DE BARCELONA

Modernització i romanticisme

A partir del 18 / 07 / 09
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)
Casa Padellàs
Pl. del Rei, s/n - 08002 Barcelona
Tel.: 93 256 21 00
www.museuhistoria.bcn.cat
Horari de visita:
Fins el 30/9 de dt a ds de 10 a 20 h
A partir de l’1/10 de dt a ds de 10 a 14 i de 16 a 19 h
Dg. de 10 a 20 h (a partir de es 15 h entrada gratuïta),
Dl. tancat

BARCELONA I ELS JOCS FLORALS, 1859.
Modernització i romanticisme.

Activitats
Visites comentades a l’exposició
Dies 23 de juliol i 27 d’agost, a les 21 h

Visites dels diumenges al matí
1r i 3er diumenge de mes. D’octubre a gener de 2010, a les 12 h (excepte el 3 de
desembre i el 3 de gener). Durada: 1 h / Preu: 4 €

VisitA ComentadA i Itinerari
La construcció d’una visió romàntica de la ciutat
Dissabtes 17 d’octubre, 21 de novembre, 12 de desembre de 2009, i 9 de gener del
2010 a les 11 h / Visita comentada a l’exposició i itinerari guiat per resseguir l’empremta del
romanticisme pels carrers de la ciutat: Catedral, Teatre del Liceu, plaça Reial, carrer Ferran,
Ajuntament de Barcelona, etc. Lloc. Casa Padellàs del Conjunt Monumental de la Plaça del Rei /
Durada: 2,5 h / Preu: 7,5 €

Itinerari
A la recerca d’un nou estil. L’arquitectura historicista a l’Eixample
Diumenge 15 de novembre de 2009, i dissabte 23 de gener del 2010 a les 11 H
Els edificis que es construeixen a Barcelona en aquell moment, previ a l’esclat del Modernisme,
s’inspiren en els estils del passat: el neomedievalisme, el neoàrab, el neoclàssic, entre d’altres, i responen
a un codi simbòlic d’identificació. El medievalisme romàntic és molt viu a les façanes de l’Eixample, de
la mateixa manera que és present en l’estratègia de nomenar els carrers de la nova Barcelona. Lloc de
trobada. Monument a Rafael Casanova (Ali Bei - Ronda Sant Pere) / Durada: 2,5 h / Preu: 7,5 €

Visita comentada
La restauració romàntica del Monestir de Pedralbes:
l’arquitecte Joan Martorell i Sor Eulàlia Anzizu.
Diumenge 29 de Novembre de 2009, a les 11 h / Recorregut guiat pels espais del monestir
reformats a la segona meitat del segle xix per l’arquitecte Joan Martorell, d'acord amb el gust goticitzant
de l’època. La renovació del cenobi fou possible gràcies a l’impuls de Sor Eulàlia Anzizu, destacada
poeta i autora de la primera monografia històrica del monestir. A càrrec d’Anna Castellano, conservadora
del Museu-Monestir de Pedralbes. Lloc. Museu-Monestir de Pedralbes / Durada: 2 h / Preu: 6 €

Herois i paisatges romàntics: la “invenció” del passat en les arts plàstiques.
Dijous 26 de Novembre a les 19.30 h / Visita a les col·leccions de pintura i escultura de la
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. A càrrec de Pilar Vélez, directora del Museu
Frederic Marès i membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Lloc. Reial
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Casa Llotja de Mar, passeig d’Isabel II, 1, 2n pis.
Activitat gratuita, imprescindible reserva prèvia.

Concert – comentat
Del saló al carrer, música i Jocs Florals
Dijous 12 de novembre, a les 21 h / Francesc Cortès: coordinació i comentaris. Intervindran:
Nova Euterpe, Banda-Cobla de l’ESMUC. Lloc. Sala Martí l’Humà del Conjunt Monumental de la
Plaça del Rei / Preu: 6 €

Cicle de Conferències
La literatura en la nova Barcelona. Els Jocs Florals
Dimecres 18 de Novembre. Andreu Freixes. “La gènesi de la idea dels Jocs Florals de Barcelona”.
Dimecres 25 de Novembre. Josep Maria Domingo. “Barcelona i els Jocs Florals, 1859.
Modernització urbana i representació col·lectiva”.
Dimecres 9 de Desembre. Ramon Pinyol i Torrents. “La història dels Jocs amb posterioritat a 1859”.
Dijous 17 de Desembre. Montserrat Comas. “Víctor Balaguer. Topografia de la història als
carrers de l’Eixample.”
Dimecres 13 de Gener. Francesc Codina. “Barcelona als Jocs Florals de Barcelona.
Mitificació i reflexió”.
Dilluns 11 de Gener.Àlex Matas. “Modernització i representació literària a les ciutats europees
dels segles XVIII i XIX” (Dins dels Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni).
horari: a les 19 h / Lloc: Sala Martí l’Humà del Conjunt Monumental de la Plaça del Rei.
Conferències i visites gratuïtes, imprescindible reserva prèvia

espectacles poètics
Accidents Polipoètics
Divendres 23 d’octubre, a les 20 h Pàtria, Amor i Fe a Go-Go. Conferència escènica sobre el
paper de Catalunya al cabaret contemporani, a càrrec de Rafael Metlikovez i Xavier Theros. Lloc. Sala
Martí l’Humà del Conjunt Monumental de la Plaça del Rei / Durada: 45 minuts / Preu: 6 €

Josep Pedrals
Divendres 6 de Novembre de 2009, a les 20 h Divertiment amb textos i música d’un saló
del vuit-cents, amb David Casanova al piano. Lloc. Sala Martí l’Humà del Conjunt Monumental
de la Plaça del Rei / Preu: 6 €

Per a més informació sobre les activitats del Museu
d’Història de Barcelona consulteu el web:
www.museuhistoria.bcn.cat
Altres activitats relacionades amb
els “150 anys dels Jocs Florals de Barcelona” a:
www.bcn.cat/canalcultura,
http://scll.iec.cat i
www.societatverdaguer.org

Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)
Pl. del rei, s/n
08002-BARCELONA
Informació i reserves:
Tel: 932562122
reserves.mhcb@bcn.cat

