
Una exposició itinerant organitzada 
per l’Arxiu Municipal de Barcelona 
amb la col·laboració de la Xarxa de 
Centres Cívics de Barcelona

“Relats revelats” es presenta com una porta d’entrada 
a un univers fotogràfic fins ara poc conegut, el que 
s’amaga darrere les històries de la gent i la seva 
activitat als barris de Barcelona des de finals del 
segle XIX i durant tot el segle XX. Aquestes històries, 
aquests “petits” relats, configuren una memòria 
col·lectiva de la ciutat i ens ajuden a completar 
el gran trencaclosques de l’imaginari visual de 
Barcelona, on cada peça, cada fotografia, reflecteix 
un instant revelador de les persones que hi han 
crescut, hi han treballat, hi han gaudit i, en definitiva, 
hi han viscut. 

Aquesta exposició pretén mostrar l’important 
patrimoni fotogràfic que es conserva als arxius 
municipals dels districtes de Barcelona, tant per la 
seva riquesa com per la diversitat que presenten 
aquests fons, i la manera com s’han generat, gràcies 
en bona part a les donacions privades que han 
rebut des de procedències molt diverses: famílies, 
empreses, associacions, cooperatives, però també 
agrupacions fotogràfiques, centres excursionistes 
i arxius populars dels diferents barris. A partir de 
les fotografies exposades, s’ofereix una àmplia 
visió de la vida a la ciutat a través d’àmbits com el 
treball, la quotidianitat, l’habitatge, l’urbanisme, les 
reivindicacions socials, l’oci o la cultura popular, a 
més de posar èmfasi en pràctiques com la fotografia 
amateur, que tant ha contribuït a revelar els relats de 
la ciutadania de Barcelona. 

TOTES LES ACTIVITATS 
SÓN GRATUÏTES, AMB 
PLACES LIMITADES I 
INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Més informació:

Arxiu Municipal de 
Barcelona
barcelona.cat/arxiumunicipal
FB: @bcnarxiumunicipal
TW: @BCN_Arxiu
IG: @bcnarxiumunicipal

Xarxa de Centres Cívics de 
Barcelona
barcelona.cat/centrescivics
FB: @CentresCivicsBCN  
TW: @CcivicsBCN

#relatsrevelats

Relats 
revelats
Els fons fotogràfics 
dels Arxius Municipals 
de Districte



Centres cívics que acolliran l’exposició i programa 
d’activitats:

Centre Cívic Sant Andreu
Carrer Gran de Sant Andreu, 111. 08030 Barcelona
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 21 h
Dissabtes, de 10 a 14 h

Exposició del 28 d’abril al 26 de maig de 2021

— Dimecres 28 d’abril de 2021, a les 18 h
Inauguració de l’exposició amb presentació per part de 
Marta Delclòs, comissària de l’exposició

— Dimecres 12 de maig de 2021, a les 18 h
Taula rodona “Sant Andreu revelat”

Aquesta taula rodona vol posar en relleu la importància 
que ha tingut la fotografia amateur en la imatge que hem 
conservat dels barris i districtes de Barcelona. Es tracta 
d’una pràctica fotogràfica autodidàctica que, tot i la relle-
vància i el desenvolupament al llarg del segle XX, encara 
avui resta gairebé inèdita en la història fotogràfica de la 
ciutat. La sessió se centrarà en el districte de Sant Andreu 
a partir de dos fotògrafs andreuencs, Tomàs Fàbregas i 
Andreu Pinyol, que van dur a terme una pràctica fotogràfica 
vinculada a agrupacions fotogràfiques com la Saint-Victor, 
a temes com l’excursionisme i a l’itinerari al voltant de la 
ciutat. En definitiva, les seves fotografies es revelen com a 
fonamentals en la història de Sant Andreu i de Barcelona. 

Aquesta activitat s’oferirà amb públic presencial i es 
retransmetrà en línia.

Lloc: Auditori de la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra 
(carrer del Segre, 24, planta baixa, 08030 Barcelona)
Ponents: Jaume Seda i Lourdes Pinyol, membres del 
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (CEII)
Modera: Marta Delclòs, comissària de l’exposició

Centre Cívic Can Basté
Passeig de Fabra i Puig, 274. 08031 Barcelona
Dilluns, de 16 a 21 h
De dimarts a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 21 h
Dissabtes, de 10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h

Exposició del 10 de juny al 31 de juliol de 2021

— Dijous 10 de juny de 2021, a les 18 h
Inauguració de l’exposició amb presentació per part de 
Marta Delclòs, comissària de l’exposició

— Dimecres 30 de juny de 2021, a les 18 h
Presentació de Linde: històries “mínimes” que 
expliquen la ciutat

Myriam Meloni i Arnau Bach, autors del llibre Linde, un 
treball fotogràfic que retrata els barris de Canyelles, Ciutat 
Meridiana, Torre Baró i Vallbona, faran un recorregut per les 
històries “mínimes” d’aquests territoris, moltes d’elles poc 
conegudes i oblidades, tal com succeeix amb les històries 
que s’entreveuen en la majoria de les fotografies exposades 
a “Relats revelats”. Ambdós projectes seran posats en 
paral·lel, tant per les imatges mostrades com per la manera 
en què s’han concebut, partint de la memòria popular com 
a base per recuperar un llegat fonamental per conèixer el 
passat i el present de la nostra ciutat. 

Aquesta activitat s’oferirà amb públic presencial i es 
retransmetrà en línia.  

Lloc: Centre Cívic Can Basté 
Ponents: Myriam Meloni i Arnau Bach, fotògrafs
Modera: Marta Delclòs, comissària de l’exposició

Centre Cultural La Farinera del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes, 837. 08018 Barcelona
Dilluns, de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 21 h
De dimarts a divendres, de 9 a 21 h
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Exposició del 30 de setembre al 31 d’octubre de 2021

— Dijous 30 de setembre de 2021, a les 18 h
Inauguració de l’exposició amb presentació per part de 
Marta Delclòs, comissària de l’exposició 

— Dissabte 16 d’octubre de 2021, a les 11 h
Itinerari “El Clot fotogràfic”

Itinerari fotogràfic pel barri del Clot que conjuga passat 
i present a partir de les fotografies històriques del fons 
d’Esteve Bosch Ribas, conservat a l’Arxiu Municipal del 

Districte de Sant Martí. Es tracta d’una passejada que 
parteix de les imatges d’arxiu per descobrir els espais del 
barri que van tenir un interès per Esteve Bosch, fotògraf 
amateur i veí del Clot, que el va documentar entre els anys 
trenta i seixanta. El recorregut vol recuperar la mirada del 
fotògraf i la seva memòria familiar recorrent els llocs que 
van formar part de la seva trajectòria vital, per descobrir, 
a la vegada, quina ha estat la transformació d’aquest terri-
tori al llarg del temps. 

Punt de trobada de l’itinerari: Centre Cultural La 
Farinera del Clot. Durada: 1 h
A càrrec de Marta Delclòs, comissària de l’exposició

Centre Cívic Pati Llimona
Carrer de Regomir, 3. 08002 Barcelona
De dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a 20 h 
Dissabtes, de 10 a 14 i de 16 a 20 h

Exposició del 29 de novembre al 31 de desembre de 2021

— Dilluns 29 de novembre de 2021, a les 18 h
Inauguració de l’exposició amb presentació per part 
de Marta Delclòs, comissària de l’exposició

[Activitat per confirmar]

Foto de portada: Plaça Salvador Anglada des d’un bar, Francesc Sánchez 
Rovira, 1963. Col·lecció de la Unió Excursionista Catalunya - Sants. AMDS

← Dones apedaçant les xarxes a la Fabra i Coats, Tomàs Fàbregas i Catarineu, 
1940. AFB

↑ Noia recolzada en un cotxe negre, Esteve Bosch Ribas, 1951. AMDSM


