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El 29 de febrer de 1996 el Museu d’Història de Catalunya obria les portes per 
primer cop als antics Magatzems Generals de Comerç, l’únic edifici conservat del 
vell port industrial de Barcelona. Culminava així un ambiciós projecte per dotar 
el país d’un espai destinat a conservar, exposar i difondre la història i la cultura 
catalanes com a patrimoni col·lectiu.  

25 anys després de la seva inauguració, el Museu és un dels equipaments 
culturals més arrelats del territori català i un important pol d’atracció turística de 
la ciutat. Han estat 25 anys treballant per convertir l’equipament en un espai 
cultural obert al món i un lloc de trobada per al debat, la reflexió, l’aprenentatge i 
l’entreteniment. 25 anys treballant al servei de la ciutadania. 
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Des dels seus inicis, el Museu d’Història de Catalunya ha perseguit l’objectiu de 
donar una visió global de la història del país des d’una vessant interdisciplinària, 
abordant un discurs cronològicament i temàticament ampli. Ho ha aconseguit 
vehiculant el coneixement de la història a través de l’exposició permanent La 
memòria d’un país, consolidant una col·lecció que avui custodia més de 15.000 
objectes i documents, programant més de 160 exposicions temporals, 
desenvolupant un completíssim programa d’activitats culturals i educatives per a 
tots els públics i duent a terme projectes d’investigació i recerca.  

Tots aquests assoliments han estat plasmats cronològicament en una publicació 
molt especial que les persones que visitin el Museu rebran com a obsequi al llarg 
de l’any de l’aniversari. 
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1996 El Museu d’Història de Catalunya s’inaugura amb la voluntat d’esdevenir 
un referent en la divulgació de la història i del patrimoni col·lectiu del país. S’ubica 
a l’únic edifici conservat del vell port industrial de Barcelona: els antics 
Magatzems Generals de Comerç, projectats el 1881 per l’enginyer Maurici 
Garrán inspirant-se en els edificis portuaris anglesos de l’època. 

1997 Òpera Liceu, una exposició en cinc actes és la primera exposició de 
gran format presentada al Museu, realitzada en commemoració dels 150 anys de 
la fundació del Gran Teatre del Liceu. El Museu comença amb aquesta mostra 
una llarga trajectòria de col·laboració amb institucions culturals i cíviques 
rellevants per la història de Catalunya.   

1998 L’exposició permanent La memòria d’un país presenta obres i objectes 
cedits per diferents museus i institucions catalanes. Gràcies a aquesta 
col·laboració i a la seva presentació museogràfica, la narració de la història de 
Catalunya s’enriqueix amb l’aportació de patrimoni provinent d’institucions 
d’arreu del territori. 

1999 L’Islam i Catalunya explica 
l’etapa andalusina i descobreix la 
història d’un passat comú entre les 
cultures musulmana i cristiana. 
L’exposició ofereix una visió sovint 
poc coneguda del nostre llegat 
cultural i la contribució andalusina 
en camps del coneixement com 
l’astronomia, les matemàtiques, 
l’agricultura i la música. © MHC (Pepo Segura) 

Façana del Museu d’Història de Catalunya. © MHC (Paco Amate) 
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2000 S’inicia una de les activitats més emblemàtiques del Museu: El Consell 
dels Savis. És una proposta didàctica basada en la història oral i viscuda, en la 
qual un grup de persones voluntàries intercanvien les seves experiències de vida 
amb l’alumnat. D’aquesta manera, infants i joves poden sentir de primera mà què 
van significar la Guerra Civil, el franquisme i les darreres dècades del segle XX. 

2001 En la primera exposició itinerant, coproduïda amb l’Associació Amical de 
Mauthausen, es presenten part de les imatges del fons fotogràfic dipositat per 
aquesta associació al Museu. Mauthausen, l’univers de l’horror donarà a 
conèixer les vivències de la deportació republicana al camp de concentració, en 
un llarg recorregut cronològic que va des de la II República fins a l’alliberament 
dels camps nazis. 

 

2002 Es celebra el congrés Els camps de concentració i el món penitenciari 
a Espanya durant la guerra civil i el franquisme, organitzat  en col·laboració 
amb el Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Per primera vegada a Catalunya i a l’Estat 
espanyol, unes jornades científiques analitzen les mesures de repressió 
establertes per l’ordre franquista, recuperant una part de la història col·lectiva 
silenciada durant anys. 

2003 L’exposició Les presons de Franco mostra per primera vegada a l'Estat 
espanyol la cara més fosca del franquisme: la presó com a destí final de 
qualsevol oposició al règim i com a instrument de control social, i el drama humà 
de les persones empresonades i de les seves famílies. 

© Fons Amical de Mauthausen-Francesc Boix Campo (amb el permís de la família Boix) 
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2004 El Museu assumeix la gestió dels Monuments de la Generalitat de 
Catalunya i inicia una tasca de millora de les instal·lacions i adequació dels 
espais, de museïtzació i difusió de la seva història i patrimoni. Gestionarà els 
monuments fins a la posada en funcionament de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural, l’any 2014. 

2005 El Museu rep per a la seva custòdia i exposició el cadirat i taula 
presidencial del Palau de la Generalitat de Catalunya, que havia format part 
del conjunt de l’anomenat Saló Daurat. Es tracta del mobiliari de l’antiga 
Diputació de Barcelona, que entre 1875 i 2005 va servir en reunions i actes de 
les diferents institucions de govern que s’han anat succeint al nostre país. 

 

2006 El Museu celebra 10 anys d’existència i de programa educatiu: un 
conjunt d’activitats adreçades a tots els nivells educatius a través de les quals 
aprendre i viure la història. El servei proposa ensenyar i transmetre els fets del 
passat a través de la vivència directa i l’aproximació empàtica amb els seus 
protagonistes, des de la vessant més humana i social. 

2007 Entre 1450 i 1750, moltes regions d’Europa van patir la cacera de bruixes. 
L’exposició Per bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya 
aprofundeix en la situació al nostre país, on es van produir més de 400 
execucions. Les víctimes van ser majoritàriament dones pobres, sovint velles, 
que vivien soles.  

Cadirat del Palau de la Generalitat de Catalunya (1875). Dipòsit de la Generalitat de Catalunya © MHC (Pepo Segura) 
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2008 El Museu custodia una de les 
millors col·leccions de paper moneda 
local català, emès entre 1936 i 1939. 
La col·lecció va ser recollida i cedida a 
la Generalitat de Catalunya per Antoni 
Turró i Martínez, membre fundador de la 
Societat Catalana d’Estudis 
Numismàtics i expert en el paper 
moneda republicà, i dipositada al Museu 
d'Història de Catalunya. Recull, de 
manera exhaustiva, exemplars de tot el 
territori català i més àmpliament 
d’Aragó, Andorra, les illes Balears i 
València.  

2009 En el marc dels actes de commemoració dels 850 anys de la fundació del 
Reial Monestir de Santa Maria de Santes Creus, el Museu d'Història de 
Catalunya, amb el suport del departament de Cultura, inicia el projecte de 
restauració del panteó reial i la investigació científica de les tombes que en 
formen part. La recerca va aportar valuoses dades sobre la vida, les malalties i 
la mort de Pere II el Gran i la reina Blanca d’Anjou, així com de l’aixovar i els 
rituals funeraris de l’època. 

2010 Per primera vegada el Museu 
presenta una exposició fruit de la 
col·laboració amb un museu d’àmbit 
estatal, el Museu Nacional d’Hongria. 
Princeses de terres llunyanes. 
Catalunya i Hongria a l'Edat Mitjana, 
que s’exposa a Barcelona i més tard a 
Budapest, mostra les relacions que van 
establir ambdós països al llarg del 
període medieval: uns lligams que es 
van fonamentar sobre les estratègies 
matrimonials entre les cases d’Aragó i 
d’Àrpad i que van donar lloc a quatre 
matrimonis reials entre el segle XII i 
començament del XVI. 

 

© The Frick Collection, Nova York 
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2011 15 anys de la seva inauguració, el Museu construeix una nova 
presentació dels espais museogràfics dedicats a la prehistòria i les 
colonitzacions grega i fenícia, amb l’objectiu de dur a terme una actualització 
dels continguts històrics i una 
presentació de les peces respectuosa 
amb la visita i la conservació del 
patrimoni. 

2012 El Museu crea una col·lecció 
pròpia per donar suport a la narració 
històrica. L’adquisició de la pintura La 
Nena Obrera de Joan Planella, 
considerada pels historiadors de l’art 
com a emblemàtica i antològica dins 
l’art de crònica social, enriqueix el 
discurs expositiu dedicat a les 
condicions de vida de la classe 
obrera, i més concretament al  treball 
infantil i femení. Ha estat cedida en 
préstec a diferents exposicions 
internacionals. 

2013 S’inicia el programa d’activitats familiars Pessics d’Història, a través del 
qual petits i grans poden experimentar i viure en primera persona diferents 
moments del nostre passat. Cada cap de setmana el Museu fa un viatge en el 
temps que convida a descobrir fets i curiositats de la història a través de 
l’experimentació i la participació. 

La nena obrera de Joan Planella (1882). © MHC (Paco 
Amate) 

© MHC (Edgar Ibáñez) 
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2014 Amb 300 Onzes de setembre. 1714-2014 el Museu d’Història de 
Catalunya i el comissariat del Tricentenari commemoren el tres-cents aniversari 
de l’Onze de Setembre de 1714. L’exposició és un recorregut a través d’aquests 
300 anys i analitza les claus del procés que ha conduït a la consolidació de l’11 
de setembre com a Diada Nacional de Catalunya. 

2015 S’inicia el cicle de concerts Nits d’estiu. La terrassa del Museu, amb 
vistes al Port Vell, la Barceloneta i el Moll de la fusta, esdevé escenari de concerts 
de música diversa que cada estiu remeten a una temàtica o estil diferent.  

2016 La col·lecció del Museu incorpora 150 dibuixos de Josep Subirats fets 
entre 1937 i 1941 com a testimoni del seu pas per l’exèrcit republicà i el seu 
internament als camps de refugiats de la Catalunya Nord i de Reus. El fons 
artístic de Josep Subirats és un testimoni històric i gràfic de primer ordre que 
recupera uns fets cabdals de la història contemporània de Catalunya. 

2017 Templers. Guerra i religió a l’Europa de les Croades és la primera gran 
exposició a Catalunya dedicada a conèixer qui van ser realment els templers. La 
mostra aprofundeix en l’apassionant episodi de les Croades, mostra la 
importància real del llegat templer i convida a reflexionar sobre la violència 
religiosa, una realitat que per desgràcia avui encara no està superada.  

2018 El Museu lidera, com a institució capçalera, la Xarxa de Museus 
d’Història i Monuments de Catalunya i la Xarxa de Museus d’Etnologia de 

© MHC (Pep Parer) 
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Catalunya. Dues xarxes que permeten articular polítiques comunes de protecció 
i de difusió del patrimoni històric i etnològic arreu del territori i desenvolupar 
projectes d’abast nacional de manera mancomunada. 

2019 Moda i modistes, fruit de la col·laboració amb la Fundació Antoni de 
Montpalau, posa en valor el treball de les modistes al llarg del segle XX i presenta 
una mirada àmplia a l’obra i la trajectòria de tantes i tantes dones que, sovint han 
restat en l’anonimat.  

2020 El Museu impulsa una nova presentació de les sales dedicades a la 
història contemporània –que es formalitzarà al llarg dels anys 2020-2023– , amb 
l’objectiu de presentar un discurs actualitzat i centrat en la societat i la vida 
quotidiana a Catalunya. A nivell museogràfic, potencia l’experiència emocional i 
lúdica amb mòduls interactius i manipulables a l’abast de tothom. 

2021 25 anys després, el Museu d’Història de Catalunya aposta per fer de la 
història i la cultura un instrument de construcció de la memòria col·lectiva des 
d’una perspectiva oberta i plural. El nostre objectiu és esdevenir un espai de 
trobada, debat i reflexió sobre el passat, el present i el futur de la societat 
catalana. Una societat canviant i diversa, que ens empeny a repensar-nos com 
un referent social actiu que estimuli la participació, el diàleg, l’esperit crític, la 
cohesió social i la valoració del patrimoni des de la inclusió i l’accessibilitat. En 
poques paraules, volem bastir, amb tots vosaltres, un Museu compromès que 
contribueixi a la construcció d’una societat més equitativa i justa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

© MHC (Pepo Segura) 
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L’any 2021, el Museu d’Història de Catalunya celebra el seu 25è aniversari enmig 
d’un episodi històric sense precedents. El darrer any viscut, marcat per 
l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, ens ha obligat a posar a 
prova les nostres capacitats de superació. Ha estat un any dur i ple d’obstacles 
en què tots els equipaments culturals s’han vist obligats a reinventar-se, a 
replantejar les seves tasques i a dedicar esforços titànics per garantir la seva 
continuïtat. El Museu ha treballat sense descans per assegurar el correcte 
funcionament dels seus espais i seguir oferint a la ciutadania els seus serveis, 
tot demostrant que la cultura no només és segura, sinó que és necessària.  

Aquest aniversari vol posar l’accent en els esforços duts a terme durant el darrer 
any, però també en la tasca acomplerta i l’experiència adquirida durant els seus 
25 anys d’història, en la seva vocació d’institució pública d’abast i projecció 
nacional i, finalment, en la seva aspiració a seguir contribuint en el 
desenvolupament social i cultural del nostre país. 
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L’activitat no s’atura. Un 2020 de novetats i projectes  

Després de la reobertura del Museu el 13 de juny de 2020, el calendari expositiu 
i d'activitats previst es va veure modificat per les restriccions i les mesures de 
contenció de la pandèmia. Malgrat les circumstàncies, l’activitat del Museu no 
s’ha aturat i avui podem fer un balanç positiu de les iniciatives i projectes que la 
COVID no ha pogut aturar.  

L’any 2020 s’inicià la renovació discursiva i museogràfica de la tercera planta 
del Museu, corresponent als segles XVIII, XIX, XX i que arribarà fins als primers 
anys del segle XXI. Des de l’inici de la reforma, l’equip del museu duu a terme 
una feina transversal per abordar el repte de renovar la narrativa que es presenta 
a les sales. L’objectiu és presentar un nou relat centrat en la societat i en les 
formes de vida quotidianes, amb criteris d’inclusió i accessibilitat.  

A finals de l’any 2020 es va completar la primera etapa de la remodelació en 
l’àmbit que actualment cobreix el segle XVIII: ‘Vapor i nació’. Des d’aleshores es 
pot visitar la nova sala centrada en la societat i la vida quotidiana a Catalunya a 
les acaballes de l'edat moderna, un moment de canvis importants a nivell polític, 
social i econòmic que conformaren la nova societat industrial de l'època 
contemporània.  

 

 

Detall expositiu de la nova sala del segle XVIII. © MHC (Paco Amate) 
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Locutora Lídia Ruano de l’emissora local de Roda de Ter (dècada 
de 1950). Arxiu Família Ruano 

L’altra gran novetat del 2020 va ser l’obertura de l’Espai Àgora per millorar 
l'experiència de les persones que visiten el Museu. L'Espai Àgora és un lloc 
d'acollida i una àrea de trobada i descans que resta obert i integrat al vestíbul, 
però que ofereix també la possibilitat de ser tancat per tal de celebrar-hi activitats 
diverses: des de presentacions, clubs de lectura o tertúlies fins a representacions 
teatrals de petit format o activitats familiars. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’àmbit expositiu, el públic va poder gaudir de tres exposicions temporals al 
llarg de l’any. La vaga de la Canadenca, organitzada pel departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, va permetre 
copsar com la consecució de la jornada laboral de 8 hores va suposar una fita 
important en l’assoliment d’unes condicions de treball més dignes, així com 
reflexionar sobre la vigència de la lluita pels drets laborals avui dia.  

Per commemorar el centenari de l’exposició cartogràfica catalana organitzada 
l’any 1919 pel Centre Excursionista de Catalunya –una de les primeres mostres 
de mapes antics i moderns feta a Catalunya–, el Museu va presentar l’exposició 
produïda per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Mapes, país, futur, 
una selecció de 64 mapes, més de la meitat dels quals eren els mateixos 
exemplars que es van exposar fa cent anys.  

Finalment, Dones a les ones 
va posar en relleu la 
presència de les dones en la 
història de la ràdio a 
Catalunya, alhora que feia un 
repàs dels 95 anys d'història 
del mitjà a casa nostra. 

 

 

Nou Espai Àgora. © MHC (Paco Amate)   
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El Museu presenta dedicat a les joguines d’època franquista. 
© MHC (Paco Amate) 

A més a més, la crisi sanitària va propiciar la preparació de la mostra Epidèmies 
i pandèmies en la història d’Europa, que s’ha incorporat al llarg de l’exposició 
permanent per tal de donar a conèixer les principals epidèmies que s’han succeït 
al llarg de la història d’Europa, i el seu impacte en la societat. 

La col·lecció del Museu tampoc ha 
deixat de créixer en el darrer any. El 
febrer del 2020 va incorporar l’oli 
sobre tela El Gran Teatre del Liceu 
després de l'incendi de 1861 o 
Rescoldo entre las runas, del 
pintor reusenc Josep Tapiró i Baró, 
un dels artistes catalans més 
destacats de la segona meitat del 
segle XIX i principis del segle XX. 
L’obra, fruit de l’observació directa à 
plein air, permet apreciar les runes 
del Gran Teatre del Liceu després 
de l’incendi del 9 d’abril de 1861, un 
esdeveniment que va causar un 
gran impacte en la societat 
barcelonina del moment.  

Una altra de les noves incorporacions 
mostra com eren les joguines a la Catalunya de mitjan segle XX. Es tracta d'una 
col·lecció de més de 200 jocs i joguines que han estat cedides per Ramona Vila 
Vall i Josep Castellà Suriñach. Cronològicament situades entre els anys 40 i 70, 
aquestes joguines reprodueixen els estereotips i els rols de gènere en l'època 
franquista i són un exemple de l'ideari social d'aquells moments convulsos. Una 
petita part de la gran col·lecció s’exposa a l’espai El Museu presenta.  

 

Rescoldo entre las runas de Josep Tapiró (1891) 
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Una de les cessions amb major càrrega simbòlica és la pancarta Per la llibertat 
dels presos polítics i exiliats que el president de la Generalitat de Catalunya, 
Quim Torra, va lliurar al Museu d’Història de Catalunya per ser conservada com 
a patrimoni en testimoniança de la seva transcendència política. La pancarta va 
estar desplegada al balcó del Palau de la Generalitat i va ser motiu de la 
inhabilitació del president el setembre de 2020, per no haver-la retirat en el 
termini marcat per la Junta Electoral Central durant el període electoral de la 
primavera de 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La peça s’incorpora a la col·lecció que el Museu recull sobre el procés polític que 
està vivint Catalunya i que es va iniciar el 2010 amb la incorporació de la pancarta 
cedida per Òmnium Cultural Som una nació. Nosaltres decidim. 

La darrera adquisició és el 
mapa Nueva descripción 
geographica del Principado 
de Cataluña de Josep Aparici, 
una peça excepcional datada 
de 1720 que, segons els 
experts, podria ser el primer 
mapa fet per un català del qual 
tenim notícia. Està dedicat a 
Felip V i mostra la nova divisió 
del Principat en dotze 
corregiments, mesura 
imposada pel Decret de Nova 
Planta que significà l’abolició 
de les constitucions, lleis i 
institucions de Catalunya i la 
implementació del nou ordre borbònic.  

Acte de lliurament de la pancarta Per la llibertat dels presos polítics i exiliats. © MHC (Álvaro Imbert)   

Nueva descripción geographica del Principado de Cataluña de 
Josep Aparici (1720). © MHC (Álvaro Imbert) 
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Ateses les circumstàncies excepcionals que estem vivint, el Museu ha traslladat 
gran part de la seva programació cultural al format digital i ha organitzat un 
conjunt de propostes virtuals per engrescar a tots els públics a descobrir les 
seves sales des de casa: jocs en línia, recursos i materials didàctics, recorreguts 
per la història a través de les peces més representatives de la col·lecció, sessions 
del Club de Lectura o noves propostes dins la secció El Museu a l’Aula, entre 
d’altres.  

Aquestes accions són fruit de la reflexió al voltant de la necessitat de 
desenvolupar i enfortir la cultura digital. La nostra voluntat és que aquests 
programes vagin més enllà de la situació actual i que a partir d’ara serveixin per 
complementar i enriquir les visites presencials al Museu i oferir una nova manera 
de conèixer la història. L’entorn digital ha de formar part del nostre present i futur. 
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El tret de sortida d’un any de celebracions virtuals 

Els dies 27 i 28 de febrer marcaran l’inici de l’aniversari amb dues jornades de 
portes obertes. Durant tot el cap de setmana, el Museu posarà a disposició del 
públic un servei de mediació per atendre tots aquells dubtes o comentaris que 
les persones que ens visitin desitgin expressar sobre l’exposició. El servei 
s’adreça a tots els públics, incloses les famílies amb nens i nenes que 
descobreixen per primera vegada la història, a qui s’entregarà un obsequi molt 
especial: la guia Puja al tren de la Història!, que els convidarà a descobrir el 
Museu a partir de petits reptes i jocs.  

Les educadores del servei de mediació estaran ubicades a les sales i convidaran 
al públic a plantejar les seves inquietuds en el següent horari: 

 
• Dissabte 27 de febrer, d’11 a 14.30 i de 16 a 18.30 hores  
• Diumenge 28 de febrer, d’11 a 14.30 hores 

Aquest cap de setmana de portes obertes donarà el tret de sortida d’un any de 
celebracions que, d'acord amb les mesures de prevenció de la COVID-19, tindran 
un caràcter més virtual que presencial. Si bé el Museu preveu organitzar un 
programa d’activitats presencials gratuïtes quan la situació sanitària ho 
permeti, paral·lelament celebrarà el seu aniversari amb un seguit d’accions, 
iniciatives i projectes en línia que s’aniran llançant al llarg del 2021 a través dels 
seus canals de comunicació. 

Una de les iniciatives commemoratives és 25 anys, 25 objectes, una selecció 
de peces destacades de la col·lecció del Museu i representatives de la història 
de Catalunya que s’incorporarà al seu web amb motiu del Dia Internacional dels 
Museus, el 18 de maig. D’altra banda, s’organitzaran activitats culturals en línia 
com El Quiz dels 25 anys, un joc amb 25 preguntes –una per cada any de 
l’aniversari– amb el qual petits i grans podran posar a prova els seus 
coneixements i descobrir un munt de curiositats sobre la història del país.  

L’aniversari també es trasllada a les xarxes socials amb accions com 
#NoSomAndròmines, una campanya per donar a conèixer peces curioses i poc 
conegudes de la col·lecció a través de l’etiqueta que porta el mateix nom, o 
l’activitat Histogamers, una connexió en streaming en què un especialista 
recomanarà una selecció de videojocs de temàtica històrica i analitzarà fins a 
quin punt són fidels a la història. 
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La història explicada a través de nous formats audiovisuals 

Un dels projectes més ambiciosos que s’emmarquen en l’aniversari és el 
llançament del projecte digital 10 anys de vertigen, una crònica il·lustrada 
interactiva que es publicarà pròximament amb la voluntat d’explicar el procés 
d’independència de Catalunya.  

Amb guió de l’escriptor Jordi Cabré i il·lustracions de Marçal Aragonés, 10 anys 
de vertigen explica el periple d’una periodista britànica que viatja a Barcelona 
amb la missió d’aclarir què va passar entre els anys 2010 i 2020 per al diari 
Weekly Mirror. La protagonista anirà coneixent de primera mà els esdeveniments 
més rellevants i transcendents que s’han produït al país durant aquest període, 
en una peça audiovisual que integra il·lustració i relat per explicar una realitat 
complexa de manera amena i divulgativa.  

10 anys de vertigen és un projecte digital essencialment periodístic, que cedeix 
tot el protagonisme als fets, amb una navegació àgil i intuïtiva que fomenta la 
participació dels usuaris. Un dels seus objectius és l’horitzontalitat dels 
protagonistes i la neutralitat de la narració. Tot i assumir la presència de figures 
clau, s’ha construït un relat inclusiu i transversal, que té en compte la gran 
polifonia de veus d’aquesta etapa seguint, en tot moment, criteris de 
proporcionalitat i rellevància. El projecte és una col·laboració entre el Museu 
d’Història de Catalunya i el Grup Enciclopèdia. 

 
Imatge de l’1 d’octubre de 2017. © MHC (Paco Amate) 
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En la mateixa línia, fins al juliol de 2021 se seguiran publicant mensualment els 
nous episodis de La memòria d’un país. La història de Catalunya animada, 
un innovador projecte audiovisual que el Museu va llançar a finals del 2020 per 
explicar a les generacions joves la història de Catalunya, des dels orígens fins a 
l’actualitat, a través de vuit infografies animades.  

La iniciativa és una interessant proposta educativa per apropar la història als 
joves explicant-la des d'un punt de vista diferent, fresc i actual. Per això, compta 
amb la col·laboració de dos joves influencers catalans de gran popularitat, Joan 
Grivé –@sir.joan– i Clara Moraleda –@leopoldaolda–, que mostren als seus 
seguidors alguns dels espais més emblemàtics del patrimoni català. 

Les vuit infografies es corresponen als diversos períodes de la història de 
Catalunya i reprodueixen els vuit àmbits que conformen l’exposició permanent 
del Museu. Cada mes es publica un d’aquests capítols acompanyat d’una 
càpsula breu a xarxes socials elaborada a partir dels fets i els indrets històrics 
més rellevants de cada episodi i protagonitzada per Sir Joan i Leopolda Olda.  

 

 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fotogrames de dues de les càpsules de Sir Joan i Leopolda Olda. La memòria d’un 
país. La història de Catalunya animada. © MHC 
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Cap a un museu inclusiu i accessible        

Amb una voluntat d’esdevenir un equipament més accessible i inclusiu en el seu 
25è aniversari, el Museu d’Història de Catalunya ha posat en marxa un conjunt 
d’accions per posar tots els seus serveis i recursos a l’abast de tothom.  

Això passa per la creació d’una guia en llengua de signes catalana (LSC) amb la 
col·laboració de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA). La 
nova Signoguia és un servei totalment gratuït que proposa un recorregut 
cronològic a través de la història de Catalunya a partir de la selecció d’alguns 
elements de l’exposició permanent. Ja està disponible al web del Museu i es pot 
veure a través del mòbil o la tauleta del propi usuari, que pot marcar el ritme de 
descoberta aturant i reprenent les explicacions quan ho desitgi. 

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, i amb la voluntat d’enriquir el seu 
discurs amb noves perspectives, el web incorporarà també una audioguia en clau 
de gènere que permetrà visitar l’exposició permanent explicada a partir de 
testimonis femenins.  

Si bé la Història oficial ha oblidat massa sovint el rol de les dones en la 
construcció de la societat al llarg dels segles, la seva veu ens arriba en forma 
d’inscripcions, documents, cartes, articles, entrevistes, memòries i obres de 
creació. Com va manifestar Maria-Mercè Marçal al manifest Vuit de març, “som 
l’altra cara de la Història, silenciada curosament pels escrivans oficials”. 

Manllevant les seves paraules amb el títol L’altra cara de la Història, la nova 
audioguia acompanyarà les persones que ens visitin a través de les sales de 
l’exposició permanent seguint un fil propi, la mirada de les dones, tot contribuint 
a copsar absències i silencis de la història que desconeixíem fins ara. 

A més a més, estrenem un nou sistema de cerca al web per les col·leccions del 
Museu que facilita la consulta en línia d’un catàleg de més de 9.000 objectes 
fotografiats i documentats.  
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Programa expositiu dels 25 anys 

La programació cultural de l’any commemoratiu es completa amb dues 
exposicions temporals de notable interès.  

 
Guillén. Màgia a l’espai escènic  
Del 20 d’abril al 26 de setembre de 2021 

Organitzada per la Biblioteca Nacional de Catalunya amb el suport del Museu, 
Guillén. Màgia a l’espai escènic serà la primera gran exposició de l’any. Tot i que 
les seves creacions han fet la volta al món, pocs coneixen qui és Guillén. 
Dibuixant satíric, pintor i escenògraf de llarga i fecunda trajectòria, Joan Josep 
Guillén i Zambrano és un creador visual al servei de les arts de l'espectacle i de 
la crítica social i política.  

La mostra, comissariada per Pilar Parcerisas, posarà en valor les diverses 
facetes del seu treball com a dibuixant satíric, com a innovador de l'espai escènic 
i com a pintor, a través de dibuixos originals, premsa, revistes, cartells, objectes, 
artefactes teatrals i projeccions virtuals.  

 

 
 

 

Conjunt de dibuixos i pintures de Guillén. © Joan J. Guillén   
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Els Català, una família a l’avantguarda (títol provisional) 
Tardor-hivern de 2021 

La tardor-hivern de 2021 s’inaugurarà l’exposició Els Català, una família a 
l’avantguarda, organitzada conjuntament amb l’Arxiu Nacional de Catalunya i 
l’Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i en estreta col·laboració amb la 
família Català. La mostra reconeix i recupera l'obra de Pere Català i Pic, Pere 
Català i Roca i Francesc Català-Roca, tres fotògrafs d’una mateixa nissaga i tres 
màxims exponents de la fotografia a Catalunya.  

Les seves imatges no només són testimoni dels moviments i corrents artístics i 
culturals que es van produir al llarg del segle XX, sinó que formen part de la 
iconografia de la història del nostre país.  

© Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
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Museu d’Història de Catalunya 
Plaça de Pau Vila, 3 
08003 Barcelona 
93 225 47 00 
www.mhcat.cat 

Comunicació i premsa 
93 225 47 00 ext. 16951  
mhc.premsa@gencat.cat  
 
@mhistoriacat 
#25mhistoriacat 
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