Nota de Premsa – 28 d’abril de 2008

La conferència “El castell al cim de Montjuïc. Una estructura
inexpugnable” inaugura el curs de commemoració
de la Guerra del Francès
El proper dimecres 30 d’abril a les 19.30hores al centre cívic El Sortidor,
Juan Miguel Muñoz Corbalán oferirà la primera de les xerrades,
en que desvelarà si el castell de Montjuïc és realment inexpugnable.
Al llarg de la història, des del seu origen com a torre de guaita i senyalització
marítima al cim d’una muntanya emblemàtica de la Ciutat Comtal, fins al seu vigent
procés de transformació (incert) al bell mig d’un estira i arronsa entre diferents
administracions, la torre original i la subsegüent fortificació han estat alternativament
“ocupades” i desocupades”. Com a conjunt estratègic -però també com a símbol
emblemàtic- la seva possessió ha generat un deliri d’anhels i reivindicacions, tant
militars com polítiques i religioses, tot i que les seves característiques poliorcètiques –
definides d’una manera més sòlida al segle XVIII i notablement protagonistes al XIXhan passat normalment desapercebudes. Les diverses fases històriques de l’època
moderna i contemporània han mostrat un recinte abaluartat entre la precarietat i
l’excel·lència estructurals, així con un instrument de control immillorable sobre la ciutat
de Barcelona i el seu litoral proper.
Juan Miguel Muñoz Corbalán és Doctor en Història de l'Art i professor titular
d'Història de l'Art Modern i Contemporani al departament d'Història de l'Art de la
Universitat de Barcelona. Des del 1984 investiga sobre l'enginyeria militar i
l'arquitectura classicista durant el segle XVIII. També estudia aspectes lligats a la
iconografia urbana i la representació de l'arquitectura a les arts plàstiques dels segles
XVI a XVIII. Ha estat professor convidat a la University of California, Berkeley (19921993). Entre les seves principals publicacions sobre aquestes temàtiques figuren "I
plastici e la difesa del territorio spagnolo nel tempo di Carlo III. Fallimento e mancata
assimilazione del modello francese" (1991) i "Los Ingenieros Militares de Flandes a
España (1691-1718)".
Fins el 15 de juny es succeiran dins del curs dues conferències més, “La
Conquesta i la defensa de Montjuïc” i “Viure sota el domini francès. Barcelona 18081814”. També tindrà lloc l’itinerari “Montjuïc i la guerra del francès. De la porta de santa
Madrona al castell”.
Els actes estan organitzats conjuntament pel Centre d'Estudis de Montjuïc
(CEM), el Centre de Recerca Històrica del Poble-sec (CERHISEC) i els Departaments
de Geografia Humana i de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de
Barcelona, amb l'ajut i suport de l’Institut Ramon Muntaner.
Per a més informació poseu-vos en contacte amb:
Marta Tello
Servei de Comunicació
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
Tel. 93.329.99.52
Horari: 17h-21h
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec. C. Elkano, 24-26. 08004 Barcelona. Tel: 93 329 99 52
comunicapoblesec@gmail.com www.poblesec.org

