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Museu urbà i món global

Aquesta tardor el Museu endega una línia de treball estable amb d’al-
tres ciutats. En primer lloc, amb la creació per part del MUHBA, ja 
formalitzada, de la xarxa europea de museus d’història urbana i de
recerca sobre les ciutats, amb la previsió de projectes que enriqueixin
tant els coneixements com les exposicions i l’intercanvi de visitants. 
En segon lloc, amb l’inici dels contactes amb les ciutats xineses, on
ara es comença a plantejar el problema de com modernitzar les ciu-
tats sense fer tabula rasa, amb la mateixa força que aquest debat va
tenir en el passat a Barcelona, a partir de l'enderroc de Santa Cateri-
na, amb múltiples episodis en els segles XIX i XX. Aquest salt enda-
vant en la projecció internacional del Museu es beneficia, sens dubte,
de la consolidació del seu Centre de Recerca i Debat, que aviat podrà
comptar amb un consell científic amb un ampli espectre d’historia-
dors i estudiosos del patrimoni, i també de la concentració d’esforços
en aquells processos claus en la trajectòria de la ciutat. Dins la revista
trobareu, per exemple, els projectes expositius referits a la projecció
internacional del nucli intel•lectual jueu de la Barcelona medieval i a
la capacitat de represa dels anys cinquanta del segle XX que, per sota
de la crosta de la dictadura, va tenir en la instal•lació de la Seat a la
ciutat una de les fites més significatives. 
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EL MUSEU PER DINS

CIUTAT I COMERÇ A LA BARCELONA BAIXMEDIEVAL

2 MUHBA
Butlletí

El mes de juny el Museu d’Història 
de Barcelona, conjuntament amb la
Institució Milà i Fontanals del CSIC, 
va organitzar una jornada de recerca i
debat intitulada Ciutat i comerç a la
Barcelona baixmedieval: noves pers-
pectives, a la qual van assistir nombro-
sos estudiosos.
L’objectiu d’aquesta sessió de treball 
va ser la posada en comú dels resultats
d’estudis diversos relatius al comerç, 
tot abordant el tema central des de 
diferents vessants. Es van plantejar
aspectes com el paper de Barcelona en
les xarxes de comerç, els contactes dels
barcelonins amb l’Islam occidental o
l’articulació dels espais comercials a
Barcelona. També es van obrir noves
vies de treball en un marc més interdis-
ciplinari, amb la incorporació dels resul-
tats de la recerca arqueològica pel que
fa a Barcelona i els testimonis materials
del comerç.  
En aquest sentit es va presentar l’estudi
de les grans infraestructures portuàries
de la Barcelona baixmedieval. Les exca-
vacions efectuades al costat de l’actual

Estació de França van permetre docu-
mentar l’escullera iniciada l’any 1477,
així com una seqüència marina de més
de set metres. També cal assenyalar la
troballa en aquest indret de dos vaixells
construïts a partir del principi de folrat i
tinglat, tècnica que té un origen atlàntic.
És per aquest motiu que s’ha plantejat
un origen cantàbric dels dos derelictes i
han estat enquadrats dins del grup de
vaixells tipus coca o barcha. Els dos vai-
xells es troben en aquest moment en
procés de restauració al Centre d’Ar-
queologia Subaquàtica de Catalunya
(CASC) i més endavant passaran a for-
mar part de l’exposició permanent del
MUHBA.
D’altra banda, els estudis ceràmics que
s’han anant desenvolupant a la nostra
ciutat han permès identificar les pro-
duccions importades i definir les dife-
rents produccions locals. La difusió dels
resultats entre la comunitat científica ha
contribuït a dibuixar un mapa de cerà-
mica i comerç que es pot traduir en
dades històriques com la concreció de
rutes, el nivell de penetració dels pro-

ductes (ruta marítima i ruta terrestre) o
el continent i el contingut (envàs i pro-
ducte envasat), entre altres. D’altra ban-
da, la contrastació de les fonts materials
amb les fonts documentals obre noves
vies d’estudi i noves perspectives de
reflexió en comú.
En la jornada de treball –coordinada
per Manuel Sánchez Martínez, del
CSIC– van participar diversos investiga-
dors de la Institució Milà i Fontanals
(CSIC), de la Universitat de Girona i 
del mateix Museu d’Història de
Barcelona (Maria Elisa Soldani, Pere
Orti i Gost, Roser Salicru i Lluch, Carles
Vela Aulesa, Mikel Soberón i Julia
Beltrán de Heredia). Igualment s’hi va
assolir el compromís de crear un grup
de treball per avançar en el coneixe-
ment del comerç a la Barcelona de la
baixa edat mitjana. En el futur, el
Museu d’Història, des del seu Centre de
Recerca i Debat, vetllarà per consolidar
i fer costat a aquest grup de recerca.

Julia Beltrán de Heredia
Cap de Centres del MUHBA

Detall de derelicte localitzat a la intervenció de la plaça de Pau Vila (antiga estació de Rodalies)
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EL MUSEU PER DINS

ELS DILEMES DE LA INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA 
CONTEMPORÀNIA AL MONESTIR DE PEDRALBES (I)

Parlar d’arquitectura contemporània al
Monestir de Pedralbes s’ha de fer dins
del marc de l’evolució del concepte de
l’edifici mateix, que sense deixar de ser
patrimoni històric i artístic va esdevenir
museu l’any 1983. Aleshores la comuni-
tat de religioses clarisses es va retirar a
un convent annex a l’edifici històric, el
qual va cedir a l’Ajuntament de la ciutat
i en darrera instància a tots els conciuta-
dans i amants de l’art, la cultura i la his-
tòria de Barcelona. 
Les connotacions que comporten la
noció i la funció de museu van implicar
un canvi de plantejament en les actua-
cions dutes a terme al monestir. A partir
d’aquell moment, les intervencions ja
no s’han basat exclusivament en criteris
de necessitat i de manteniment de l’edi-
fici, sinó que la premissa fonamental ha
estat presentar al públic un edifici ac-
tual amb la norma de màxim respecte
possible per l’obra original, conservant
i restaurant sense desvirtuar la bellesa,
la integritat física i la lectura històrica
de l’immoble. En aquestes actuacions
s’han respectat els elements originals,
s’han incorporat criteris de sostenibili-
tat com és el cas de la reutilització de
materials del mateix edifici i la implan-
tació d’elements d’arquitectura seca
(desmuntable i recuperable sense da-
nyar l’original), i s’han suprimit les
barreres arquitectòniques i altres ele-
ments per evitar l’exclusió de les perso-
nes amb mobilitat reduïda. 

En aquest sentit, una de les actuacions
que cal comentar és l’obra del dormi-
dor. Aquesta nau, aixecada al costat
nord del monestir, és una de les prime-
res construccions del cenobi. Les seves
proporcions i estructura tenen la raó 
de ser en les pautes de vida comunitària
que imposava la regla de les clarisses. 
Al llarg dels segles s’hi van anar fent
obres per adaptar-lo a les exigències de
les reformes religioses però sobre tot
per millorar-ne les condicions d’habita-
bilitat: és el cas de l’emblanquinat gene-
ral de sala, que va cobrir els primitius
carreus pintats, i la construcció de l’en-
teixinat de fusta per rebaixar l’alçada de
la nau tot fent invisible la closa dels arcs
apuntats, obres dutes a terme pels mes-
tres de cases Esteve Francès i Jaume
Mateu, respectivament. Ja al segle XIX
es duu a terme la reforma protagonitza-
da per sor Eulàlia Anzizu i l’arquitecte
Joan Martorell, que va consistir, princi-
palment, en la compartimentació de
l’espai interior mitjançant la construcció
d’un seguit de cel•les a banda i banda
d’un passadís central, que no suposaren
cap alteració del volum original. 
La reforma contemporània d’aquest
àmbit està vinculada a les obres per a 
la instal•lació de part de la col•lecció
Thyssen-Bornemisza, inaugurada l’any
1993. El primer projecte presentat a la
Comissió del Patrimoni Arquitectònic
de Catalunya va ser defensat per Ricard
Bofill, qui hi va renunciar després de

l’aprovació. Els arquitectes de l’Ajunta-
ment de Barcelona Pere López Iñigo i
Josep M. Julià i Capdevila n’agafaren el
relleu i recolliren les indicacions dona-
des per la Comissió, compaginant-les
amb les exigències d’una climatització
adequada de la sala. Així es va recuperar
el carreuat dels murs, es va respectar
l’enteixinat i es va desmuntar el pavi-
ment per col•locar-hi a sota les instal•la-
cions de climatització. Aquestes obres,
que intentaren minimitzar al màxim
l’impacte en la història de la sala, van
comportar la creació d’un nou pas so-
terrat paral•lel al dormidor, que comu-
nica el convent nou amb l’església.
També van implicar el descobriment
d’una escala i una barana originals als
peus del dormidor, tocant a la sala de
l’Àngel, així com el de la porta que
comunicava ambdós espais; al mateix
temps es van recuperar els finestrals 
originals de la façana sud del dormidor.  
Paral•lelament a aquesta intervenció, el
mateix Servei d’Arquitectura va remo-
delar la sala de l’Abadia (reconstruint 
la teulada a imitació de l’original), el
vestíbul de l’entrada i els antics parla-
dors per adequar-los a noves necessitats
del museu, com ara l’atenció al públic,
la botiga i els serveis de seguretat. 

Anna Castellano
Carme Aixalà
MUHBA Monestir de Pedralbes
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RABÍ SALOMÓ BEN ADRET DE BARCELONA (1235-1310)
O LA FORÇA DEL DRET I DE L’ORTODÒXIA

El rabí Salomó ben Adret de Barcelona
(c. 1235-1310) fou un dels savis jueus
amb més influència del seu temps, i irra-
dià pels jueus de tot l’Occident medieval
europeu, així com de l’Orient, una auto-
ritat jurídica i moral que perdura fins
avui en dia. Fill d’una família benestant
de Barcelona, fou deixeble del rabí Jonà
Gerundí i de Nahmànides, i aviat destacà
com a màxim exponent de l’escola d’in-
terpretació talmúdica del gran savi giro-
ní. De jove es dedicà al món de les altes
finances: entre els seus deutors hi havia,
per exemple, el rei Jaume I. Després
d’uns anys, però, abandonà el món dels
negocis i es convertí en la màxima auto-
ritat rabínica de Barcelona, títol que
mantindria durant més de quaranta anys
i que compartiria amb qui fou el seu
mestre, el gran talmudista barceloní
Aharon ben Jucef ha-Leví (1235-1300),

anomenat Na Clara, qui a la llarga se li
oposà en qüestions de jurisprudència
religiosa: redactà una obra titulada Les
esquerdes de la casa per rebatre alguns
temes i opinions de l’obra La Llei de 
la casa escrita per Salomó ben Adret.
També va escriure comentaris a alguns
tractats del Talmud que aconseguiren
una gran anomenada. El seu germà,
Pinhas ha-Leví, va ser l’autor d’un dels
llibres més populars i preciosos del
judaisme medieval, el cèlebre Llibre de
doctrina, una obra de caràcter eminent-
ment didàctic que classifica molt ame-
nament els 613 preceptes de la Torà a
partir de les perícopes del Pentateuc que
es llegien cada dissabte a la sinagoga.
Escrit entre el 1252 i el 1256, Pinhas el
dedicà al seu fill Josuè; així mateix redac-
tà –com el seu germà Aharon– alguns
comentaris talmúdics.

Salomó ben Adret, home de conviccions
indestructibles i de caràcter fort, destacà
de seguida per la vigorosa defensa dels
drets de les comunitats jueves davant del
control arbitrari i els recursos dels tribu-
nals no jueus. Pere II recorregué a ell
com entès en afers jueus perquè dictés
sentència en diversos i enrevessats con-
flictes entre jueus de diferents comuni-
tats catalanes. La seva fama com a jurista
s’escamparia aviat arreu d’Europa i els
seus dictàmens contestarien qüestions
plantejades per diferents comunitats jue-
ves des de Bohèmia, Alemanya i França
fins a Creta, Sicília, Palestina, el Marroc,
Algèria, Castella i Portugal. La clau del
seu èxit fou la claredat i l’ús de termes
planers i senzills per explicar i donar
solucions a casos judicials abstrusos o
per interpretar enrevessats versets bíblics
de difícil comprensió, com també qües-

Amb l’exposició Salomó ben Adret de Barcelona i el seu temps, a MUHBA El Call, 
el Museu s’endinsa en el terreny de la històrica cultural amb l’anàlisi de la duradora
empremta del més conegut dels rabins de la ciutat i amb l’estudi de la posició de
Barcelona en els fluxos d’idees i en les polèmiques religioses que travessaven
l’Europa medieval. 

Cruïlla dels carrers de Sant Domènec del Call, Marlet i Fruita
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Amb motiu del 700 aniversari de 
la seva mort, el Museu d’Història
té previst presentar al Centre
d’Interpretació del Call una exposi-
ció sobre Barcelona i Salomó ben
Adret. El comissariat de la mostra
compta amb l’assessorament de
l’estudiós Manel Forcano.
L’exposició, que versarà sobre la
vida i l’obra de Salomó ben Adret,
s’obrirà al públic el mes de de-
sembre. S’hi podran veure objectes
vinculats a la nostra ciutat i a
l’època en què va viure el que 
va ser el rabí més important de 
la comunitat jueva de Barcelona:
monedes, làpides funeràries,
peces de ceràmica fetes a la nos-
tra ciutat i importades d’Egipte o
Tunísia, llànties rituals com la
hanukià i elements considerats
protectors com el corall, entre
altres, tots trobats a les excava-
cions arqueològiques del call jueu
de Barcelona. L’exposició es com-
pletarà amb un cicle de conferèn-
cies i amb altres activitats al
voltant de Salomó ben Adret i 
el segle XIII barceloní.

MUHBA
Butlletí 5
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tions d’especulació filosòfica i científi-
ca. Els seus nombrosíssims dictàmens
–més de tres mil– són actualment una
font d’informació de primera magni-
tud per a la història dels jueus de 
l’època, no solament sobre la vida quo-
tidiana, sinó també sobre l’estructura
jurídica de les comunitats jueves i les
seves institucions.
Tot i tenir una considerable formació
filosòfica i científica, la seva producció
literària pertany majoritàriament al
camp dels estudis talmúdics, la juris-
prudència religiosa i els preceptes
rituals. Per ell, la tradició talmúdica
prevalia molt per damunt dels estudis
seculars, els quals creia que no havien
de fer-se extensius al poble ras. Ben
Adret s’oposava tant a la interpretació
al•legòrica de les Escriptures i als qui
negaven l’origen diví de la Torà, com
als corrents extremistes de la mística.
Tot i representar les posicions d’un
judaisme conservador i d’alinear-se
amb els tradicionalistes, també fou sem-
pre un gran defensor de Maimònides:
criticà ferotgement la campanya contra
els escrits de Maimònides que el rabí
tradicionalista Salomó Petit va fer per
França i Palestina el 1291, i quan el nét
de Maimònides, el rabí David, fou de-
nunciat al soldà d’Egipte, Ben Adret
organitzà una col•lecta per reunir fins a
vint-i-cinc mil dinars per pagar la fiança
del seu rescat; així mateix, quan la co-
munitat de Roma volgué traduir el
Comentari a la Mixnà de Maimònides 
a l’hebreu, Salomó ben Adret s’assegu-
rà de proporcionar-los no només els
manuscrits necessaris, sinó també els
traductors més qualificats i adients. El
prestigi de tota la seva autoritat, lligat 
al zel per l’ortodòxia més pura, van fer
que els rabins tradicionalistes el vol-
guessin, doncs, al seu costat en la de-
fensa de l’ensenyament i els valors 
tradicionals del judaisme contra aquella
escola filosòfica tan ben arrelada en
terres provençals. Només si venia de 
la mà d’un personatge de la talla del
rabí Salomó ben Adret de Barcelona, 
l’anatema contra els estudis filosòfics
seria respectat arreu i del tot efectiu.
El hérem o anatema era l’arma més
poderosa i temuda de què disposaven
les comunitats jueves medievals per
mantenir la disciplina i censurar qual-
sevol insubordinació que posés en
perill les regulacions internes que els
caps i dignataris havien establert per 
al correcte funcionament de la vida
comunal. Sovint per mitjà dels anate-
mes s’introduïen reformes en l’àmbit
social, moral o religiós, i es regulava la
vida pública i privada d’acord amb 
la Llei jueva i les taccanot pròpies de
cada comunitat. Aquesta poderosa

arma de control disciplinari quedava,
en la majoria dels casos, en mans dels
dirigents de la comunitat, però sovint
necessitava ser aprovada també per una
àmplia majoria dels membres a fi d’evi-
tar situacions d’abús de poder, a més
de requerir una darrera ratificació i 
l’acord de les autoritats cristianes locals.
Aquesta supeditació a les autoritats ci-
vils no jueves arribava de vegades fins a
la figura del monarca, que podia absol-
dre qui es veia afectat per un anatema,
concedir l’autoritat a algú per procla-
mar-lo o fer que sense la seva autoritza-
ció expressa no fos vàlid. Tot i que les
proclames d’anatema presentaven
sovint una forma bastant estereotipada,
els tres textos que conformen l’anate-
ma de Barcelona de 1305 ens han per-
vingut sense les fórmules de cortesia
típiques i usuals en la introducció o 
l’epíleg que indicaven clarament si es
comptava explícitament o no amb el
consentiment reial. Per la seva posició
influent a la cort dels reis catalans, tot
ens fa pensar que res ni ningú no devia
impedir a Salomó ben Adret i una tren-
tena llarga de rabins de Barcelona de
proclamar aquell dissabte 31 de juliol
l’anatema contra els estudis filosòfics
que el rabí Abamari demanava a crits
des de Montpeller.
Els anatemes d’ordre comunal es pro-
clamaven usualment a la sinagoga un
dia normal de la setmana, preferible-
ment un dilluns o un dijous, i només
en casos excepcionals en dissabte da-
vant la majoria de la congregació aple-
gada amb aquesta finalitat. L’anatema
de Barcelona, proclamat un dissabte,
degué revestir, doncs, un aire de total
solemnitat. Segons el rabí Salomó ben
Adret, a més de tots els qui l’acompa-
nyaren en la proclama, l’anatema era
del tot necessari per posar fre a l’acti-
vitat dels predicadors racionalistes 
«el camí dels quals és un pendent 
que davalla dretament a la fossa de la
mort». La rèplica a les amenaçadores
«recomanacions» a l’ombra d’una se-
vera excomunió per part dels prohoms
de la comunitat de Barcelona, però, no
es faria esperar gens: sense por, alguns
intel•lectuals de renom havien d’enca-
rar-se directament al mateix Ben Adret,
com els rabins perpinyanesos Menà-
hem ha-Meïrí i Jedaia ha-Peniní amb 
la seva cèlebre Lletra apologètica.

Manel Forcano
Assessor de l’exposició

Una nova 
exposició al Centre
d’Interpretació 
del Call

Sivella de cinturó de bronze. segle XIII. 
Número d’inventari: MHCB-20545
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TEMA CENTRAL

Aviat tindrem 600
L’exposició Ja tenim 600, que s’inaugurarà el dia 18 de no-
vembre a la Casa Padellàs i hi estarà instal•lada fins al 30 de
juny de 2011, no representa pel MUHBA un punt i final o 
la culminació d’un procés de recerca i de treball; més aviat 
al contrari, és el tret de sortida i el pretext per desenvolupar i
esperonar tot un conjunt de treballs de recerca propis i en
col•laboració amb la universitat sobre la decàda de 1950, molt
més decisiva del que se sol pensar. La mostra és, a més, l’aglu-
tinador d’una sèrie d’activitats, jornades científiques i publi-
cacions que tenen per objectiu donar a conèixer més a fons
alguns aspectes significatius de la Barcelona del període i de
la història de la SEAT en general i del 600 més en concret.
Coorganitzada amb el Memorial Democràtic de Treballadors
i Treballadores de la SEAT i amb dues associacions de col-
leccionistes de 600, el diumenge 21 de novembre al matí hi
haurà una concentració de 600 històrics a la plaça del Rei.
Acompanyaran la presentació en societat del 600 del
MUHBA, un exemplar que ha estat donat pel Memorial de
Treballadors de la SEAT i que significa, de fet, la peça fun-
dacional en l’aposta per crear una col•lecció contemporània
del Museu d’Història. Aquest cap de setmana (20 i 21 de no-
vembre) es faran jornades de portes obertes a l’exposició. En
el mateix marc de l’exposició, a la tardor es presentarà al

MUHBA el llibre d’Andrea Tappi Un’impresa italiana nella
Spagna di Franco: il rapporto Fiat-Seat dal 1950 al 1980, edi-
tat en versió castellana per la Fundació Cipriano García.
S’estan preparant altres publicacions, llibres i guies d’història
urbana que fan referència a l’impacte i les transformacions
que la implantació de la SEAT va generar a la ciutat de Bar-
celona. La primavera de l’any vinent el MUHBA ha progra-
mat també unes jornades d’estudi que reuniran diversos
especialistes de projecció internacional per tractar de la
Barcelona dels anys 1950, cosa que comportarà també la
publicació de les aportacions més recents de la historiografia
sobre el tema i els debats que es generaran entre els assis-
tents. El projecte compta amb l’assessorament de Sebastian
Balfour, Jordi Catalan i Borja de Riquer.
D’altra banda, a partir de gener de 2011, s’han programat
visites comentades a l’exposició, algunes de la mà de la
comissària, la historiadora Nàdia Varo, i un itinerari mensual
per la Zona Franca i els escenaris de la SEAT, guiat per histo-
riadors del Memorial de Treballadors de la SEAT, per tal de
conèixer de primera mà la fàbrica, els habitatges construïts
per als treballadors o l’escola d’aprenents.

MUHBA Programes
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El SEAT 600 i Barcelona
El títol de la propera exposició, Ja tenim 600!, no pretén
ser unívoc. Per una banda, fa referència a la possibilitat
d’exposar una peça no gaire habitual, un SEAT 600. Per
l’altra, remet a l’alegria de les persones que, a finals dels
anys cinquanta i seixanta, van poder fer-se amb aquest
cotxe. El 600, que va estar al mercat entre 1957 i 1973,
resulta un excel•lent fil conductor per mostrar els canvis
experimentats per Barcelona i els seus habitants durant
els anys seixanta i setanta. A l’exposició s’intenten expli-
car aquests canvis i, sobretot, entendre el context en què
va aparèixer aquest petit utilitari, símbol de l’Espanya del 
desarrollismo. 
Per fer-ho es parteix dels anys quaranta, d’una Barcelona
vençuda a la guerra, marcada per la misèria i la inactivitat
de l’Ajuntament. El context internacional advers al fran-
quisme després de la Segona Guerra Mundial, com també
l’aparició d’algunes protestes, va impulsar a elaborar pro-
jectes que poguessin neutralitzar aquest descontentament.
Cap al 1947 i 1948 es començaren a preparar el Pla Gene-
ral Metropolità, el Congrés Eucarístic Internacional i la ins-
tal•lació de la fàbrica de SEAT a Barcelona. El 1951, amb 
la imponent protesta ciutadana que constituí la vaga de
tramvies, es va constatar que calia accelerar aquests projec-
tes i emprendre altres mesures per garantir la supervivèn-
cia del règim i el futur de la ciutat. 
Entre les mesures accelerades per la vaga de tramvies hi havia
el final del racionament i un canvi en l’orientació de la políti-
ca econòmica, que començà a qüestionar l’autarquia. 
Al llarg de la dècada de 1950 es produí un increment de la
producció industrial, en gran manera afavorit per la indús-
tria metal•lúrgica, que trobà un impuls en la SEAT i les se-
ves indústries auxiliars. El creixement econòmic produït,
però, no va repercutir immediatament en una millora del
poder adquisitiu de la població. Béns que posteriorment es
van considerar símbols de la societat de consum (la nevera,
la rentadora, el cotxe…) estaven a l’abast de poca gent. Per
tant, quan es va comercialitzar el 600, si bé l’objectiu era
que fos més assequible que el primer model de cotxe de la
SEAT, només estava a l’abast de les classes mitjanes i altes. 

1
Carrer il·luminat per 
les festes de Nadal

© Arxiu Fotogràfic de
Barcelona (AFB). Autor:
Pérez de Rozas, 1958

2
Cartells 
pel referèndum

© Arxiu Fotogràfic de
Barcelona (AFB). Autor:
Pérez de Rozas, 1966

3
Fabricació del model 600
de SEAT

© Arxiu Fotogràfic de
Barcelona (AFB). Autor:
Pérez de Rozas, 1959

Des del final dels anys cinquanta, noves mesures de libe-
ralització econòmica van afavorir que Espanya pogués
aprofitar el creixement econòmic que llavors vivia Europa
occidental, el pla d’estabilització de 1959 va suposar un
ajust i una reestructuració decisius. L’increment de la
riquesa, tot i que desigualment distribuïda, va contribuir 
a un augment del consum de béns duradors, encara que a
un nivell molt més reduït que en altres països europeus.
Un dels béns que més es van començar a difondre a les
ciutats va ser el cotxe. Es considera que el SEAT 600 va 
ser l’automòbil amb què es va motoritzar Espanya, ja que
entre 1957 i 1973 se’n van vendre 800.000 unitats. El 600
esdevingué, a principis dels anys seixanta, un cotxe a l’a-
bast de classes mitjanes, però que constituïa un objecte de
desig per gran part de la població. 
La difusió dels cotxes va generar importants canvis a la ciu-
tat i fora d’ella. Els domingueros començaren a canviar el
panorama de pobles, platges i muntanyes arreu de Catalu-
nya. Dins de Barcelona, la proliferació de cotxes comportà
situacions inèdites: problemes de trànsit i d’aparcament i
un augment dels accidents. Per afrontar-ho, fou necessari
iniciar el condicionament de vies ràpides i nusos viaris. Era
una època en què el cotxe era prioritari respecte als via-
nants i el transport públic. L’automòbil esdevingué un ele-
ment cabdal per Barcelona, i formava part de la imatge
que el poder volia projectar de la ciutat. De fet, el 600 va
resultar clau per a una nova estratègia de legitimació del
règim –més enllà de la «Victòria»– a partir de la millora de
la situació econòmica. Tot i així, aquesta estratègia de con-
sens no va aconseguir tot l’èxit desitjat. El 1966 es van pro-
duir mostres significatives de la consolidació de l’oposició
al règim, amb la creació del Sindicat Democràtic d’Estu-
diants de la Universitat de Barcelona i la consolidació de
les Comissions Obreres, organitzacions claus del moviment
estudiantil i obrer.

Nàdia Varo Moral
Historiadora i comissària de l’exposició
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EL VITRALL DE LA CRUCIFIXIÓ

EL VITRALL 
DE LA CRUCIFIXIÓ

Data
Època: s. XIV

Material i tècniques
Vitrall (vidre bufat, dibuix
de grisalla i xarxa de
plom fet a motlle)

Dimensions
63,5 x 72 cm

Procedència
Plafó d’un finestral de la
Sala Capitular. Monestir
de Pedralbes

Número d’inventari
151.308

LA PEÇA DEL MUSEU

Breus
Un jardí històric virtual 
En la línia del treball conjunt amb altres
entitats i institucions científiques, el Mu-
seu d’Història de Barcelona, a través de 
la seu del Monestir de Pedralbes, va esta-
blir un conveni de col·laboració amb la
Universitat de Barcelona per dur a terme
un projecte d’innovació docent a l’entorn
del jardí medicinal medieval que es pre-
senta al claustre i que reprodueix un 
hort de simples vinculat a la farmàcia 
del monestir.
El projecte, anomenat Jardí virtual del
Monestir, ha consistit en el desenvolupa-
ment d’un suport virtual informatiu sobre
les plantes medicinals conreades al jardí,
de manera que és possible trobar per In-
ternet documentació i fotografies de cada
espècie en qualsevol moment de l’any, fins
i tot quan l’estat de floriment no en permet
l’observació directa. Es va presentar al III
Congrés Internacional d’Educació Superior
en Ciències Farmacèutiques, que es va ce-
lebrar entre els dies 8 i 11 de juny de 2010
a Granada, i va obtenir un premi al millor
projecte i comunicació oral presentats. 
Aquesta experiència és una mostra de la
voluntat decidida del MUHBA d’apostar pel
treball en xarxa, més necessari que mai 
en moments de dificultats com l’actual.
Per això, en aquest moment estan en
marxa altres convenis de col·laboració
amb diversos departaments de la Univer-
sitat de Barcelona i la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona. 

Observant-ne la forma, podem descriure 
la peça com un vitrall quadrangular. Però si
parem atenció al color, veurem que el blau
predomina i crea el cel que fa de fons a l'es-
cena de la crucifixió, dibuixant una forma
lobulada de sis pètals. Alguns dels extrems
del lòbul estan retallats: el superior, que
escapça la cartel•la on llegim “INRI”, i l'in-
ferior, que ens priva de saber on està clavada
la creu. Així, si completem mentalment la
flor i la separem del fons, podem resseguir
tot de peces de color groc, amb dibuixos
bàsicament lineals, que no segueixen cap
ritme coherent. A l'extrem superior dret, 
un petit fragment de vidre blau clar trenca
l'hegemonia groga. 
Aquesta peça de vitrall és feta poc després 
d'acabar l'església del Monestir de Pedralbes.
Tot i no estar actualment a l'església, podem
afirmar que és feta pel mateix mestre vitraller
que la resta de vitralls gòtics que s'hi conser-
ven. Sabem que són d’aquell moment i que
són fets a la Mediterrània –molt probable-
ment no gaire lluny del monestir– pels ele-
ments químics que els conformen: una senzi-
lla barreja de sal sòdica, calç i sorra, a la qual
afegiren algun pigment per obtenir vidres de
colors. Als vitralls del centre i nord d'Europa,
en lloc de sodi s'hi posava potassi que ex-
treien de les cendres de faig. Anys més tard,
en adonar-se de la major qualitat i resistència
que oferia el vidre sòdic, modificarien la com-
posició i seguirien la tecnologia que molts
anys abans havien desenvolupat els romans. 

Aquesta és una dada més de les múltiples 
que hem pogut extreure després de més de
deu anys d'un laboriós procés de restauració. 
Més habituats a tractar vidre recuperat en
intervencions arqueològiques de subsòl
(peces d'ús quotidià amb forma), vam 
assumir el repte amb una certa recança.
L'experiència ha demostrat, però, que l'apli-
cació d'un mètode basat en l'estudi previ del
material i el coneixement de les causes de les
seves alteracions –com a pas previ per deter-
minar la intervenció de restauració– és aplica-
ble a qualsevol material, siguin quins siguin 
la seva forma i el seu context. 
Aquests i altres aspectes desenvolupats durant
la restauració dels vitralls del monestir es trac-
taran durant les jornades sobre Els vitralls del
Monestir de Pedralbes, els dies 21 i 22 d'octu-
bre d'enguany.
Poques vegades els museus ens mostren de
manera tan apropiada el patrimoni que custo-
dien com al Monestir de Pedralbes: a banda
de poder comprovar la bona salut dels vitralls,
hem apostat per tornar-los a col•locar al seu
emplaçament original, convençuts que fun-
ció, art, història, arquitectura i museu no
estan renyits. 
Aquesta petita i magnífica crucifixió es pot
veure a la Sala Capitular, lluny del centre de
la rosassa dels peus de l'església, d'on va ser
desplaçada fa anys.

Montserrat Pugés
MUHBA Servei d’Arqueologia

Hort del Monestir de Pedralbes
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Propostes
Barcelona 
a la xarxa
Presó de dones de les Corts
www.presodelescorts.org
El web de la presó de dones de les
Corts és un document bàsic per
conèixer un episodi de la nostra
història amb moltes protagonistes,
la majoria de les quals resten anò-
nimes malgrat la permanència del
seu record. Aquesta pàgina dóna
tot tipus d’informació sobre la his-
tòria de la presó, centre peniten-
ciari durant la República amb el
nom de Correccional General 
de Dones, i utilitzada al llarg del
règim franquista. L’edifici fou
enderrocat i al seu lloc s’alcen ara
els grans magatzems El Corte
Inglés de Diagonal.
El web està estructurat en diversos
apartats. Un d’ells es dedica a la
història de l’edifici, que es remun-
ta al segle XVIII. Un altre recull les
veus de les preses que donen testi-
moni de la vida a la presó els pri-
mers anys del franquisme.  
També s’han conservat els docu-
ments de moviments de preses i de
funcionament intern. Al web hi ha
moltes imatges, algunes manipula-
des pel règim, però que tot i això
esdevenen un document històric
de primera mà. Finalment es
poden trobar diversos tipus de
recursos (llibres, pel•lícules, etc.)
per ampliar la història d’aquest
centre. El lloc ha estat produït per
l’Associació per la Cultura i la
Memòria de Catalunya (ACME),
amb el suport del Memorial
Democràtic.

Cinema
Barcelona 1900: 
recull de documentals a YouTube 
A YouTube podem trobar diversos
documentals curts sobre la ciutat
de Barcelona al començament del
segle XX. 
Entre ells destacaríem Barcelona,
perla del Mediterráneo 1912-1913,
de Cabot Films, d’una durada de 8
minuts, que comença amb imatges
del port i fa un recorregut per 
la ciutat, passant pel passeig de
Gràcia, el Park Güell i l’antic Gran
Casino de l’Arrabassada, punt de
trobada de l’alta societat europea
de l’època.
Un altre documental interessant és
Barcelona en 1908, vista tomada

desde un tranvía, de Ricardo Ba-
ños. Amb una durada d’uns 7 mi-
nuts, està filmat pujat amb tramvia
des del nucli antic i pel passeig de
Gràcia fins al barri de Gràcia, pas-
sant per Salmerón, la plaça Lesseps
i el carrer de la República Argen-
tina, fins arribar al carrer Craywin-
ckel. És un documental on es veu
com el barri va canviant; s’hi pot
contemplar des dels edificis de pas-
seig de Gràcia fins a les torres de
Sant Gervasi. 
Un altre és Barcelona Antigua,
d’una durada d’uns 4 minuts. Es
tracta d’una recopilació de fotos
antigues que inclou la rambla de
Canaletes el 1910, les Rambles,
Can Cortada el 1906 i el carrer
d’Aragó el 1915 entre altres.
Aquests són només una part dels
documentals sobre la ciutat que 
es poden trobar a YouTube, on
també es pot localitzar d’altre
documentació sobre la ciutat de
Barcelona, totalment disponible.

Racons de
Barcelona 
Els habitatges de la SEAT 
Al peu de la muntanya de
Montjuïc es troba un dels barris
més desconeguts de la Barcelona
metropolitana, amb una història i
una idiosincràsia pròpies: el barri
de la Marina del Port. Els orígens
del poblament a la zona es remun-
ten als ibers, què s’hi establiren
aprofitant els recursos de l’indret,
però és al segle XIX, amb la cons-
trucció del canal de la Infanta i la
instal•lació de fàbriques, que co-
mença a créixer. 
La primera gran transformació es
produeix l’any 1950 amb la instal-
lació de la primera fàbrica de la
SEAT, fet que va provocar canvis
socials i urbanístics. Cinc anys des-
prés, arran la política social de
l’empresa, es comença a construir
un conjunt de 1.062 habitatges,
«les vivendes de la Seat», actual-

ment Sant Cristòfol. És el primer
barri de l’època bastit amb una
urbanització acabada i dotada de
serveis de dispensari, guarderia i
escola. Així mateix s’aixecà un con-
sultori de medicina general, un
d’adreçat a la salut de la dona i 
un tercer de puericultura. Hi havia
dues cooperatives. L’esport va tenir
un gran pes ja que s’hi van cons-
truir pistes de futbol, un frontó i
una piscina. Actualment encara
funciona un club de petanca al cor
del barri. Tot aquest complex era
com un poble dins d’una ciutat.
Quan l’expansió del barri va aca-
bar l’any 1971, hi havia 1.734 
habitatges.
Posteriorment, la ciutat va créixer,
i el barri evolucionant fins a que-
dar inclòs dins del conjunt urbà de
la Zona Franca. A partir de 1994 es
van enderrocar alguns dels pisos
per causa de l’aluminosi i actual-
ment hi ha engegat un projecte
urbanístic conegut com la Marina
de Zona Franca. La instal•lació del
nou recinte firal i el projecte del
districte D38, entre altres, fan que
aquesta zona sigui un sector de la
ciutat amb una forta dinàmica
urbanística.

Llibres
LECEA, Ignasi de; FABRÉ, Jaume;
GRANDES, Carme [et al.]. 
Art Públic de Barcelona.
Barcelona: Ajuntament de
Barcelona i Àmbit, 2009. 545 pàg.
ISBN: 978-84-9850-195-7
Catàleg de l’art públic de la ciutat i
obra de referència, amb un recor-
regut de més de 600 anys de trans-
formacions de la ciutat, s’inicia el
segle XVI amb l’antiga façana de la
Casa de la Ciutat i es tanca en l’ac-
tualitat amb les intervencions a les
estacions  del metro.
Els continguts han estat extrets del
web www.bcn.cat/artpublic, amb
textos de Jaume Sobrequés, Josep
M. Huertas i Jaume Fabre; a més,
un extens nombre de professionals
i especialistes han fet la lectura his-
tòrica i l’anàlisi artística.
Cadascuna de les més de 800 
obres està acompanyada de la seva
il•lustració.
El catàleg inclou els monuments
desapareguts , les peces vinculades
a infraestructures i les situades dins
dels cementiris. 

Agenda
BARCELONA EN DIAGONAL
Trekking urbà de 12 km per
la Diagonal, organitzat en 
tres sessions d’un dia i mig 
de durada. Diàleg intens sobre
les controvèrsies urbanes i
urbanístiques inserides en les
seves edificacions i els seus
paisatges. 
Dissabte 23 i diumenge 24
d’octubre, a les 10 h

L’EIXAMPLE AL POBLENOU
Al municipi de Sant Martí,
com que no s’hi van respectar
els carrers del Pla Cerdà, hi
sorgí un urbanisme caracte-
rístic, ple de carrers tallats.
Durant el segle XX, se succeï-
ren els experiments urbanís-
tics, com algunes propostes
del GATCPAC incorporades
pel Pla Comarcal del 1953 i
les grans urbanitzacions de
blocs de pisos ubicades als
seus límits. En aquest mateix
sector de la ciutat, al segle
XXI s’ha definit una nova ma-
nera d'entendre l’Eixample,
amb el pla 22@.
Dissabte 20 de novembre, 
a les 10.30 h

EL BARRI DEL BON PASTOR.
DE LES CASES BARATES DE
LA DÈCADA DE 1920 A LES
DARRERES DÈCADES
Amb la col·laboració del dis-
tricte de Sant Andreu
Itinerari pel Bon Pastor que
explica la història del barri,
des dels seus orígens en les
cases barates de la dècada de
1920, passant pel temps del
pare Botella, fins a la trajectò-
ria més recent.
Dissabte 13 de novembre, 
a les 10 h

Informació i reserves 
al telèfon 932 562 122 o a 
reserves-mhcb@bcn.cat
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ELS AMICS I AMIGUES DEL MUSEU

Capitania General 
de Barcelona, de edifici
conventual a seu militar
(visita)
Data i hora a confirmar 

Part del que fou l'antic con-
vent de la Mercè es troba avui a

l'interior del monumental edifici
d'estil classicista que Adolf Floren-

sa va aixecar entre 1926 i 1929 per
ubicar-hi la Capitania General de Barce-
lona. Del convent mercedari se’n conserva
el claustre de dos pisos, amb els arrimadors

ceràmics, i també la porta que dóna a la
plaça de la Mercè, obra de Jaume Flori del

1641, ambdós del temps del barroc. 

Lloc i hora de trobada: Passeig de Colom, 1. Activitat per
a Amic/Amiga i acompanyant. Preu de l’activitat: 5 €.
Places limitades

Picasso davant Degas (visita comentada)
Dimarts, 26 d'octubre 
Aquesta exposició, que té lloc al Museu Picasso, vincula,
per primera vegada, els dos grans artistes i explora l'admi-
ració que durant tota la vida va experimentar Picasso pel
treball i la personalitat d'Edgar Degas. Així, estableix un
diàleg amb temes que van interessar ambdós artistes, com
van ser la fascinació per la vida moderna, les toilettes, els
experiments escultòrics, el ballet o l'interès per la produc-
ció gràfica.

Lloc i hora de trobada: c/ Montcada, 23, a les 17 h.
Activitat gratuïta per a Amic/Amiga i acompanyant. 
Places limitades.

Montserrat: el monestir i les seves col·leccions (sortida)
Dissabte, 6 de novembre 
Més enllà dels gairebé mil anys de trajectòria espiritual, el
monestir de Montserrat, fundat el 1025 per l'abat Oliba, ha
desenvolupat al llarg de la seva història una gran tasca cul-
tural. En són testimoni el gran fons bibliogràfic de la biblio-
teca i l'editorial del monestir, però també els fons d'art ubi-
cats a l'espai que Josep Puig i Cadafalch projectà el 1929
sota la gran plaça. De les obres del Museu de Montserrat
destaquen sobretot les col•leccions d'art dels segles XIII al
XX, amb una bona mostra de pintura catalana, i la d'ar-
queologia de l'Orient bíblic.

Lloc i hora de trobada: plaça Ramon Berenguer el Gran 
a les 9 h. Activitat per a Amic/Amiga i acompanyant. 
Preu: 20 €. Places limitades.

L’Exposició Internacional de 1929 (itinerari)
Dissabte, 20 de novembre
L'Exposició Internacional de Barcelona de l'any 1929 va culmi-
nar l’esforç per celebrar a la ciutat una nova exposició de caràc-
ter internacional, proposada des de principis del segle XX.
L'espai escollit en aquesta ocasió fou la muntanya de Montjuïc,
que amb la seva urbanització s'integrava plenament al traçat de
Barcelona a través de la plaça Espanya. Alhora, la celebració de
la mostra va llegar a la ciutat un espai amb una forta voluntat 
de representació urbana i construccions de molts estils.

Lloc i hora de trobada: Torre veneciana esquerra 
de l’avinguda M. Cristina a les 10.30 h. Durada: 3 h.
Activitat per a Amic/Amiga i acompanyant. Preu: 5 €.
Places limitades.

La domus romana i les sitges medievals del carrer
de la Fruita (visita comentada)
Dissabte, 11 de desembre
En aquest nou espai del MUHBA es conserven les restes
arqueològiques d'una domus romana edificada el segle IV
que, per les seves dimensions i la decoració musivària conser-
vada, podria haver pertangut a un personatge de l'elit de
Barcino. Juntament amb la domus, s'han conservat els vestigis
de tres tabernae o botigues. Unes grans sitges dels segles XII-
XIII, que servien per emmagatzemar gra apareixen superpo-
sades a les estructures romanes.

Lloc i hora de trobada: carrer de la Fruita a les 11 h.
Activitat per a Amic/Amiga i acompanyant.
Preu de l’activitat: 5 €. Places limitades.

Ja tenim 600! (visita comentada)
Dimarts, 21 de desembre 
L'exposició pren com a fil conductor el SEAT 600 i vol
mostrar les transformacions que experimentaren Barcelona
i els seus habitants durant els anys cinquanta i comença-
ments dels seixanta, quan aquest símbol de l'Espanya del
desarrollo començava a circular per les carreteres i a consti-
tuir un objecte de desig de la població.

Lloc i hora de trobada: taquilles del MUHBA a la Plaça 
del Rei - Conjunt Monumental a les 17 h. Activitat gratuïta
per a Amic/Amiga i acompanyant. Places limitades.

AGENDA D’ACTIVITATS -OCTUBRE A DESEMBRE 2010 

Per a més informació i/o participar en les activitats, podeu 
contactar al telèfon 93 256 21 22 o bé a amics-mhcb@bcn.cat

Domus Romana i Sitges Medievals de Sant Honorat

©
 M

U
H

B
A

 (autor: P
ep H

errero)



Noves publicacions

MUHBA
Butlletí 11

GUÀRDIA, Manuel; OYÓN, José Luis (eds.) 
FER CIUTAT A TRAVÉS DELS MERCATS. EUROPA, SEGLES XIX I XX
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Museu d'Història de Barcelona, 2010. 
480 pàg., 18 €
Els mercats com a nova forma d’arquitectura i d’urbanisme es van implantar a l’Europa urbana a comen-
çaments del segle XIX i es van generalitzar al continent amb la difusió dels mercats de ferro i vidre
durant la segona meitat de segle. Es van arribar a convertir en una de les manifestacions més evidents
de l’orgull municipal, de la innovació arquitectònica, de la renovació urbana i de les noves formes de
comerç de la ciutat capitalista. Tanmateix, el segle XX molts d’aquests mercats van començar a declinar;
alguns van caure sota la piqueta i només sobreviuen en el record. N’hi ha d’altres que, en canvi, seguei-
xen dempeus, desafiant amb les velles estructures les noves formes de comerç. La seva història està en
gran manera per fer. Aquest llibre intenta fer un pas endavant en aquesta direcció recollint contribucions
de nombrosos especialistes (Gilles-Henri Bailly, Esteban Castañer, Peter Haiko, Bertrand Lemoine,
Montserrat Miller, Malgorzata Omilanowska, Hannelore Paflik-Huber, Filippo De Pieri, James
Schmiechen, Allan Siegel, Helen Tangires) que aborden el tema des de diferents punts de vista. La publi-
cació és fruit del projecte de recerca per al futur Centre Cultural del Born de Barcelona.

PUIG, Ferran; RODÀ, Isabel 
LES MURALLES DE BARCINO
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Museu d'Història de Barcelona, 2010. 
87 pàg. 12 €. Edicions en català i castellà.

BELTRÁN DE HEREDIA, Julia; MIRÓ I ALAIX, Núria 
THE CERAMICS TRADE IN BARCELONA IN THE 16TH-17TH CENTURY
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Museu d'Història de Barcelona, 2010. 
143 pàg., 12 €. Edició en anglès.

Aquests títols corresponen als números 1 i 2 de Muhba Textures, la nova revista del Museu d’Història 
de Barcelona que recull textos relacionats amb els programes de la institució (recerca, exposicions, con-
ferències, seminaris, itineraris). El primer número presenta una visió de conjunt dels dos sistemes de
fortificació de Barcino en un text de dos dels especialistes més destacats en la matèria. El segon és 
la versió anglesa de l’article sobre el comerç de ceràmica en la Barcelona dels segles XVI i XVII que 
es va publicar en el darrer número de la revista Quarhis, presentat el mes de juny passat. 



MUHBA
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.

MUHBA
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.

MUHBA
Via Sepulcral Romana
Plaça Vila de Madrid 

Pl. Vila de Madrid
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 19 a 19 h.
A partir 1 d’abril,
de dt a ds.de 10 a 20 h.
Dg. de de 10 a 20 h. (a partit de
les 15 h. entrada gratuïta).
Festius de 10 a 15 h. 
Dl. tancat

MUHBA
Domus Romana i Sitges
Medievals de Sant Honorat   

C/ de la Fruita, 2
08002 Barcelona          
Tel.  93 256 21 00            
Horari de visita:
ds., dg i festius de 10 a 15 h.
Resta de dies, 
només visites concertades 

MUHBA
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.

MUHBA
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.

MUHBA
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.

MUHBA
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.

MUHBA
Park Güell
Casa del Guarda 

Park Güell
C/ d'Olot, s/n
08024 Barcelona
Tel.: 93 285 68 99
Horari de visita:
1/10 al 31/3
de dl. a dg. i festius de 10 a 17:30
(excepte 25/12 i 1/1)
1/4 al 30/9 
De dl. a dg. i festius de 10 a 19:30
(excepte 1/5)

MUHBA
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.
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Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h i 
divendres de 10 a 14h
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MUHBA
Butlletí
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