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MUHBA Centre de Recerca i Debat
1r Taller sobre representació de la ciutat

L’expansió de la ciutat durant l’edat contemporà-
nia ha plantejat ara i adés el repte de donar signi-
ficació cultural als nous territoris urbanitzats en 
els seus marges. En aquest procés, la construcció 
de la mirada sobre el paisatge humà i urbà de les 
vastes perifèries emergents ha precedit sovint la 
seva presa en consideració des dels punts de vista 
social, urbanístic i monumental. Aquest primer 
taller se centrarà en el darrer gran període de 
creixement de Barcelona a mitjan segle XX, amb 
la presentació inicial de noves recerques sobre la 
construcció d’aquestes mirades creades des de la 
fotografia, en contraposició amb altres moments 
històrics i amb altres ciutats.

El taller compta amb la col·laboració de l’AFB 
(Arxiu Fotogràfic de Barcelona), del COAC (Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya) i del MACBA (Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona), dipositaris dels 
principals arxius fotogràfics consultats.
 

Dates
29 d’abril de 2013

Lloc 
MUSEU D’HISTÒRIA 
DE BARCELONA
Sala Carreras Candi
Plaça del Rei, s/n
08002 Barcelona

Informació i reserves
Tel.: 93 256 21 22
Fax: 93 268 04 54
reservesmuhba@bcn.cat
Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. 
museuhistoria.bcn.cat

Preu
14 € 
(estudiants, aturats i jubilats: 7 €)

Inscripció
Per inscriure-us al taller, cal que 
truqueu o envieu un correu 
electrònic a la secció Reserves 
del museu. 
El pagament es pot fer per 
transferència bancària al compte 
2100 3236 83 2200065134 
(especificant el vostre nom), 
o a les taquilles del museu. 
Els estudiants, aturats i jubilats 
han de fer efectiu el pagament 
a les taquilles del museu.

Construir 
la imatge 
de Barcelona,
1947-2007
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Construir la imatge 
de Barcelona, 1947-2007 
Transformació urbana, 
representació de la ciutat 
i patrimoni històric

Dilluns 29.04.2013 

08.45 
Recepció i lliurament de documentació

09.00 
Obertura institucional

SESSIÓ 1
ICONOGRAFIES DEL CREIXEMENT SENSE DEMOCRÀCIA

09.10
On la ciutat perdia el nom. 
Mirades fotogràfiques de l’expansió i de la perifèria 
de Barcelona de 1947 a la Transició
Marta Delclós, documentalista. Presentació del projecte 
de recerca i expositiu sobre el tema impulsat des del Centre 
de Recerca i Debat del MUHBA.
Contrapunt a càrrec de Jordi Calafell, Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona

11.30  
Pausa

SESSIÓ 2
DE LES ICONOGRAFIES DEL CREIXEMENT 
A LES DE LA RECONSTRUCCIÓ

12.00 
La transformació de Barcelona i la diversificació 
de les representacions i els imaginaris urbans, 1979-2007
Col·loqui amb Xavier Antich, Universitat de Girona, 
i Manolo Laguillo, Universitat de Barcelona

13.40  
Pausa

SESSIÓ 3
REPRESENTACIONS, PATRIMONIS I PAISATGES HISTÒRICS

15.30 
La història urbana en la construcció de la mirada i en 
la definició del patrimoni. Reflexions a partir del projecte 
Barcelone vue du Besòs, 1997-2007
Patrick Faigenbaum, École des Beaux-Arts de Paris, 
i Joan Roca i Albert, Museu d’Història de Barcelona

16.20
‘Àrees’ versus ‘paisatges’. Qüestions de mètode en 
l’extensió del patrimoni i en la monumentalització de 
les capitals europees, del nucli històric a la perifèria 
Gabor Sonkoly, Eötuös Loránd University de Budapest

17.10 
Pausa

17.30 
Barcelona, capital i metròpoli. Patrimonis emergents, 
espai públic i representació cultural en els paisatges 
ordinaris 
Col·loqui amb Francesc Muñoz, Univesitat Autònoma 
de Barcelona, Fernando Álvarez, Univesitat Politècnica 
e Catalunya, i Fernando Marzá, Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya 

18.40  
Apunts finals
A càrrec de Xavier Antich, Marta Delclós i Joan Roca

19.10  
Cloenda

I DESPRÉS... MÀSTER OBERT
A partir de les 19.30, sessió oberta al públic amb els estudiants 
del màster d’Intervenció en el Patrimoni i el Paisatge Urbà 
(UAB/MUHBA) per perfilar els seus treballs sobre nous 
paisatges i patrimonis del carrer de Pere IV, al Poblenou. 
Coordinació: Francesc Muñoz, director del màster, i Joan 
Roca, director del MUHBA

El taller Construir la imatge de Barcelona, 1947-2007. 
Transformació urbana, representació de la ciutat i patrimoni 
històric ha estat coordinat per Xavier Antich, UdG, 
i Marta Delclós, documentalista, i organitzat pel Centre 
de Recerca i Debat del MUHBA amb la col·laboració del seu 
màster compartit amb la UAB sobre Intervenció en el 
patrimoni i el paisatge.


