
Benvidos ao Museo de Historia de Cataluña!

Atópase vostede nos antigos Almacéns Xerais de Comercio do Porto de Barcelona, un 
edifi cio construído entre 1894 e 1900 segundo o proxecto do enxeñeiro Maurici Garrán e 
un dos máximos expoñentes da arquitectura portuaria catalá nos nosos días.
Hoxe, cen anos despois, os vellos almacéns de mercancías acollen un moderno 
equipamento museístico creado en 1996 para dar a coñecer a historia de Cataluña.
O museo ofrece un itinerario pola historia, que nace na máis afastada prehistoria, e chega 
ata os nosos días.
A visita iníciase na segunda planta cun percorrido desde o paleolítico ata o século XVIII. 
Os períodos históricos comprendidos neste amplo marco temporal estrutúranse en catro 
ámbitos temáticos: As raíces, O nacemento dunha nación, O noso mar e Na periferia do 
imperio.
A terceira planta está dedicada á época contemporánea, os séculos XVIII, XIX e XX, e 
estrutúrase en catro ámbitos: Vapor e nación, Os anos eléctricos, Derrota e recuperación, e 
Retrato da Cataluña contemporánea.
Na planta baixa e no primeiro andar atopará as exposicións temporais. Tamén ten á súa 
disposición todos os servizos do museo: a tenda-librería, a cafetería-restaurante cun 
miradoiro privilexiado e a biblioteca Josep Benet.
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HORARIOS DO MUSEO E DAS EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

De martes a sábado: de 10 a 19 h
Mércores: de 10 a 20 h
Domingos e festivos: de 10 a 14.30 h
Pechado: luns non festivos, 25 e 26 de decembro, 1 e 6 de xaneiro.
O despacho de billetes e a entrada péchanse 30 minutos antes do límite horario.

ACCESOS

Autobús: Liñas números 14, 17, 36, 39, 40, 45, 51, 59, 64, 120 e D20

Metro: Liña 4 (amarela), estación Barceloneta

Tren: Estación de Francia

Bicing: Estación Plaça Pau Vila

Acceso adaptado para persoas con mobilidade reducida

INFORMACIÓN E CONCERTACIÓN DE VISITAS PARA GRUPOS

Tel. 93 225 42 44, de luns a venres de 10 a 14 h e de 15.30 a 17.30 h
E-mail: mhcvisites.cultura@gencat.cat
 

MUSEO DE HISTORIA DE CATALUÑA

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

SERVIZOS DO MUSEO

Acción cultural

Auditorio

Exposicións temporais

Itinerarios

Aluguer de espazos

Servizo educativo

Terraza

Visitas guiadas

Tenda-Librería
Tel. e fax: 93 221 22 18
E-mail: llibreria@bestiari.net

Cafetería-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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PLANTA 4

Aula 7

Biblioteca Josep Benet

Auditorio

Espazo aberto

Cafetería e restaurante

Terraza
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2 MUSEO
Da prehistoria a 1714

3 MUSEO
Séculos XVIII ao XXI 

PLANTA 3
Séculos XVIII a XXI

Vapor e nación

Os anos eléctricos

Derrota e recuperación

Retrato da Cataluña 
contemporánea

PLANTA 0

Recepción e información

Tenda

Consigna

Exposicións temporais

Taller do historiador

PLANTA 2
Da Prehistoria a 1714

As raíces

O nacemento dunha 
nación

O noso mar

Na periferia do Imperio

PLANO XERAL 

PLANTA 1

Centro de Historia 
Contemporánea de 
Cataluña (CHCC)

Servizos técnicos

Exposicións temporais

Da prehistoria ao século VIII. As raíces
Desde o paleolítico inferior, as actuais terras catalás foron testemuña ininterrompida de actividades 
humanas. A extensión da agricultura e a gandería a partir do neolítico, nos últimos milenios antes 
de Cristo, determina unha nova confi guración do territorio e a aparición de novas culturas. O infl uxo 
das sociedades orientais, grega e fenicia, desde o século VII a.C, cristaliza coa cultura ibera. No ano 
218 a.C, coa chegada do exército romano a Ampurias, iníciase un longo período de vinculación ao 
imperio de Roma. Esta infl uencia mantense nas estruturas culturais básicas da nosa identidade, 
como a lingua e o dereito, que o reino visigodo de Toledo tamén fai súas.

Séculos VIII ao XIII. O nacemento dunha nación
No ano 711 o exército musulmán emprende a conquista da Hispania visigoda; nace unha nova 
entidade, un novo país, Al-Ándalus. Ao longo de catro séculos, as terras de Balaguer, Lleida, 
Tarragona e Tortosa únense ao islam e forman parte dunha comunidade que se estende ata a 
India. Ante Al-Ándalus fórmanse os condados cataláns, integrados na Marca Hispánica, territorio 
de fronteira do imperio carolinxio. A fi nais do século X, os condados cataláns independízanse, 
baixo a hexemonía da dinastía de Barcelona. No século XII, a conquista da Cataluña Nova, a 
vinculación con Occitania e a unión dinástica con Aragón fortalecen o novo estado. A aparición da 
palabra Cataluña (Catalonia) é case simultánea ao comezo do uso do catalán como lingua escrita.

Séculos XIII ao XVI. O noso mar
No século XIII, a conquista de Mallorca e Valencia por parte de Xaime I inicia unha etapa de 
expansión polo Mediterráneo que se estende ata o século XV. O crecemento das cidades e do 
comercio corre paralelo á formación das institucións de goberno de Cataluña: as Cortes, a 
Generalitat e os consellos municipais. A fame negra de 1333 e a peste negra de 1348 marcan 
o inicio dunha profunda crise. No campo, os campesiños álzanse en armas contra os señores, 
mentres que nas cidades vívense profundas conmocións sociais. Para rematar, a guerra civil 
(1462-1472), que enfronta á coroa coa Generalitat, arrasa ao conxunto do país. En 1479 o acceso 
ao trono de Fernando II, que se casara con Isabel de Castela dez anos antes, inicia a unión 
dinástica das dúas coroas.

Séculos XVI ao XVIII. Na periferia do imperio
Dentro do imperio dos Austria, Cataluña mantén o seu estado propio, e desde mediados do 
século XVI inicia o crecemento económico. A pugna da monarquía hispánica dos Habsburgo 
con Francia, con quen loita pola hexemonía de Europa, provoca continuos confl itos. O mar 
convértese tamén en fronteira doutro poderoso inimigo: o corso berberisco e otomán. En tempos 
de construción do estado moderno, o crecente autoritarismo dos monarcas contraponse ás 
doutrinas constitucionalistas das institucións catalás. Neste contexto prodúcense a Guerra dels 
Segadors (1640-1659) e a Guerra de Sucesión (1702-1715). A fi nais desta, en 1716, co Decreto 
de Nova Planta, Felipe V, o primeiro rei da rama española dos Borbón, termina abolindo as 
Constitucións de Cataluña.

Séculos XVIII e XIX. Vapor e nación 
Ao longo do século XVIII séntanse as bases da revolución industrial e da Cataluña 
contemporánea. A partir de 1830 o país inicia a industrialización. Fábricas a vapor e colonias 
confi guran un novo modelo económico baseado no sector téxtil. O gran crecemento das 
cidades corre paralelo á extensión de dúas novas clases sociais: a burguesía industrial e a clase 
obreira. Doutra banda, o estado liberal español aumenta a centralización política. O carlismo, 
o republicanismo federal e as campañas proteccionistas constitúen respostas diversas a ese 
novo modelo político. En paralelo prodúcese a revitalización da lingua e a cultura catalás, coa 
eclosión da Renaixença e do modernismo.

De 1900 a 1939. Os anos eléctricos
Durante o primeiro terzo do século XX a industria catalá vive unha etapa de diversifi cación, 
caracterizada pola extensión da electricidade e os derivados do petróleo. O movemento obreiro, 
de tendencia anarcosindicalista, consolídase coa fundación da CNT (1910). A Mancomunitat de 
Catalunya (1914-1925) federa ás catro deputacións provinciais. Coa proclamación da Segunda 
República, en 1931, restáurase a Generalitat de Catalunya e apróbase o primeiro Estatuto de 
Autonomía. A iniciativa política corresponde á Liga Rexionalista e, a partir de 1931, á Esquerra 
Republicana de Catalunya. O golpe de estado militar de xullo de 1936 inicia tres anos de cruenta 
guerra civil que, na retagarda, son tamén de revolución.

De 1940 a 1980. Derrota e recuperación
A ditadura do xeneral Franco (1939-1975) caracterízase pola represión dos sectores 
democráticos, catalanistas e de esquerdas. Nos primeiros decenios, a política de autarquía e 
as consecuencias da guerra mergullan ao país no colapso económico e na miseria. A apertura 
económica, iniciada en 1959, xera importantes cambios: entrada de capitais estranxeiros e 
diversifi cación industrial, aparición do turismo, avalancha inmigratoria e xeneralización da 
sociedade de consumo. Tras a morte do ditador, unha nova Constitución democrática, en 1978, 
e un novo Estatuto de Autonomía, en 1979, sinalan o inicio dunha etapa de liberdades.

Cataluña.cat: Un retrato da Cataluña contemporánea, 1980-2007
A sociedade catalá vive, desde 1980, o período de autogoberno político máis longo da súa 
historia contemporánea. Durante estes anos, a poboación de Cataluña medra de forma moi 
signifi cativa. Así mesmo, a sociedade, a cultura e a economía viven cambios signifi cativos. 
Os retos abertos son extraordinarios e abranguen todos os ámbitos: as novas tecnoloxías, a 
globalización, a protección do medio ambiente, o estado do benestar... En defi nitiva, o noso 
futuro como pobo.

Acceso e saída

Servizos

Rampla

Espazo accesible

Escaleiras mecánicas

Recepción e información

Tenda-Librería

Biblioteca Josep Benet
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