
Welkom in het Historisch museum van Catalonië

U bevindt zich in de oude pakhuizen van de haven van Barcelona, een gebouw dat werd 
opgetrokken tussen 1894 en 1900 volgens de plannen van ingenieur Maurici Garrán. Het is 
een van de mooiste voorbeelden van de Catalaanse havenarchitectuur die de tand des tijds 
hebben overleefd.
Vandaag, ruim honderd jaar later, huisvesten de oude pakhuizen een moderne museumin-
stallatie over de geschiedenis van Catalonië, die in 1996 op poten gezet werd.
Het museum biedt u een wandeling doorheen de geschiedenis, van de verre prehistorie tot nu.
Het bezoek start op de tweede verdieping met een traject van het paleolithicum tot de 18de 
eeuw. De historische periodes binnen deze lange tijdsspanne worden aan de hand van vier 
thema’s voorgesteld: De wortels, De geboorte van een natie, Onze zee en Aan de rand van 
het Rijk.
De derde verdieping is gewijd aan de moderne geschiedenis van de 18de, 19de en 20ste 
eeuw en is eveneens in vier delen opgevat: Stoom en natie, De elektrische jaren, Nederlaag 
en herovering en Portret van het hedendaagse Catalonië.
Op de benedenverdieping en de eerste verdieping worden tijdelijke tentoonstellingen ge-
organiseerd. U heeft ook toegang tot alle diensten van het museum: de museumshop/boe-
kenwinkel, het cafetaria/restaurant met zijn uniek uitzicht en de bibliotheek Josep Benet.
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OPENINGSUREN VAN HET MUSEUM EN DE TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

Van dinsdag t/m zaterdag: van 10 tot 19 uur
Woensdag: van 10 tot 20 uur
Zon- en feestdagen: van 10 tot 14:30 uur
Gesloten: maandag (behalve feestdagen), 25 en 26 december, 1 en 6 januari
U kunt tickets kopen tot 30 minuten voor sluitingstijd.

BEREIKBAARHEID

Bus: stadslijnen nr. 14, 17, 36, 39, 40, 45, 51, 59, 64, 120 en D20

Metro: lijn 4 (geel), halte Barceloneta

Trein: Estació de França

Bicing: stalling op Plaça Pau Vila

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

INFORMATIE EN RESERVERING VOOR GROEPEN

Tel. 93 225 42 44, van maandag t/m vrijdag, van 10 tot 14 uur en van 15:30 tot 17:30 uur
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

DIENSTEN VAN HET MUSEUM

Culturele activiteiten

Auditorium

Tijdelijke tentoonstellingen

Routes

Verhuur van ruimten

Educatieve dienst

Terras

Geleide bezoeken

Museumshop-boekenwinkel
Tel. en fax: 93 221 22 18
E-mail: llibreria@bestiari.net

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

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

Aula 7

Bibliotheek Josep Benet

Auditorium

Polyvalente ruimte

Cafetaria en restaurant

Terras
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2 MUSEUM
Van de prehistorie tot 1714

3 MUSEUM
Van de 18de tot de 21ste eeuw

VERDIEPING 3
Van de 18de tot de 21ste 
eeuw

Stoom en natie

De elektrische jaren

Nederlaag en herovering

Portret van het 
hedendaagse Catalonië

VERDIEPING 0

Receptie en informatie

Museumshop

Lockers

Tijdelijke 
tentoonstellingen

Workshop

VERDIEPING 2
Van de prehistorie tot 
1714

De wortels

De geboorte van een natie

Onze zee

Aan de rand van het Rijk

PLATTEGROND

VERDIEPING 1

Centre d’Història 
Contemporània de 
Catalunya (CHCC)

Technische dienst

Tijdelijke 
tentoonstellingen

Van de prehistorie tot de 8ste eeuw. De wortels
Al in het vroege paleolithicum was het huidige Catalaanse grondgebied getuige van onafgebroken 
menselijke activiteit. De veralgemening van de landbouw en de veeteelt vanaf het neolithicum, tijdens 
de laatste millennia voor Christus, geeft het territorium een nieuwe vorm en ligt aan de basis van 
nieuwe culturen. De invloed van de oosterse, Griekse en Fenicische samenleving kristalliseert vanaf 
de 7de eeuw v.C. in de Iberische cultuur. Met de aankomst van het Romeinse leger in Empúries vangt 
in 218 v.C. een lange periode van verbondenheid met het Romeinse Rijk aan. Die invloed is nog steeds 
voelbaar in de culturele basisstructuren van onze identiteit, zoals onze taal en ons rechtssysteem, ook 
overgenomen door het Visigotische rijk van Toledo.

Van de 8ste tot de 13de eeuw. De geboorte van een natie
In het jaar 711 onderneemt het islamitische leger de verovering van het Visigotische Hispania. Een 
nieuwe entiteit, een nieuw land is geboren: Al-Andalus. Vier eeuwen lang zijn Balaguer, Lleida, Tar-
ragona en Tortosa bondgenoten van de islam en maken ze deel uit van een gemeenschap die tot India 
reikt. Aan de voeten van Al-Andalus vormen zich de Catalaanse graafschappen binnen de Spaanse 
Mark, een bufferzone van het Karolingische Rijk. Op het einde van de 10de eeuw worden de Cata-
laanse graafschappen onafhankelijk onder de hegemonie van de dynastie van Barcelona. In de 12de 
eeuw wordt de nieuwe staat versterkt dankzij de verovering van Catalunya Nova (Nieuw Catalonië), 
het bondgenootschap met Occitanië en de dynastieke vereniging met Aragón. Het begrip Catalonië 
verschijnt op het moment dat het Catalaans ook als geschreven taal begint dienst te doen.

Van de 13de tot de 16de eeuw. Onze zee
In de 13de eeuw geeft de verovering van Mallorca en Valencia door Jaume I het startschot voor een 
periode van expansie in het Middellandse Zeegebied die zal duren tot eind 15de eeuw. De groei van 
de steden en de handel verloopt parallel met de vorming van de Catalaanse overheidsinstellingen: de 
Corts (het hof), de Generalitat en de gemeenteraden. De hongersnood van 1333 en de pestepidemie 
van 1348 leiden tot een diepe crisis. Op het platteland komen de horigen in opstand tegen hun heren, 
terwijl ook de steden hevige sociale beroering kennen. Uiteindelijk geeft een burgeroorlog (1462-1472) 
tussen de kroon en de Generaliteit de defi nitieve doodsteek. In 1479 bestijgt Ferdinand II, toen al tien 
jaar getrouwd met Isabella van Castilië, de troon. Op die manier werden de twee kronen verenigd.

Van de 16de tot de 18de eeuw. Aan de rand van het Rijk
Binnen het Habsburgse Rijk behoudt Catalonië een eigen staat en in de helft van de 16de eeuw begint 
een nieuwe economische bloei. De strijd om de Spaanse monarchie tussen de Habsburgers en Frank-
rijk, in hun wedijver over de Europese hegemonie, veroorzaakt voortdurend confl icten. De zee vormt 
de grens met een andere machtige vijand: de Barbarijse en Ottomaanse zeerovers. Terwijl reeds aan 
de moderne staat gesleuteld wordt, vormt het groeiende autoritarisme van de monarchen een tegen-
wicht voor de grondwettelijke doctrines van de Catalaanse instellingen. Het is in deze context dat we 
de Guerra dels Segadors (Oorlog der Maaiers, 1640-1659) en de Guerra de Successió (Opvolgingsoor-
log, 1702-1715) moeten plaatsen. Aan het einde van deze laatste oorlog, in 1716, schaft Filip V als eerste 
koning van de Spaanse tak van de Bourbons de Catalaanse onafhankelijkheid af met de Decrets de 
Nova Planta.

De 18de en de 19de eeuw. Stoom en natie
In de loop van de 18de eeuw worden de grondvesten gelegd van de industriële revolutie en het mo-
derne Catalonië. Vanaf 1830 begint de industrialisering van het land. Stoomfabrieken en fabriekskolo-
niën geven vorm aan een nieuw economisch model gebaseerd op de textielsector. De sterke groei van 
de steden geeft aanleiding tot het ontstaan van twee nieuwe sociale klassen: de industriële burgerij 
en de arbeidersklasse. Anderzijds streeft de liberale Spaanse staat naar politieke centralisering. Het 
Carlisme, het federaal republicanisme en de protectionistische campagnes zijn verschillende reacties 
op dit nieuwe politieke model. Tegelijkertijd kennen de Catalaanse taal en cultuur een heropleving, 
met het ontluiken van de renaissance (Renaixença) en het modernisme.

Van 1900 tot 1939. De elektrische jaren
Tijdens de eerste dertig jaar van de 20ste eeuw kent de Catalaanse industrie een fase van diversifi -
catie, waarin elektriciteit en petroleumderivaten een belangrijke rol spelen. De arbeidersbeweging 
van anarchosyndicalistische strekking krijgt vorm met de oprichting van de vakbond CNT (1910). De 
Mancomunitat de Catalunya (1914-1925) federaliseert de vier provinciebesturen. In 1931 wordt de 
tweede republiek uitgeroepen, de Generalitat de Catalunya wordt in ere hersteld en het eerste autono-
miestatuut wordt goedgekeurd. Het politiek initiatief komt in handen van de Lliga Regionalista, maar 
zij moeten de fakkel al snel doorgeven aan Esquerra Republicana de Catalunya na de verkiezingen van 
1931. De militaire staatsgreep in juli 1936 luidt een drie jaar durende, wrede burgeroorlog in met een 
revolutie in de achterhoede.

Van 1940 tot 1980. Nederlaag en herovering
Onder de dictatuur van generaal Franco (1939-1975) worden de democratische, catalanistische en 
linkse sectoren volledig onderdrukt. Tijdens de eerste decennia storten het autarkische beleid en de 
nasleep van de oorlog het land in een economische inzinking die gepaard gaat met grote armoede. De 
economische opening brengt vanaf 1959 belangrijke veranderingen teweeg: er stroomt buitenlands 
kapitaal binnen, de industrie diversifi eert zich, de eerste toeristen duiken op, er komt een immigratie-
stroom op gang en de consumptiemaatschappij krijgt voet aan de grond. Na de dood van de dictator 
luiden de nieuwe democratische grondwet van 1978 en het nieuwe autonomiestatuut van 1979 een 
nieuwe periode van vrijheid in.

Catalunya.cat: een portret van het hedendaagse Catalonië, 1980-2007
De Catalaanse maatschappij beleeft sinds 1980 de langste periode van zelfbestuur uit zijn moderne 
geschiedenis. De Catalaanse bevolking kent ondertussen een aanzienlijke groei. De maatschappij, 
de cultuur en de economie veranderen grondig. De uitdagingen zijn enorm en erg uiteenlopend: de 
nieuwe technologieën, de globalisering, het milieubehoud, de welvaartsstaat... Kortom, onze toekomst 
als volk.
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