
Ongi etorri Kataluniako Historiaren Museora!

Bartzelonako Portuko Merkataritza Biltegi Nagusi izandakoetan aurkitzen zara; garai 
hartan Kataluniako portu-arkitekturan aditu handienetako bat izandako Maurici Garrán 
ingeniariaren proiektuari jarraiki 1894 eta 1900 urte bitartean egindako eraikin bat da.
Gaur, ehun urte geroago, merkantzien biltegi zahar haiek Kataluniako historia ezagutzera 
emateko 1996. urtean sortutako museo-ekipamendu moderno baten ostatu bilakatu dira.
Museo honek ibilbide bat eskaintzen digu historian barrena, historiaurre urrunetik hasi eta 
gaur eguneraino iristen dena.
Bisita hori bigarren solairuan hasiko da, paleolitikotik abiatu eta XVIII. mendera arte doan 
bidaia eginez. Denbora-esparru zabal horren barruan sartutako aldi historikoak lau gai-
multzotan antolatuta daude: Sustraiak, Nazio baten sorrera, Gure itsasoa eta Inperioaren 
atarian.
Hirugarren solairua gaur egungo garaiari dedikatua dago, XVIII, XIX eta XX. mendeei, eta lau 
ataletan banatua dago: Lurruna eta nazioa, Urte elektrikoak, Porrota eta susperraldia, eta 
Gaur egungo Kataluniaren argazkia.
Behe-solairuan eta lehen solairuan aldi baterako erakusketak topatuko dituzu. Halaber, 
museoko zerbitzu guztiak erabili ahal izango dituzu: liburu-denda, kafetegi-jatetxea –
begiratoki pribilegiatua duena– eta Josep Benet liburutegia.
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MUSEOAREN ETA ALDI BATERAKO ERAKUSKETEN ORDUTEGIAK

Asteartetik larunbatera: 10etatik 19etara
Asteazkena: 10etatik 20etara
Igandeak eta jaiegunak: 10etatik 14.30era
Itxia: jai ez diren astelehenak, abenduak 25 eta 26, eta urtarrilak 1 eta 6.
Leihatila eta sarrera ordutegi-muga baino 30 minutu lehenago itxiko dira.

IRISPIDEAK

Autobusa: 14, 17, 36, 39, 40, 45, 51, 59, 64, 120 eta D20 lineak

Metroa: 4. Linea (horia), Barceloneta geltokia

Trena: Frantzia geltokia

Bicing: Pau Vila Plazako geltokia

Irispide egokitua mugikortasun murriztua dutenentzat.

INFORMAZIOA ETA TALDEENTZAKO BISITA-HITZORDUAK 

Tel. 93 225 42 44, astelehenetik ostiralera, 10etatik 14etara eta 15:30etik 17:30era
E-maila: mhcvisites.cultura@gencat.cat

KATALUNIAKO HISTORIAREN MUSEOA

Pau Vila Plaza, 3 / 08003 Bartzelona
Tel. 93 225 47 00 / Faxa 93 225 47 58
www.mhcat.cat/ mhc.cultura@gencat.cat

MUSEOKO ZERBITZUAK

Kultura ekintzak

Auditorioa

Aldi baterako erakusketak

Ibilbideak

Aretoak alokatzea

Hezkuntza Zerbitzua

Terraza

Bisita gidatuak

Liburu-denda
Tel. eta faxa: 93 221 22 18
E-maila: llibreria@bestiari.net

Kafetegi-Jatetxea
Tel. 93 221 00 50
E-maila: reserves@sagardi.com

Josep Benet Liburutegia
Tel. 93 225 47 00
E-maila: kchc0001@gencat.net
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PLANO OROKORRA

1. SOLAIRUA

Kataluniako Gaur Egungo 
Historiaren Zentroa 
(KGEHZ)

Zerbitzu teknikoak

Aldi baterako erakusketak

Historiaurretik VIII. mendera. Sustraiak
Behe-paleolitikoaz geroztik, egungo Kataluniako lurrak etengabeko giza jardueren lekuko izan dira. 
Neolitikoaz geroztik, Kristo aurreko azkeneko milurtekoetan, nekazaritza eta abeltzaintza hedatu izanak 
lurraldearen konfi gurazio berri bat ekarriko du, eta kultura berriak agertuko dira. Ekialdeko eta Grezia 
nahiz Feniziako gizarteen eragina Iberiako kulturaren barruan islatuko da K.a. VII. mendeaz geroztik. K.a. 
218. urtean, erromatarren ejertzitoa Empúriesera iristearekin batera, Erromako inperioari atxikita egongo 
den epealdi luze bati ekingo dio. Eragin hori gure nortasunaren oinarrizko kultura-egituretan islatzen da, 
hala nola hizkuntzan eta zuzenbidean, eta Toledoko erresuma bisigodoak ere bere egingo ditu.

VIII. mendetik XIII.era Nazio baten sorrera
711. urtean, ejertzito musulmanak Hispania bisigodoa konkistatzeari ekingo dio; entitate berri bat 
jaioko da, herrialde berri bat, Al-Ándalus. Lau mendetan barrena, Balaguer, Lleida, Tarragona eta 
Tortosako lurrek bat egingo dute islamarekin eta Indiaraino zabalduko den komunitate baten parte 
izango dira. Al-Ándalus horren aurrean konderri katalanak osatuko dira, Marka Hispanikoaren barruan 
txertatuta, inperio karolinjioaren mugako lurraldean. X. mendearen amaiera aldera, konderri katalanak 
independizatu egingo dira, Bartzelonako dinastiaren nagusitasunaren pean. XII. mendean, Catalunya 
Nova konkistatu, Okzitaniarekin lotu eta Aragoirekin dinastia bidez elkartu izanak indartu egingo dute 
estatu berria. Katalunia hitzaren agerpena (Catalonia) hizkuntza idatzian katalana erabiltzen hasi 
ziren garai berekoa da.

XIII. mendetik XVI.era Gure itsasoa
XIII. mendean Jaume I.ak Mallorka eta Valentzia konkistatu izanak Mediterraneoan zabaltzeko aro 
bat piztuko du eta XV. mendera arte luzatuko da. Hirien eta merkataritzaren hazkundeak Kataluniako 
gobernuaren instituzioak eratzearekin batera etorriko dira: Gorteak, Generalitatea eta udal 
kontseiluak. 1333. urteko goseteak eta 1348. urteko Izurri Beltzak krisi larri baten hasiera ekarriko 
dute. Landa-guneetan, nekazariak armetan altxatuko dira jauntxoen aurka, eta hirietan gizarte-
asaldura larriak biziko dituzte. Azkenik, koroa eta Generalitatea aurrez aurre jarriko dituen gerra 
zibilak (1462-1472) herrialde osoa suntsituta utziko du. 1479an Fernando II. eseriko da tronuan, hamar 
urte lehenago Gaztelako Isabelekin ezkondu ondoren, eta gertaera horrek bultzaturik, bi koroen 
dinastiek bat egingo dute.

XVI. mendetik XVIII.era. Inperioaren atarian
Habsburgotarren inperioaren barruan, Kataluniak bere estatu propioari eutsiko dio, eta hala, XVI. 
mendearen erdialdetik aurrera, hazkunde ekonomikoari ekingo dio. Habsburgotarren monarkia 
hispanikoak Frantziarekin izango duen lehiak, biek nahi baitzuten Europaren nagusigoa bereganatu, 
etengabeko gatazkak eragingo ditu. Itsasoa, halaber, beste etsai boteretsu baten muga bilakatuko 
da: kortsario berbere eta otomandarra. Estatu modernoa eraikitzen ari ziren garai haietan, 
erregeen nagusitasun gero eta handiagoak talka egingo du Kataluniako erakundeen jarraibide 
konstituzionalistekin. Testuinguru horretan, Segalarien Gerra (1640-1659) eta Ondorengotza Gerra 
(1702-1715) izango ditugu. Azken honen amaieran, 1716. urtean, Nueva Planta izeneko Dekretuaren 
bidez, Felipe V.ak, borboien Espainiako adarraren lehen erregeak, indargabetu egingo ditu azkenean 
Kataluniako Konstituzioak.

XVIII eta XIX. mendeak Lurruna eta nazioa
XVIII. mendean barrena, industria-iraultzaren eta gaur egungo Kataluniaren oinarriak fi nkatuko dira. 
1830. urtetik aurrera, herrialdeak industrializazioari ekingo dio. Lurrun-fabrikek eta koloniek eredu 
ekonomiko berri bat osatuko dute ehungintzaren sektorean oinarrituta. Hiriek hazkuntza handi bat 
ezagutuko duten bezalaxe, bi gizarte-klase berri hedatuko dira: industria-burgesia eta langileria. 
Beste alde batetik, Espainiako estatu liberalean areagotu egingo da zentralizazio politikoa. Karlismoa, 
errepublikanismo federala eta kanpaina protekzionistak eredu politiko berri horri emandako erantzun 
desberdinak izango dira. Horrekin batera, Kataluniako hizkuntzak eta kulturak berpizte bat ezagutuko 
dute Renaixença eta modernismoa loratzen direnean.

1900dik 1939ra. Urte elektrikoak
XX. mendearen lehen herenean Kataluniako industriak dibertsifi kazio-aro bat biziko du, elektrizitateak 
eta petrolioaren eratorriek ezagutuko duten hedapenaren ondorioz. Langileen mugimendua, joera 
anarkosindikalista zuena, sendotu egingo da CNT sortzean (1910). Mancomunitat de Catalunya 
izenekoak (1914-1925) bilduko ditu lau diputazio probintzialak. 1931. urtean Bigarren Errepublika 
aldarrikatu zutenean, Kataluniako Generalitatea berrezarriko da eta lehen Estatut d’Autonomia 
onetsiko da. Ekimen politikoa Lliga Regionalistak hartuko du eta, 1931tik aurrera, Esquerra 
Republicana de Catalunyak. 1936ko uztaileko estatu-kolpe militarrak hiru urteko gerra zibil odoltsua 
ekarriko du, baina era berean, iraultza-urteak ere izango dira.

1940tik 1980ra. Porrota eta susperraldia
Franco jeneralaren diktaduran (1939-1975) sektore demokratikoen, katalantzaleen eta ezkerrekoen 
aurkako zapalkuntza izango da nagusi. Lehenengo hamarraldietan, autarkia-politikak eta gerraren 
ondorioek porrot ekonomikoan eta miseria gorrian murgilduko dute herrialdea. 1959. urtean hasitako 
irekitze ekonomikoak aldaketa garrantzitsuak ekarriko ditu: atzerriko kapitalak sartuko dira eta 
industria dibertsifi katu egingo da, turismoa agertuko da, etorkin-oldeak izango ditugu eta kontsumo-
gizartea orokortu egingo da. Diktadorearen heriotzaren ondoren, 1978ko Konstituzio demokratiko 
berriak eta 1978ko Estatut d’Autonomia berriak askatasunen aro berri bat zabalduko dute.

Catalunya.cat: Gaur egungo Kataluniaren argazkia, 1980-2007
Kataluniako gizarteak, 1980az geroztik, autogobernu politikoaren aldirik luzeena bizi du bere historia 
modernoan. Urte hauetan, Kataluniako biztanleria nabarmen hazi da. Halaber, gizartean, kulturan 
eta ekonomian ere aldaketa esanguratsuak gertatuko dira. Zabaldutako erronkak inoiz ez bezalakoak 
dira eta eremu guztiak hartzen dituzte: teknologia berriak, globalizazioa, ingurumenaren babesa, 
ongizatearen estatua... Azken batean, herri gisa dugun etorkizuna.
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