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INSCRIPCIONS
Termini:  
del 18 d’octubre al 18 de novembre
Import:  
general, 52 €
estudiants i jubilats, 26 € 
Pagament:  
per ingrés bancari a “la Caixa”:
c/c 2100-3236-89-2200098427, 
codi XII Congrés
Formalització: 
cal retornar la butlleta d’inscripció juntament 
amb el comprovant de l’ingrés a la Secretaria del 
Congrés per correu postal (carrer de Santa Llúcia, 
1, 08002 Barcelona), per fax (93 317 83 27) o per 
correu electrònic (shb@bcn.cat).

COMITÈ ORGANITZADOR
Ramon Grau i Fernández, coordinador
Joaquim Borràs i Gómez,
Pere Molas i Ribalta, 
Joan Roca i Albert,
Xavier Tarraubella i Mirabet, 
Pilar Vélez Vicente,
vocals
Dolça Roca i López, 
secretaria

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms

NIF 

Carrer

Ciutat

Codi Postal

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Modalitat d’inscripció:  

 General (52 €)        

 Estudiants* i jubilats* (26 €)      

 Personal de la Institució 
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*Amb la presentació de l’acreditació corresponent.

D’acord amb la llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter 
personal, les vostres dades personals formen part d’un fitxer 
automatitzat. Aquest fitxer compleix amb les mesures i nivells 
de seguretat exigits per la llei.

Pagament per ingrés bancari:  
“la Caixa”, c/c 2100-3236-89-2200098427, codi XII Congrés

Cal retornar la butlleta d’inscripció juntament amb el comprovant 
de l’ingrés a la Secretaria del Congrés per correu postal (carrer de 
Santa Llúcia, 1, 08002 Barcelona), per fax (93 317 83 27) o per 
correu electrònic (shb@bcn.cat).

Amb la col·laboració de:

www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric

XII Congrés 11
30 de novembre i 1 de desembre de 2011



9.30 h Inauguració del Congrés

SESSIÓ I  

10 h La inscripció llatina de la façana antiga   
 de la casa de la Ciutat (1550)
 Xavier Espluga, 
 Universitat de Barcelona

10.30 h Literatura historiogràfica i retòrica del   
 poder a la Barcelona del Quatrecents
 Pol Serrahima i Bàlius, 
 Universitat de Lleida

11.15 h Descans

11.45 h La ciutat dels sants: 
 Barcelona i la historiografia 
 de la Contrareforma
 Xavier Torres Sans, 
 Universitat de Girona

12.30 h La imatge històrica de Barcelona 
 en l’obra literària d’Antoni de Bofarull
 Magí Sunyer Molné, 
 Universitat Rovira i Virgili

13.15 h Debat

SESSIÓ II 

16 h Comunicacions: 
 Escriptures. Figuracions 

17.45 h Descans

18.15 h Les guies de Barcelona al segle XIX:   
 la construcció d’una historiografia   
 particular
 Carmen Rodríguez Pedret, 
 Universitat Politècnica de Catalunya

19 h Comunicacions: 
 Episodis

19.45 h Debat

Fundada en època romana i amb vitalitat conti-
nuada fins als nostres dies, Barcelona no sols ha 
estat objecte d’esment en innumerables escrits 
històrics, sinó que ha generat una historiogra-
fia pròpia, vinculada en origen al desenvolupa-
ment de les seves institucions municipals autò-
nomes, a partir de la Baixa Edat Mitjana. La 
supressió d’aquesta autonomia el 1714 n’afeblí el
suport institucional, però la renovada puixança 
social de la ciutat des del mateix segle XVIII i els 
esforços per recuperar i analitzar el seu passat 
han permès que la personalitat històrica de 
Barcelona –mites inclosos– segueixi alimentant 
les aspiracions col·lectives.
Dins l’objectiu genèric del Congrés, que és 
recuperar la ciutat de Barcelona com a objecte 
històric diferenciat i teixir vincles positius entre
els diversos estudiosos que n’han fet un centre 
d’atenció principal, les finalitats específiques 
de la present convocatòria són: 1) revisar la 
seqüència dels discursos històrics generals 
sobre la ciutat i la seva influència social i políti-
ca al llarg dels segles, mitjançant un seguit de 
ponències o conferències; i 2) examinar algu-
nes tendències de la investigació contemporà-
nia, amb un conjunt de comunicacions que 
tenen el denominador comú del balanç crític 
d’antecedents i que hem agrupat en cinc àrees: 
Escriptures, Figuracions, Episodis, Espai i Gent.
Una de les figures decisives dins la renovació de 
la historiografia urbana de Barcelona al llarg 
dels difícils decennis centrals del segle XX ha 
estat Agustí Duran i Sanpere, primer director 
de l’Arxiu Històric de la Ciutat, i la conferència 
de clausura és concebuda com un homenatge a 
la seva obra.
En definitiva, amb la dotzena edició del Congrés
d’Història de Barcelona, l’Arxiu Històric de la 
Ciutat renova l’oferiment biennal d’un fòrum 
d’intercanvi científic i de debat d’idees obert a 
tot el públic interessat en la història de Barcelo-
na i en les diverses modalitats d’investigació i 
d’aprofitament i difusió dels coneixements sobre
el passat ciutadà. 

30.11.11 01.12.11
SESSIÓ III 

9.30 h Comunicacions: 
 Espai

11 h Descans

11.30 h Barcelona, urbs republicana 
 Àngel Duarte i Montserrat, 
 Universitat de Girona

12.15 h El Consell de Cent i la reivindicació   
 de l’autogovern de Barcelona
 Ferran Armengol i Ferrer, 
 Universitat Pompeu Fabra

13 h Debat 

SESSIÓ IV

16 h Investigadors i divulgadors. 
 Història i Anècdota, 1939-1975. 
 Una visió crítica
 Jaume Fabre, 
 historiador i periodista

16.45 h Comunicacions: 
 Gent

17.45 h Debat

18.15 h Descans

18.45 h Conferència de clausura: 
 Agustí Duran i Sanpere, història urbana
 Eulàlia Duran, 
 Institut d’Estudis Catalans

19.45 h Cloenda
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