
Καλώς ήρθατε στο Μουσείο Ιστορίας της Καταλονίας. 

Βρίσκεστε στις παλιές Γενικές Εμπορικές Αποθήκες του Λιμανιού της Βαρκελώνης, κτίριο το οποίο 
κατασκευάστηκε ανάμεσα στο 1894 και το 1900 σύμφωνα με το σχέδιο του μηχανικού Μαουρίσι Γκαράν 
και το οποίο αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα της καταλανικής λιμενικής αρχιτεκτονικής στις 
μέρες μας.
Σήμερα, εκατό χρόνια μετά, οι παλιές αποθήκες εμπορευμάτων φιλοξενούν ένα σύγχρονο μουσείο που 
δημιουργήθηκε το 1996 με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας της Καταλονίας. 
Το μουσείο σάς προσφέρει μια διαδρομή στην ιστορία, ξεκινώντας από την πιο μακρινή προϊστορία 
μέχρι τις μέρες μας. 
Η επίσκεψη αρχίζει από τον δεύτερο όροφο με μια διαδρομή από την παλαιολιθική εποχή μέχρι τον 
18º αιώνα. Οι ιστορικές περίοδοι που περιέχονται σε αυτό το ευρύ χρονικό πλαίσιο είναι δομημένες σε 
τέσσερις θεματικές περιοχές: Οι ρίζες, Η γέννηση ενός έθνους, Η θάλασσά μας και Στις παρυφές της 
Αυτοκρατορίας. 
Ο τρίτος όροφος είναι αφιερωμένος στη σύγχρονη εποχή, στον 18º, 19º και 20º αιώνα, και χωρίζεται σε 
τέσσερις περιοχές: Ατμοκίνηση και έθνος, Τα ηλεκτρικά χρόνια, Ήττα και ανανέωση, και Πορτρέτο της 
σύγχρονης Καταλονίας. 
Στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο βρίσκονται οι προσωρινές εκθέσεις. Επίσης έχετε στη διάθεσή σας 
όλες τις υπηρεσίες του μουσείου: το κατάστημα-βιβλιοπωλείο, το καφέ-εστιατόριο με προνομιακή θέα 
και τη βιβλιοθήκη Josep Benet. 
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ΩΡΑΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Τρίτη ως Σάββατο: 10:00 με 19:00
Τετάρτη: 10:00 με 20:00
Κυριακές και αργίες: 10:00 με 14.30 
Κλειστά: Δευτέρα (εκτός αν είναι αργία), 25 και 26 Δεκεμβρίου, 1 και 6 Ιανουαρίου.
Το ταμείο και η είσοδος κλείνουν 30 λεπτά πριν από το κλείσιμο. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Λεωφορείο: Γραμμή αρ. 14, 17, 36, 39, 40, 45, 51, 59, 64, 120 και D20

Μετρό: Γραμμή 4 (κίτρινη), στάση Barceloneta

Τρένο: Σταθμός Estació de França

Bicing: Στάση Plaça Pau Vila

Πρόσβαση ΑΜΕΑ για άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Τηλ. 93 225 42 44, Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 10:00 ως τις 14:00 και από τις 15.30 ως τις 17.30 
e-mail: mhcvisites.cultura@gencat.cat

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑΣ 

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Πολιτιστικές δράσεις 

Αμφιθέατρο

Προσωρινές εκθέσεις 

Διαδρομές

Ενοικίαση χώρων 

Εκπαιδευτική υπηρεσία 

Βεράντα

Επισκέψεις με ξενάγηση

Κατάστημα-Βιβλιοπωλείο
Τηλ. και fax: 93 221 22 18
e-mail: llibreria@bestiari.net

Καφέ-Εστιατόριο
Τηλ. 93 221 00 50
e-mail: reserves@sagardi.com

Βιβλιοθήκη Josep Benet
Τηλ. 93 225 47 00
e-mail: kchc0001@gencat.net

ΕΕΛΛ
ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
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Βιβλιοθήκη Josep Benet

Αμφιθέατρο

Χώρος εκδηλώσεων 

Καφέ και εστιατόριο

Βεράντα
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2 ΜΟΥΣΕΙΟ
Από την προϊστορία ως το 1714

3 ΜΟΥΣΕΙΟ
Από τον 18º ως τον 21º αιώνα

3ος όροφος
Από τον 18º ως τον 21º 
αιώνα 

Ατμοκίνηση και έθνος

Τα ηλεκτρικά χρόνια

Ήττα και ανανέωση

Πορτρέτο της σύγχρονης 
Καταλονίας

Ισόγειο

Υποδοχή και πληροφορίες 

Κατάστημα

Γκαρνταρόμπα 

Προσωρινές εκθέσεις

Εκπαιδευτικό εργαστήριο

2ος όροφος
Από την προϊστορία ως 
το 1714

Οι ρίζες

Η γέννηση ενός έθνους

Η θάλασσά μας

Στις παρυφές της 
Αυτοκρατορίας

ΧΑΡΤΗΣ

1ος όροφος

Κέντρο Σύγχρονης Ιστορίας 
της Καταλονίας 

Τεχνική υπηρεσία 

Προσωρινές Εκθέσεις

Από την προϊστορία ως το 1714
Από την Κατώτερη Παλαιολιθική εποχή ακόμα, στην περιοχή της Καταλονίας παρατηρείται συνεχής ανθρώ-
πινη δραστηριότητα. Η εξάπλωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας τη Νεολιθική περίοδο, τις τελευταίες 
χιλιετίες προ Χριστού, οδηγεί στη νέα διαμόρφωση του εδάφους και την εμφάνιση νέων πολιτισμών. Η άφιξη 
ανατολικών πολιτισμών, του ελληνικού και του φοινικικού, από τον 7ο αιώνα π.Χ., εντάσσεται και αποκρυσταλ-
λώνει τον ιβηρικό πολιτισμό. Το 218 π.Χ., με την άφιξη του ρωμαϊκού στρατού στο Εμπόριον (Empúries), ξεκινά 
μια μεγάλη περίοδος σύνδεσης με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτή η επιρροή διατηρείται στις βασικές 
πολιτιστικές δομές της ταυτότητάς μας, όπως η γλώσσα και το δίκαιο, τις οποίες οικειοποιείται επίσης το 
βησιγοτθικό βασίλειο του Τολέδο.

Από τον 8º ως τον 13º αιώνα. Η γέννηση ενός έθνους
Το 711 ο μουσουλμανικός στρατός κατακτά τη βησιγοτθική Ισπανία, και γεννιέται μια νέα οντότητα, μια νέα 
χώρα, η Al-Andalus. Για τέσσερις αιώνες, τα εδάφη της Balaguer, της Lleida, της Tarragona και της Tortosa 
εντάσσονται στο Ισλάμ και αποτελούν μέρος μιας κοινότητας που εκτείνεται μέχρι την Ινδία. Παράλληλα με 
την Al-Andalus σχηματίζονται οι καταλανικές επαρχίες, ενσωματωμένες στην Ισπανική Παραμεθόριο, έδαφος 
που βρίσκεται στα σύνορα της Καρολίγγειας Αυτοκρατορίας. Στα τέλη του 10ου αιώνα οι καταλανικές επαρχίες 
ανεξαρτητοποιούνται, κάτω από την ηγεμονία της δυναστείας της Βαρκελώνης. Τον 17º αιώνα, η κατάκτηση 
της Νέας Καταλονίας, η ένωση με την Οξιτανία και η δυναστική ένωση με την Αραγονία ενισχύουν το νέο κρά-
τος. Η εμφάνιση της λέξης Καταλονία (Catalonia) είναι ταυτόχρονη με την έναρξη της χρήσης της καταλανικής 
ως γραπτής γλώσσας. 

Από τον 13º ως τον 16º αιώνα. Η θάλασσά μας 
Τον 13º αιώνα, η κατάκτηση της Μαγιόρκα και της Βαλένθια από τον Ιάκωβο Α’ σηματοδοτεί μια εποχή επέκτα-
σης στη Μεσόγειο που διαρκεί μέχρι τον 15º αιώνα. Η αστική και εμπορική ανάπτυξη είναι παράλληλη με τον 
σχηματισμό των κυβερνητικών θεσμικών οργάνων της Καταλονίας: του Κοινοβουλίου (les Corts), της Κυβέρ-
νησης (la Generalitat) και των δημοτικών συμβουλίων. Με τον λιμό του 1333 και τη Μαύρη Πανώλη του 1348 
ξεκινά μια βαθιά κρίση. Στην ύπαιθρο, οι πάροικοι ξεσηκώνονται εναντίων των αρχόντων, ενώ στις πόλεις 
σημειώνονται σοβαρές κοινωνικές αναταραχές που καταλήγουν στον εμφύλιο πόλεμο (1462-1472) μεταξύ του 
στέμματος και της Generalitat, ο οποίος μαίνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Το 1479 η άνοδος του Φερδινάνδου 
Β στον θρόνο, ο οποίος είχε παντρευτεί την Ισαβέλλα της Καστίλλης δέκα χρόνια νωρίτερα, σηματοδοτεί την 
ένωση των δύο κορωνών.

Από τον 16º ως τον 18º αιώνα. Στις Παρυφές της Αυτοκρατορίας
Στα πλαίσια της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων, η Καταλονία διατηρεί το δικό της Κράτος και από τα μέσα 
του 16ου αιώνα ξεκινά η οικονομική ανάπτυξη. Η σύγκρουση της ισπανικής μοναρχίας των Αψβούργων με 
τη Γαλλία για τη διεκδίκηση της ηγεμονίας της Ευρώπης, οδηγεί σε συνεχείς διαμάχες. Η θάλασσα αποτελεί 
επίσης σύνορο με άλλους ισχυρούς εχθρούς: τους Βέρβερους και τους Οθωμανούς. Κατά τη δημιουργία του 
σύγχρονου κράτους, η αυξανόμενη αυταρχικότητα των μοναρχών έρχεται σε ρήξη με το συνταγματικό δόγμα 
των καταλανικών θεσμικών οργάνων. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινά ο Πόλεμος των Θεριστών (1640-1659) και ο 
Πόλεμος της Διαδοχής (1702-1715). Στο τέλος αυτού του πολέμου, το 1716, το Διάταγμα της Nueva Plantα του 
Φιλίππου Ε’, του πρώτου Ισπανού βασιλιά του ισπανικού κλάδου των Βουρβόνων, καταργεί το Σύνταγμα της 
Καταλονίας.

Από τον 18º ως τον 19º αιώνα. Ατμοκίνηση και έθνος
Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα τίθενται οι βάσεις της βιομηχανικής επανάστασης και της σύγχρονης Κατα-
λονίας. Το 1830 ξεκινά η εκβιομηχάνιση της χώρας. Εργοστάσια ατμού και αποικίες διαμορφώνουν ένα νέο 
οικονομικό μοντέλο βασισμένο στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Η μεγάλη ανάπτυξη των πόλεων είναι 
παράλληλη με την άνοδο των δύο νέων κοινωνικών τάξεων: της βιομηχανικής αστικής τάξης και της εργατικής 
τάξης. Από την άλλη πλευρά, το ισπανικό φιλελεύθερο κράτος αυξάνει τον πολιτικό συγκεντρωτισμό. Ο καρλι-
σμός, ο ομοσπονδιακός ρεπουμπλικανισμός και οι εκστρατείες προστατευτισμού αποτελούν τις διαφορετικές 
απαντήσεις σε αυτό το νέο πολιτικό μοντέλο. Παράλληλα, παρατηρείται η αναζωογόνηση της γλώσσας και της 
κουλτούρας, με την εμφάνιση της Αναγέννησης και του Μοντερνισμού. 

Από το 1900 ως το 1939. Τα ηλεκτρικά χρόνια
Το πρώτο τρίτο του 20ου αιώνα, η καταλανική βιομηχανία βιώνει μια περίοδο διαφοροποίησης, η οποία χαρα-
κτηρίζεται από την εξάπλωση του ηλεκτρισμού και των πετρελαιοειδών. Το εργατικό κίνημα αναρχοσυνδικα-
λιστικής τάσης καθιερώνεται με την ίδρυση της CNT (1910). Η Ομοσπονδία της Καταλονίας (1914-1925) ενώνει 
τα τέσσερα επαρχιακά συμβούλια. Με την ανακήρυξη της Δεύτερης Δημοκρατίας το 1931, αποκαθιστάται 
η Κυβέρνηση (Generalitat) της Καταλονίας, και εγκρίνεται το πρώτο Καταστατικό Αυτονομίας. Η πολιτική 
πρωτοβουλία ανήκει στη Lliga Regionalista και, από το 1931, στη Δημοκρατική Αριστερά της Καταλονίας. Το 
στρατιωτικό πραξικόπημα του Ιουλίου του 1936 αποτελεί την αρχή τριών χρόνων αιματηρού εμφυλίου
 πολέμου, τα οποία, σε αναδρομική εξέταση, είναι και χρόνια επανάστασης.

Από το 1940 ως το 1980. Ήττα και ανανέωση
Η δικτατορία του συνταγματάρχη Φράνκο, από το 1939 ως το 1975, χαρακτηρίζεται από την καταστολή των 
δημοκρατικών, αριστερών και εθνικιστικών τάσεων της Καταλονίας. Στις πρώτες δεκαετίες, η αυταρχική πολιτι-
κή και οι συνέπειες του πολέμου οδηγούν τη χώρα στην οικονομική κατάρρευση και τη φτώχεια. Το άνοιγμα 
της οικονομίας, που ξεκίνησε το 1959, οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές: την είσοδο ξένων κεφαλαίων και τη 
βιομηχανική διαφοροποίηση, την εμφάνιση του τουρισμού, τα κύματα της μετανάστευσης και την εξάπλωση 
της καταναλωτικής κοινωνίας. Μετά το θάνατο του δικτάτορα, το νέο δημοκρατικό Σύνταγμα του 1978, και το 
νέο Καταστατικό Αυτονομίας του 1979 σηματοδοτούν την έναρξη μιας εποχής ελευθερίας.

Catalunya.cat: Ένα πορτρέτο της σύγχρονης Καταλονίας, 1980-2007
Από το 1980 η Καταλανική κοινωνία βιώνει την μεγαλύτερη περίοδο πολιτικής αυτονομίας στη σύγχρονη 
ιστορία της. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, ο πληθυσμός της Καταλονίας αυξάνεται σημαντικά. Επίσης, η 
κοινωνία, ο πολιτισμός και η οικονομία βιώνουν σημαντικές αλλαγές. Οι προκλήσεις είναι εξαιρετικές και καλύ-
πτουν όλους τους τομείς: οι νέες τεχνολογίες, η παγκοσμιοποίηση, η προστασία του περιβάλλοντος, το κράτος 
πρόνοιας ... Εν ολίγοις, το μέλλον μας ως έθνος.
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