
Bem-vindos ao Museu d’Història de Catalunya

Estão nos velhos Armazéns Gerais de Comércio do Porto de Barcelona, um edifício cons-
truído entre 1894 e 1900 de acordo com o projeto do engenheiro Maurici Garrán e um dos 
máximos exemplos da arquitetura portuária catalã nos nossos dias.
Hoje, cem anos depois, os velhos armazéns de mercadorias alojam um moderno equipa-
mento museológico criado no ano 1996 a fi m de dar a conhecer a História da Catalunha.
O Museu oferece um itinerário através da história, a qual nasce na mais longínqua 
pré-história e chega até aos nossos dias.
A visita começa no segundo andar com um percurso desde o Paleolítico até ao século XVIII. 
Os períodos históricos compreendidos neste amplo espaço de tempo são estruturados 
em quatro âmbitos temáticos: As raízes; O nascimento de uma nação; O nosso mar; e Na 
periferia do Império.
O terceiro andar é dedicado à época contemporânea, os séculos XVIII, XIX e XX, e é estrutu-
rado em quatro âmbitos: Vapor e nação; Os anos elétricos; Derrota e recuperação; e Um 
retrato da Catalunha contemporânea. 
No rés-do-chão e no primeiro andar, encontram-se as exposições temporárias. Estão dis-
poníveis ainda todos os serviços do Museu: a loja-livraria, a cafetaria-restaurante com um 
miradouro privilegiado, a biblioteca, etc.
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et REGULAMENTO DA VISITA

HORÁRIOS DE ABERTURA DO MUSEU E DAS EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

De terça-feira a sábado: de 10:00 a 19:00 h
Quartas-feiras: de 10:00 a 20:00 h
Domingos e feriados: de 10:00 a 14:30 h
Segundas-feiras não feriados, 25 e 26 de dezembro e 1 e 6 de janeiro, fechado.
A bilheteira e a entrada fecham 30 minutos antes do limite horário.

ACESSOS

Autocarro: Linhas 14, 17, 36, 39, 40, 45, 51, 59, 64, 120 e D20

Metro: Linha 4 (amarela), estação Barceloneta

Comboio: Estação de França

Bicing: Estação Plaça Pau Vila

Acesso adaptado para pessoas com mobilidade reduzida

INFORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE VISITAS PARA GRUPOS

Tel. 93 225 42 44 (de segunda-feira a sexta-feira de 10:00 a 14:00 h e de 15:30 a 17:30 h)
E-mail: mhcvisites.cultura@gencat.cat

MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA

Pl. Pau Vila, 3 / 08003 Barcelona
Tel. 93 225 47 00 / Fax 93 225 47 58
www.mhcat.cat / mhc.cultura@gencat.cat

SERVIÇOS DO MUSEU

Ação cultural

Auditório

Exposições temporárias

Itinerários

Aluguer de espaços

Serviço educativo

Varanda

Visitas guiadas

Loja-livraria
Tel. + Fax: 93 221 22 18
E-mail: llibreria@bestiari.net

Cafetaria-Restaurante
Tel. 93 221 00 50
E-mail: reserves@sagardi.com

Biblioteca Josep Benet
Tel. 93 225 47 00
E-mail: kchc0001@gencat.net
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ANDAR 4

Sala de aula 7

Biblioteca Josep Benet

Auditório

Espaço aberto

Cafetaria-Restaurante

Varanda
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2 MUSEU
Da pré-história até 1714

3 MUSEU
Séculos XVIII a XXI

ANDAR 3
Séculos XVIII a XXI

Vapor e nação

Os anos elétricos

Derrota e recuperação

Um retrato da Catalunha 
contemporânea

RÉS-DO-CHÃO

Receção e informação

Loja

Depósito de objetos

Exposições temporárias

Workshop do historiador

ANDAR 2
Da pré-história até 1714

As raízes

O nascimento de uma 
nação

O nosso mar

Na periferia do Império

MAPA GERAL

ANDAR 1

Centro de História 
Contemporânea da 
Catalunha (CHCC)

Serviços técnicos

Exposições temporárias

Da pré-história até ao século VIII. As raízes
Desde o Paleolítico Inferior, as atuais terras catalãs foram testemunhas ininterruptas de atividades 
humanas. A extensão da agricultura e da criação de gado a partir do Neolítico, nos últimos milénios 
antes de Cristo, determina uma nova confi guração do território e o aparecimento de novas culturas. 
A infl uência das sociedades grega, fenícia e orientais desde o século VII aC concretiza-se na cultura 
ibera. No ano 218 aC, com a chegada do exército romano a Empúries, começa um longo período 
de vinculação ao Império de Roma. Esta infl uência mantém-se nas estruturas culturais básicas da 
nossa identidade, como a língua e o direito, que o reino visigótico de Toledo também assimila.

Séculos VIII a XIII. O nascimento de uma nação
No ano 711, o exército muçulmano empreende a conquista da Hispânia visigótica; nasce uma nova 
identidade, um novo país: Al-Andalus. Ao longo de quatro séculos, as terras de Balaguer, Lleida, 
Tarragona e Tortosa são unidas ao Islão e fazem parte de uma comunidade que se estende até 
à Índia. Perante Al-Andalus, formam-se os condados catalães, integrados na Marca Hispânica, 
território de fronteira do Império Carolíngio. No fi m do século X, os condados catalães tornam-
-se independentes, sob a hegemonia da Casa de Barcelona. No século XII, a conquista da Catalu-
nha Nova, a vinculação com a Occitânia e a união de dinastias com o Aragão fortalecem o novo 
estado. O aparecimento da palavra Catalunya (Catalunha) é quase simultâneo ao início do uso do 
catalão como língua escrita.

Séculos XIII a XVI. O nosso mar
No século XIII, a conquista de Maiorca e de Valência pela parte de Jaime I dá início a uma etapa de 
expansão pelo Mediterrâneo que chega até ao século XV. O crescimento das cidades e do comércio 
é paralelo à formação das instituições de governo da Catalunha: as Cortes, a Generalitat (o Governo 
da Catalunha) e os Conselhos Municipais. A fome de 1333 e a Peste Negra de 1348 marcam o início de 
uma profunda crise. No campo, os servos da gleba alçam-se contra os senhores, enquanto nas cida-
des acontecem profundas comoções sociais. Por fi m, a guerra civil (1462-1472), que enfrenta a coroa 
com a Generalitat, assola o conjunto do país. Em 1479, o acesso ao trono de Fernando II, casado com 
Isabel de Castela dez anos antes, signifi ca o início da união das dinastias de ambas as coroas.

Séculos XVI a XVIII. Na periferia do Império
Dentro do império dos Habsburgos, Catalunha mantém o seu Estado próprio e, desde meados do 
s. XVI, começa o crescimento económico. A luta da monarquia hispânica dos Habsburgos com a 
França, com quem se disputa a hegemonia da Europa, provoca confl itos continuamente. O mar 
torna-se ainda fronteira de outros poderosos inimigos: os corsários berberes e otomanos. Em uma 
época de construção do estado moderno, o crescente autoritarismo dos monarcas é contrário às 
doutrinas constitucionalistas das instituições catalãs. Neste âmbito, acontecem a Guerra dos Se-
gadores (1640-1659) e a Guerra da Sucessão Espanhola (1702-1715). No fi m desta em 1716, Felipe V, 
o primeiro rei da dinastia espanhola dos Bourbon, abole as Constituições da Catalunha mediante 
o Decreto de Nova Planta.

Séculos XVIII e XIX. Vapor e nação
Ao longo do século XVIII, colocam-se as bases da revolução industrial e da Catalunha contemporâ-
nea. A partir de 1830, o país começa a industrialização. Máquinas de vapor e colónias confi guram 
um novo modelo económico baseado no setor têxtil. O grande crescimento das cidades corre 
paralelo à extensão de duas novas classes sociais: a burguesia industrial e a classe operária. Por 
outra parte, o estado liberal espanhol aprofunda a centralização política. O carlismo, o republica-
nismo federal e as campanhas protecionistas são distintas respostas a este novo modelo político. 
Paralelamente, acontece a revitalização da língua e da cultura catalãs, com a eclosão da Renai-
xença (Renascença) e do modernismo.

De 1900 a 1939. Os anos elétricos
Durante o primeiro terço do século XX, a indústria catalã vive uma etapa de diversifi cação, carac-
terizada pela extensão da eletricidade e dos derivados do petróleo. O movimento operário, de 
tendência anarcossindicalista, consolida-se com a fundação da CNT (1910). A Mancomunitat de 
Catalunya (1914-1925) federa as quatro deputações provinciais. Com a proclamação da Segunda 
República, em 1931, a Generalitat de Catalunya é restaurada e o primeiro Estatuto de Autonomia 
é aprovado. A iniciativa política corresponde ao partido Lliga Regionalista (Liga Regionalista) e, a 
partir de 1931, ao partido Esquerra Republicana de Catalunya (Esquerda Republicana da Catalu-
nha). O golpe de estado militar do mês de julho de 1936 dá início a três anos de cruenta guerra 
civil que, na retaguarda, também são de revolução.

De 1940 a 1980. Derrota e recuperação
A ditadura do General Franco (1939-1975) caracteriza-se pela repressão dos setores democráticos, 
catalanistas e de esquerdas. Nos primeiros decénios, a política de autarquia e as consequências 
da guerra conduzem o país ao colapso económico e à miséria. A abertura económica, começada 
em 1959, gera importantes mudanças: entrada de capital estrangeiro e diversifi cação industrial, 
aparecimento do turismo, avalanche imigratória e generalização da sociedade de consumo. Após 
a morte do ditador, uma nova Constituição democrática, de 1978, e um novo Estatuto de Autono-
mia, de 1979, marcam o início de uma etapa de liberdades.

Catalunya.cat: Um retrato da Catalunha contemporânea, 1980-2007
A sociedade catalã vive, desde 1980, o período de autogoverno político mais longo da sua história 
contemporânea. Durante estes anos, a população da Catalunha cresce de forma muito signifi cati-
va. A sociedade, a cultura e a economia vivem ainda alterações signifi cativas. Os desafi os abertos 
são extraordinários e alcançam todos os âmbitos: as novas tecnologias, a globalização, a proteção 
do ambiente, o estado do bem-estar... –em conclusão, o nosso futuro como povo.
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