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Arran de la proclamació de la República, les inquietuds que tenallaven
Barcelona -on després de l’Exposició de 1929 l’atur agreujava una crisi social
crònica- cediren el protagonisme a les esperances de millora de la vida quoti-
diana, d’una influència més gran de les majories en les decisions col·lectives i
d’una reformulació de l’encaix institucional de Catalunya dins d’Espanya. 

A partir d’aquells desitjos calia elaborar les propostes operatives. Els dirigents
polítics, majoritàriament aplegats en un partit de creació molt recent, d’ampli
espectre i sense experiència de govern, havien de posar en marxa un projecte
a mitjan termini, començant per la construcció de les institucions, i fer front
alhora a les expectatives populars d’una solució ràpida per a les urgències
socials.

L’empenta renovadora, en la cruïlla entre l’ideari noucentista, les elaboracions
provinents del món obrer i els corrents intel·lectuals europeus, intentava,
doncs, eixamplar les perspectives d’un temps millor malgrat els episodis de
conflictivitat laboral i urbana, amb els sectors més intransigents de la patronal
i de l’anarcosindicalisme durament enfrontats i igualment recelosos davant
l’ordre republicà. 

El curs, coorganitzat per l’Arxiu Històric de la Ciutat i la Fundació Antoni Tàpies
(Projecte Majories Urbanes 1900-2025), pretén centrar la mirada en els poten-
cials i els límits de l’assaig de bastir una normalitat republicana i en les seves
formulacions durant el període que va de la proclamació del règim el 1931 a la
tardor de 1934, quan de l’horitzó d’un futur en construcció es passa al d’una con-
vulsa supervivència del règim, amb una successió de circumstàncies excepcio-
nals que finalment no pogueren superar-se. 

La durada del curs és de 12 sessions, que tindran lloc els dimecres, entre el 18
d’octubre de 2006 i el 31 de gener de 2007, de les 19 a les 20:30 hores, a la sala
d’actes de l’Arxiu Històric de la Ciutat.

Matrícula: 70 euros
Assistència a conferències sense matriculació: 6 euros/conferència.
Per formalitzar la inscripció cal trucar a l’Arxiu Històric de la Ciutat-Seminari
d’Història de Barcelona, de 9 a 14 hores, fer el pagament en quansevol oficina
de la Caixa de Pensions, al compte corrent: Institut de Cultura de Barcelona,
2100 3236 89 2200098427, codi curs Normalitat, i trametre el comprovant de
l’ingrés, per correu o fax.

Arxiu Històric de la Ciutat
Seminari d’Història de Barcelona
Casa de l’Ardiaca
Carrer de Santa Llúcia, 1
08002 Barcelona
Tel. 93 318 11 95 / Fax 93 317 83 27
A/e: shb@bcn.cat
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Barcelona, 1931-1934. L’intent d’assolir
una normalitat republicana
Direcció: Soledad Bengoechea i Joan Roca

18 d’octubre Radiografia sociopolítica de Barcelona. Les
cinc eleccions de 1931
Mercè Vilanova (Universitat de Barcelona)

25 d’octubre Les referències intel·lectuals de partida.
Noucentisme i república
David Martínez Fiol (IES Mollet del Vallès)

8 de novembre Immigració, atur, conflicte i ordre. La ciutat i
la concepció republicana del cos social 
Chris Ealham (Universitat de Lancaster)

15 de novembre Elits econòmiques, sindicat i govern. Les
posicions de la patronal 
Soledad Bengoechea (historiadora)

22 de novembre Per una nova condició femenina. Del debat
ciutadà a les iniciatives legislatives 
Cèlia Cañellas (IES Ernest Lluch)

29 de novembre Els intents de canvi educatiu. La il·lusió per
modernitzar i estendre l’ensenyament 
Josep González-Agàpito (Universitat de
Barcelona)

13 de desembre Ferments d’innovació cultural. Barcelona i la
renovació musical a Europa en els anys trenta 
Xosé Aviñoa (Universitat de Barcelona)

20 de desembre La construcció literària de la Barcelona
republicana
Marina Gustà (Universitat de Barcelona)

10 de gener La fotografia en la creació de noves
representacions urbanes
Juan José Lahuerta (Universitat Politècnica de
Catalunya)

17 de gener Entre necessitats, pressupostos i programa.
L’actuació de l’Ajuntament de Barcelona 
Marina López (historiadora)

24 de gener Barcelona i la qüestió del poder local. El
Congrés municipalista de 1933 
Francesc Vilanova (Fundació Carles Pi i Sunyer)

31 de gener Espai metropolità o ciutat limitada?
L’equilibri entre Barcelona i Catalunya 
Joan Roca i Albert (Fundació Antoni Tàpies)


