
me romàntic fa del ritu i l’acte social dels Jocs un instru-
ment de representació inestimable, subsidiari del concepte
de «renaixença» que, alhora, intel•lectuals i polítics oferei-
xen com a valor cohesiu i com a mot d’ordre davant de
l’ambició i els reptes del futur. Perquè al capdavall era a
«confiar en lo molt que lo país pot donar de si» a què con-
vidava Antoni de Bofarull, no a menys. 
La imprescindible aproximació al marc perceptiu coetani
ha de recordar la imatge dels catalans com a poble simple-

ment laboriós i industrial («que es como llamarle inferior»,
puntualitzava Yxart el 1891) i d’una seva capital, Barcelona,
insalubre i desagradable, amb el record i el temor perma-
nent del conflicte social: un mal equipatge, en definitiva,
per transitar en aquella «nova civilització» i per forjar aque-
lla «renaixença». S’imposaven, així, estratègies per redefi-
nir l’espai urbà. Estratègies, per exemple, de monumenta-
lització: «Barcelona no debe ser menos en la exterioriza-
ción de lo bello, que lo es en la exteriorización de lo útil,
en el material sentido de la palabra», escrivia a El Arte
Josep Manjarrés (núm. 1, 1-IV-1859). El discurs sobre la
vindicació del patrimoni històric omplirà d’autoritat el
medievalisme romàntic a la moda i el farà intervenir en la
monumentalització de Barcelona: és l’ocasió de la «restau-
ració» dels Jocs, un vell projecte dels primers romàntics
catalans que no es concreta ni adquireix continuïtat fins
que no n’és revelada l’aguda intenció cívica. Això inclou 
la intervenció en la vida mundana, és clar: els Jocs incor -
poren al cicle anual de festivitats de Barcelona (aleshores
no gaire més que la gallofa del cicle menestral) una festa
de societat en què autoritats i patricis convoquen a cele-
brar una història que sublima el present.
Així doncs, els Jocs Florals de 1859 es produeixen no pas
«en contrast» amb el seu context social i polític (per usar

El 150è aniversari de la «restauració» dels Jocs Florals de Barcelona és l’ocasió d’un pro-
jecte expositiu que, tot mirant de rescatar de l’anècdota i del tòpic aquell cèlebre episo-
di, vol contribuir a reubicar-lo en la complexa dinàmica d’accions i de representacions
que, com en el cas d’altres ciutats d’aleshores, acompanyaven la imminència de la nova
Barcelona burgesa de Cerdà i l’Eixample. 

21
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l’expressió de Rubió i Balaguer), sinó com una projecció
peculiar d’aquest. Ja va voler precisar-ho, en el punt dels
fets i davant dels inevitables retrets d’«anacronisme», el
mantenidor Rubió i Ors: sent «un recuerdo de glorias
pasadas», deia, els Jocs «restaurats» esdevenien «un símbo-
lo para el presente de renacimiento literario» (El Arte,
núm. 3, 1-V-1859). El Jocs esdevenien un símbol de la
«renaixença» tout court, del país, sobre les brillants expec-
tatives de la qual no cabia concebre millor garantia que,
justament, el pla d’eixample de Barcelona. Que una cosa
(els Jocs) era vinculada amb l’altra (el projecte d’eixam-
ple) resta palès en la revista barcelonina El Arte (1859), ja
al•ludida. La publicació, que té l’objecte de «dar a conocer
los elementos de vida artística que hay en Barcelona»,
actua de plataforma de suport a la restauració dels Jocs i és
al servei d’una crida reiterada «a poblar de monumentos el
nuevo espacio en que va a respirar la oprimida Barcelona,
a decorar con preciosas obras sus templos y museos, a ha -
cer resonar con armonías inspiradas sus teatros ya suntuo-
sos; a restaurar su historia, sus estudios y su enérgica elo-
cuencia» (Prospecto). Perquè, en definitiva, diuen en un
altre moment, «Las artes son la última fórmula del optimis-
mo» (núm. 8, 15-VII-1859). És obvi que som davant d’un
testimoni més de l’«alliance profonde entre l’archaïsme
ostensible de la construction identitaire et la plus indénia-
ble modernité économique et technologique» de què ha
parlat Anne-Marie Thiesse. En efecte, la llum que les recer-
ques recents de les historiadores Marina López i Glòria
Santa-Maria projecten sobre les condicions de l’èxit de la
restauració jocfloralesca no fa sinó corroborar l’oportuna
concurrència, en el tan atapeït nòdul cronològic dels
darrers anys cinquanta del vuit-cents, d’un pla de construc-
ció identitària llargament covat (en què s’havien sentit les
veus de Monlau, o de Balmes, o del Rubió i Ors del Pròleg
de 1841) amb els afanys de monumentalització urbana i, al
llarg dels anys 1850, amb la ubicació social adient dels
grans agents de la restauració de 1859: Víctor Balaguer al
capdavant (segons sembla), Antoni de Bofarull i Joaquim
Rubió i Ors.
És a propòsit de la naturalesa monumentalitzadora, és a
dir, representativa, dels Jocs que convé examinar-ne la
dimensió pròpiament literària. En el servei a la representa-
ció, la festa, la demostració i l’autocelebració de les elits
locals, els Jocs emparen una literatura no pas lliurada a la
vil funcionalitat dins el mercat literari, sinó precisament
esdevinguda apreciable per l’aurèola de la seva incontami-
nació. I per la seva quota de rendiment simbòlic, és clar.
Per això aquella litúrgia medievalitzant en aquell escenari,
el Saló de Cent (que l’Ajuntament barceloní havia decidir
salvar de la demolició tot just dotze anys abans), és cohe-
rent amb un capital literari que vol exhibir una noble i rica
antiguitat. I per això, també, es dóna el protagonisme del
català en el certamen, que no desmenteix la diglòssia
característica de la societat catalana d’aleshores: és quan la
festa cívica dels Jocs és reconeguda i apreciada en aquests
termes que resta lliure el camí per fer-ne el certamen
monolingüe que va acabar sent –en «llemosí», natural-
ment, que encarnava l’antiga glòria dels catalans. És possi-
ble que l’exemple occità de l’Armana Provençau, activa
des del 1855, potenciat per l’impacte, el mateix 1859, de la
Mirèio mistraliana, decidís al monolingüisme. Sí és cert, en
qualsevol cas, que l’ascendent occità serveix per naturalit-
zar els Jocs, ja des del 1859, com a escenari i plataforma de
la gran ambició del poema i el po e ta que identifiquin con-
temporàniament els catalans, tal com Mirèio i Mistral ja
identificaven els occitans. És a dir: el ritu, la cerimònia i la
convenció no deixen d’acollir una promoció de l’excel•lèn-

1
Impressió del segell dels
Jocs Florals

Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona

2
Lo any nou, mostra de las
vinyetas del almanach del
Tros de Paper. “Un Tros
de Paper”, 27 
(19-XI-1865), p. 3.

Biblioteca de Catalunya

3
Portada dels anals dels
Jocs Florals

Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona

cia que faciliti a la literatura catalana aconseguir la mena
de legitimitat a què li és permès d’aspirar en aquella «repú-
blica mundial de les lletres» postrevolucionària i herderia-
na que ha descrit Pascale Casanova. 
Tot plegat, en efecte, acaba servint a un desplaçament en
la consideració social de la literatura catalana. Més enllà
del clos acadèmic tronat i ineficaç, el ritual enlluernador
dels Jocs basteix el context pragmàtic que calia al català
per esdevenir susceptible de ser reconegut com a llengua
literària possible: en prova concloent de la capacitat per-
suasiva del discurs del certamen, uns joves (hi apel•lava, en
concret, el mantenidor Balaguer) hi projectaran la seva
ambició. Aquests joves encarnaran el model característic
d’«escriptor catalanista de la Renaixença», segons l’ha
batejat Ramon Panyella. Jacint Verdaguer, que donarà ben
folgadament satisfacció a les expectatives dels Jocs, en serà
un. Un altre, l’entusiasta cronista de l’esdeveniment que
signa Francesc P. Briz, estava convençut, a cop calent dels
fets, que els Jocs «pueden ser el prólogo de un Renaci -
mien  to literario». En qualsevol cas va acompanyar-los
immediatament l’èxit: ja el 1863, Josep Lluís Feu oferia a
reflexió el «desusado entusiasmo con que ha sido recibida
la restauración de los Juegos florales».

Josep M. Domingo
Comissari de l’exposició Barcelona i Jocs Florals

3
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LLIBRE DE COR. KYRIAL O GRADUAL 
DE L’ORDINARI DE LA MISSA

LLIBRE  DE COR. 
KYRIAL O GRADUAL DE 
L’ORDINARI DE LA MISSA

Data 
1913-1916

Material
Llibre manuscrit, paper;
enquadernació de pell amb
reforços de metall 

Dimensions 
49 x 32,5 x 5,5 cm (enq.); 
48 x 31,5 cm (fol.)

Procedència
Sor Eulàlia Anzizu (Mercè
Anzizu i Vila).

Núm. d’inventari
MHCB-MMP 150.219

LA PEÇA DEL MUSEU

Breus
El Jardí Medicinal de Pedralbes i el
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
D’ençà el juny de 2007, quan es va inaugurar
el Jardí Medicinal al claustre del Monestir de
Pedralbes dins el marc de l’exposició Plantes,
remeis i apotecaris, l’interès per la seva visita i
estudi ha esdevingut constant i satisfactori.
Amb aquesta recreació, el Museu Monestir de
Pedralbes (MUHBA) i el Jardí Botànic de
Barcelona han proposat una aproximació a la
complexa i elaborada medicina i botànica
medieval, i han captivat la comunitat científica
actual. En aquest sentit, durant el mes de
maig el Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona, conjuntament amb els laboratoris
francesos Klorane i el mateix monestir de
Pedralbes, organitzen un programa de vistes i
un taller de fitoquímica amb alumnes de
primària que contribueixen a fer del Jardí
Medicinal de Pedralbes un referent.

Dansa i música
El Museu d’Història de Barcelona ha publicat
el segon llibre de la col·lecció La Ciutat del
Born. Barcelona 1700, un conjunt de mono-
grafies que té com a objectiu principal analit-
zar i explicar la Barcelona dels segles XVI al
XVIII. Dirigida per Albert Garcia Espuche, vol
esdevenir una radiografia de la ciutat d’aquest
període i, amb aquesta finalitat, cadascun dels
volums es dedica a un tema específic sobre el
que s’aprofundeix aportant documents moltes
vegades inèdits. Si el primer volum, que trac-
tava sobre els jardins com a espais d’oci, estu-
di i coneixement, ja permetia constatar que
Barcelona era una ciutat connectada amb la
resta d’Europa des del punt de vista cultural i
científic, aquest segon llibre, dedicat a la
dansa i la música dues arts que a primer cop
d’ull poden semblar trivials, ens ho demostra
des d’àmbits com el comercial o el social. 
Dansa i música. Barcelona 1700 es basa en
les fonts escrites, objectuals i visuals i demos-
tra com vida quotidiana, cultura i economia
estaven estretament lligades i com aquest va
ser un període important per aquests sectors
a la ciutat de Barcelona. 

El fons de manuscrits i relligats del Museu
Monestir de Pedralbes (MUHBA) conserva
una interessant col•lecció de llibres de cor
entre els quals destaquen, per la seva
homogeneïtat i categoria, les sèries del
segle XVI, i també els dos volums de
començaments del segle XX escrits per sor
Eulàlia Anzizu, en un moment  de revalora-
ció i instauració definitiva del cant gregorià
en la pràctica de la litúrgia.
Sor Eulàlia (Mercè Anzizu i Vila), monja
del monestir de Pedralbes des de 1890,
procedia d’una família benestant catalana
relacionada amb els Güell. Els seus vincles
familiars la portaren a moure’s dins un
ambient cultural que sor Eulàlia va canalit-
zar cap a la vocació religiosa i mística i cap
a l’escriptura. Formà part d’un grup de
dones que, a les acaballes del segle XIX i
en els primers anys del XX, amb la seva
activitat literària, van contribuir a propug-
nar els ideals de pàtria i religió de la
Renaixença.
La seva trajectòria com a escriptora i
intel•lectual ha estat poc coneguda pel
públic en general, tot i que la seva activitat
fou força productiva en el camp de la poe-
sia. Va publicar en la premsa periòdica a
partir de 1886 i participà en diversos certà-
mens literaris, entre ells els Jocs Florals de
Balaguer de l’any 1912, dedicats al Sant
Crist, amb el poema Invocació, publicat a
El propagador del Santo Cristo de
Balaguer (1912).
El seu afany intel•lectual i autodidacta la
portà a escriure, també, melodies i textos
de dos cantorals. El primer llibre, datat el

1901, conté els oficis nous del breviari i la
seva composició encaixa plenament amb el
neogoticisme vigent. El segon, el kyrial o
gradual de l’ordinari de la missa, realitzat
entre 1913 i 1916, mostra una certa evolu-
ció respecte a l’anterior ja que, com asse -
nyala la seva estudiosa A. Muntada, si bé
l’estructura i la tècnica de l’escriptura pale-
sen una continuïtat amb el període prece-
dent, és en l’enquadernació i en el full 
d’inici del relat on s’exhibeix un aire més
innovador i eclèctic d’acord amb el moder-
nisme d’aquells anys. 
Les cobertes, de pell, presenten les canto-
neres protegides amb aplicacions
metàl•liques retallades simulant motius
vegetals. Dos fermalls i quatre bollons com-
pleten els elements de metall, mentre que
la resta d’ornamentació és gravada amb
filets d’or; en destaca el superlibris amb 
l’anagrama de Jesucrist a la part central.
On millor, però, s’evidencia la renovació és
en l’incipit o full inicial, de pergamí, deli-
cat exemple de decorativisme naturalista
amb una estudiada composició formal, on
la línia corba té un paper essencial.
Estilitzats elements vegetals es barregen
amb inscripcions presidides, a la part supe-
rior, pel símbol eucarístic de Crist i, a la
part inferior, per l’escut del monestir.
Aquest llibre, de 36 folis manuscrits amb
les inicials gràcilment adornades, quedà
inacabat per la mort prematura de la reli-
giosa, esdevinguda el 5 de març de 1916. 

Carme Aixalà i Fàbregas
Museu Monestir de Pedralbes

© MUHBA (foto: Jordi Puig, 2005)
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Propostes
Barcelona 
a la xarxa
Cercador de Patrimoni
Arquitectònic de Barcelona
http://w10.bcn.es/APPS/
cat_patri/home.do
Dins del web del Departament
d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Barcelona, hi ha el Cercador de
Patrimoni Arquitectònic, en el
qual es poden buscar tots els edifi-
cis barcelonins que estan catalo-
gats com a patrimoni arquitectò-
nic. S’hi pot fer cerques per adre-
ça, nom, nivell de protecció, estil
arquitectònic, època o període, i
també a partir del mapa de la ciu-
tat. Un cop localitzats els edificis,
ens dóna informació sobre el
nivell de protecció, l’ús original i
l’actual, i les intervencions que hi
ha hagut, entre altres dades.

Exposicions
Museu de Gavà
Plaça de Dolors Clua, 13-14.
Gavà
www.patrimonigava.cat
Xarxes, diversitat i connexions fa
6.000 anys és una exposició tem-
poral sorgida i impulsada pel
Museu de Gavà, el Museu d’His-
tòria de Sabadell i l’Àrea de
Cultura de la Diputació de
Barcelona. 
La mostra reuneix per primer cop
un conjunt important de mate-
rials d’època neolítica, provinents
d’una vintena de museus catalans,
seleccionats des de l’òptica dels
intercanvis. El seu objectiu és fer
arribar al públic general els resul-

tats de la recerca duta a terme per
arqueòlegs durant anys, il•lustrada
amb una acurada selecció de les
troballes fornides pels principals
jaciments neolítics del país.
Es pot visitar fins al 14 de juny.

Racons de
Barcelona 
Portal de Santa Madrona
Ciutat Vella
Barcelona va ser una ciutat emmu-
rallada des dels orígens fins a mit-
jans del segle XIX, moment en
què, sota el crit “abajo las mura-
llas”, es van enderrocar els murs
construïts a partir del segle XIII.
D’aquest enderroc massiu es va
salvar un racó, corresponent a 
l’anomenat Portal de Santa Ma -
drona. Les muralles, a banda de
tenir un sentit de defensa clar, te -
nen un component simbòlic im -
por  tant pel que fa a la definició i
sentit d’un nucli. Un dels aspectes
importants és el de límit, fet que
implica una pertinença o no a la
ciutat. El Portal de Drassanes o de

Santa Madrona formava part de la
muralla medieval de la ciutat. Fou
construït entre finals del segle XIV
i inicis del segle XV formant part
del projecte de Pere III el Cerimo -
niós que tancava el Raval des de
Canaletes fins la Torre de les
Puces, al capdavall de la Rambla.
Per aquesta porta entraven i sortien
els vianants que anaven cap a la
muntanya de Montjuïc, precisa-
ment el nom de la porta ve del
camí cap a l’ermita de Santa Ma -
drona, ubicada al vessant del turó.
Era també la porta que do nava ac -
cés al sector de les drassanes reials
de la ciutat, alhora que les protegia.
Se’n conserva la torre i, restaurats,
la porta de fusta i el pont llevadís,
així com els merlets que coronaven
l’estructura defensiva.

Llibres
AMELANG, James S. 
“Gent de la Ribera” i altres
assaigs sobre la Barcelona
moderna
Vic: Eumo Editorial, 2008.  
Retrat de conjunt dels protagonis-
tes de la societat barcelonina en els
segles de l’edat moderna, tracta
sobre les classes socials que la com-
ponien, la seva mobilitat interna, la
fusió de la nova elit dirigent amb la
vella aristocràcia i el paper rellevant
de la participació política dels arte-
sans mitjançant els gremis. L’autor
ens explica el canvi social que va
tenir lloc al carrer Montcada, sím-
bol de la mobilitat ascendent dels
comerciants. Analitza també la
construcció de la identitat del barri
treballador de la Ribera, distingit
per una notable capacitat de mobi-
lització social i política. 

Activitats

Agenda

Exposició
MUHBA, Saló del Tinell
21 de febrer - 27 de setembre
2010
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Exposició
MUHBA, Casa Padellàs
17 de juliol - 10 de gener 2010

BARCELONA CONNECTADA, 
CIUTADANS TRANSNACIONALS

BARCELONA I 
ELS JOCS FLORALS
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ELS AMICS I AMIGUES DEL MUSEU

Dissabte, 13 de juny / Diumenge, 
14 de juny

El barri Vell de Girona, delimitat pel tra-
çat de la muralla medieval enderrocada
durant el segle XIX, guarda un llegat
arquitectònic resultat de molts segles i
diferents períodes de construcció.
L’itinerari dels banys àrabs, que passa
per Sant Feliu i la catedral fins al carrer
de la Força (l’eix a partir del qual es con-
figura el call), palesa com s’articulava
una ciutat medieval.
Lloc i hora de trobada: plaça de Ramon
Berenguer el Gran, a les 8 h. Activitat
per a Amic/Amiga i acompanyant. 
Preu: 20 ¤ (dinar no inclòs).
Places limitades. 

Aquesta sortida de cap de setmana ha
estat concebuda per fer la descoberta
de tres activitats diferents i atractives, lli-
gades a la terra, que tenen també
impacte en el paisatge i que comporten
unes conseqüències econòmiques i
socials.
Primer visitem el Museu de les Mines i
la Mina Eugènia a Bellmunt del Priorat,
molt a prop de Falset, d’on s’extreia la
galena a partir de la qual s’obtenia el
plom. L’explotació va tenir la major
activitat a finals del segle XIX i principis
del segle XX. Una vegada hem vist el
museu i el conjunt d’edificis i espais
necessaris per al tractament del mine-
ral, ens col•loquem un casc protector i,

dividits en dos grups i acompanyats per
una guia, entrem a la primera planta de
la mina (hi ha un total de 20 pisos sub-
terranis). Caminem uns 700 metres per
passadissos mentre seguim les explica-
cions sobre l’extracció del mineral i
sobre la dura vida dels miners. 
Després de dinar a Falset, la segona
visita és al Celler Cooperatiu de Pinell
del Brai, també anomenat «la catedral
del vi». L’edifici modernista és obra de
Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí, i
és un clar reflex de l’esperit emprene-
dor dels pagesos de fa un segle. Avui
en dia, la producció d’oli i vi és simbò-
lica i fruit de l’esforç dels pocs que la
continuen, malgrat les dificultats, per
retre’ls homenatge. La guia ens explica
els lligams entre les solucions arquitec-
tòniques i les activitats que es feien a
l’edifici. 
Continuem cap a Tortosa, fent part del
camí amb l’Ebre al costat esquerre. El
riu baixa ample i tranquil cap a la des-
embocadura. A la dreta, com a teló de
fons, s’alcen els Ports. 
Diumenge comencem fent una passeja-
da per la ciutat, que ens recorda el pes
històric que ha tingut. Presidint el barri
antic, avui molt degradat, trobem la
catedral. Visitem el claustre, les naus
que recorden la catedral de Barcelona,

el retaule i la capella de la Cinta, patro-
na de la ciutat. Més tard fem un tros del
camí de ronda que segueix les muralles
del castell de la Suda. Des d’allà tenim
una nova perspectiva de la catedral i la
ciutat.
La darrera visita és a Deltebre, al Molí
de Rafelet, catalogat per la Generalitat
com a Museu de l’Arròs. És l’únic molí
de fusta del Delta, amb un procés artesà
i tradicional que comporta poca pro-
ducció però de molta qualitat. Ens
explica tot el procés en Rafel fill, que
avui en dia porta l’empresa junt amb la
seva germana. 
Com a cloenda de la sortida mengem
tots junts a Deltebre, al restaurant
Delta, un bon menú en el qual no falta
la paella.
L’encàrrec d’escriure aquesta petita crò-
nica sobre el cap de setmana ens dóna
l’oportunitat, a banda de recordar tot el
que hem fet, d’agrair a la Lluïsa i a la
Mercè totes les hores dedicades a prepa-
rar-lo, i a tots la puntualitat i el bon
ambient.

Assun Porres Guitart. Número d’Amiga
del Museu: 579

GIRONA, LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA
CIUTAT MEDIEVAL

ELS AMICS ENS EXPLIQUEN...

TRADICIÓ I MODERNITAT DE LES ACTIVITATS DEL SECTOR 
PRIMARI A LES TERRES DEL SUD DE CATALUNYA

Del 9 al 12 d’octubre
Després d’una primera fase en què el territori de La Rioja s’especialitza en agricul-
tura vitivinícola, l’ingrés d’Espanya a la Unió Europea esdevé un repte per rellançar
aquesta activitat tot cercant un equilibri entre el potencial del producte i la compe-
tència d’altres geografies vinícoles. L’aposta de La Rioja, orientada a un consum
d’elit i sumptuós, es materialitza en la fusió de l’avantguarda arquitectònica i la
qualitat del producte, en què el celler esdevé el símbol de les elits urbanes euro-
pees. Aquest repte es posa de manifest en cellers com els de Marqués de Riscal,
Domecq i López de Heredia o en el Museo del Vino, avui associats a grans noms de
l’arquitectura contemporània com Frank O. Gehry, Santiago Calatrava, Zaha Hadid
o Jesús Merino.  
Per a més informació sobre aquesta activitat, truqueu al 93 256 21 54 o escriviu a
amics-mhcb@bcn.cat

AVANÇ DE PROGRAMA: 
DEL VI A LES ICONES. VIATGE A LA RIOJA
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Avantatges
SIGNIFICACIONS I CANVIS EN LA REPRESENTACIÓ 
DELS SANTS ALS RETAULES GÒTICS
Dissabte, 27 juny
La iconografia dels sants en època baixmedieval adquireix
un ventall de significats que es testimonien en les obres que
custodia el MNAC. L’evolució de la seva representació, des
de la fi del període romànic fins a la plenitud gòtica, posa 
de manifest un procés d’humanització que culmina amb la
sacra conversazione i que comporta un desenvolupament de
l’hagiografia i la vinculació dels sants a la protecció i al
patronatge. Visita a càrrec de Mercè Riera, historiadora de
l’art.

BARCELONA I ELS JOCS FLORALS, 1859. UNA CULTURA
DEL ROMANTICISME 
Dijous 23 de juliol
Visita comentada a l’exposició temporal del Museu
d’Història de Barcelona.

1909: FOTOGRAFIA, CIUTAT I CONFLICTE
Dijous 17 setembre
Visita comentada a l’exposició de l’Arxiu Fotogràfic. A través
de les fotografies, la mostra posa en evidència com el dis-
curs burgès sobre l’ideal de ciutat comportava una visió
molt conservadora de les classes subalternes.

L’ASCENSIÓ MÍTICA: EL LABERINT
D’HORTA
Dissabte 26 de setembre
Itinerari pel parc del Laberint
d’Horta, paradigma del classicisme
aristocràtic del marquès d’Alfarràs.
El parc ofereix un recorregut a tra-
vés de la mitologia clàssica i la seva
vinculació amb l’aigua, que, en una
metàfora ascendent, culmina amb l’es-
cenografia que envolta la deu natural de
què es nodreix el jardí.

DD.AA., BARRAQUES
Publicació: segon semestre de 2009

Després de l’èxit de l’exposició Barraques, la ciutat
informal, s’editarà el llibre que recull informació fruit de la
recerca relacionada amb el projecte. Els sis articles, redac-
tats per diferents membres de l’equip de comissariat de la
mostra, fan un recorregut per diversos aspectes del barra-
quisme a Barcelona des de començaments del segle passat

fins a la dècada de
1990. A més l’obra
compta amb el tes-
timoni d’una barra-
quista i d’un ins-
pector del Servicio
de Control y
Represión del
Barraquismo de
l’Ajuntament de
Barcelona, que
aporten la seva
experiència perso-
nal sobre el tema.
Aquest volum ini-
ciarà la col·lecció
Pòsits del Museu
d'Història de
Barcelona. 

Per participar en les activitats, podeu fer 
la reserva al telèfon 93 256 21 22 o bé a
amics-mhcb@bcn.cat. Places limitades.

“Regala
història”Cada amic que en faci un de nourebrà un regal!!!

ENCARA ELS TEUS AMICS NO SÓN AMICS DEL MUHBA?
ANIMA’LS I FAREU HISTÒRIA!

Ara, més avantatges:
Presentant el carnet d’Amic/Amiga, tens un 
5% de descompte a les llibreries de La Central

www.lacentral.com

MUHBA
Butlletí 11
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Plaça del Rei
Conjunt Monumental 

Pl. del Rei, s/n
08002 Barcelona.
Tel.: 93 256 21 00
Horari de visita:
1/10 al 31/03
de dt. a ds. de 10 a 14 h i 
de 16 a 19 h.
1/04  al 30/09
de dt. a ds. de 10 a 20 h.
Tot l'any
dg. de 10 a 20h. 
(a partir de les 15 h entrada gratuïta).
Dl. tancat.

Temple d’August
Carrer Paradís 

C/ Paradís, 10
08002 Barcelona. 
Tel.: 93 256 21 00
Horari de visita:
1/10 al 31/03
de dt. a ds. de 10 a 14 h i 
de 16 a 19 h.
1/04  al 30/09
de dt. a ds. de 10 a 20 h.
Tot l'any
dg. de 10 a 20h.
(a partir de les 15 h entrada gratuïta).
Dl. tancat.

Via Sepulcral Romana
Plaça Vila de Madrid 

Pl. Vila de Madrid
08002 Barcelona. 
Tel.: 93 256 21 00

INAUGURACIÓ: TARDOR 2009

El Call 
Centre d’Interpretació  

Placeta Manuel Ribé, s/n 
08002 Barcelona.
Tel.: 93 256 21 00
Horari de visita:
dc., dj. i dv. de 10 a 14 h.
Ds. d'11 a 18 h.
Dg. i festius d'11 a 15 h.
Dt. per a grups amb reserva.

Santa Caterina
Espai Arqueològic 

Pl. Joan Capri 
(Mercat de Santa Caterina) 
08003 Barcelona.
Horari de visita: 
dl., dt., dc. i ds. de 8.30 a 14 h.
Dj. i dv. de 8.30 a 20 h.

Monestir de Pedralbes
Conjunt Monumental 

Baixada del Monestir, 9 
08034 Barcelona.
Tel.: 93 256 34 34
Horari de visita: 
1/10 al 31/03
de dt. a ds. de 10 a 14 h.
1/04  al 30/09
de dt. a ds. de 10 a 17 h.
Dg. de 10 a 20 h 
(a partir de les 15 h entrada gratuïta). 
Dl. tancat.

Casa Verdaguer
Vil·la Joana, Collserola

Ctra. Església, 104 
Vil·la Joana, Vallvidrera 
08017 Barcelona.
Tel.: 93 204 78 05
Horari de visita: 
ds., dg. i festius de 10 a 14h.
De dt. a dv., per a grups 
amb reserva prèvia.
Dl. tancat. 
Agost tancat.

Park Güell
Centre d’Interpretació  

Pavelló de Consergeria, 
Park Güell 
C/ d'Olot, s/n 
08024 Barcelona.
Tel.: 93 285 68 99

TANCAT PER OBRES 
DURANT TOT EL 2009

Refugi 307
Poblesec

Nou de la Rambla, 169
08004 Barcelona.
Horari de visita: 
ds. i dg. d' 11 a 14 h.
De dt. a dv., per a grups 
amb reserva prèvia.

Equip de Redacció: Jordi Carrió, Anna Castellano, Encarna Cobo,
Carme García, Jaime Irigoyen, Lluisa Mañosa, Carme Miró, Ferran
Puig, Núria Rivero, Joan Roca, Lourdes Solana. Disseny gràfic: PFP
Edició: L’Avenç Direcció: Joan Roca 

Dipòsit Legal: B.43370-20077
ISSN 1888-0975

T. 93 256 21 22 - F. 93 268 04 54 - reserves-mhcb@bcn.cat
Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h i 
divendres de 10 a 14h

www.museuhistoria.bcn.cat

Informació i reserves

MUHBA
Butlletí

El MUHBA compta amb el suport del Cercle del Museu:
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