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Primera circular
Fundada en època romana i amb vitalitat continuada fins als nostres dies, Barcelona no sols ha
estat objecte d’esment en innombrables escrits
històrics al llarg dels segles, sinó que va generar
una historiografia pròpia, vinculada en origen al
desenvolupament de les seves institucions municipals autònomes, a partir de la Baixa Edat Mitjana.
La supressió d’aquesta autonomia el 1714 n’afeblí
el suport institucional, just en una etapa de canvi
metodològic tendent a la revisió racionalista dels
mites i a la fonamentació documental del saber
històric. Malgrat la puixança de Barcelona en els
segles contemporanis i els esforços desplegats pels
investigadors en l’anàlisi dels aspectes més diversos del passat urbà, des del segle XVIII fins avui
mateix el perfil propi de la història de la ciutat ha
tendit a difuminar-se, en profit principalment
d’una visió històrica que incorpora tot Catalunya
en una perspectiva d’afirmació nacional.
L’objectiu de la present convocatòria és recuperar
la ciutat de Barcelona com a objecte d’estudi
històric diferenciat i contribuir a teixir vincles
positius entre els diversos especialistes que n’han
fet un centre d’atenció principal en les seves
recerques.
Per contribuir-hi, sembla oportú avançar
cap a una recuperació sistemàtica del cabal
d’aportacions que han anat dibuixant la imatge
històrica de Barcelona i centrar l’atenció en
la component historiogràfica o d’estat de la
qüestió que tota recerca nova ha de contenir.

En conseqüència, el Comitè Organitzador convida
els investigadors a fer propostes d’aportació en les
següents línies:
a) treballs específics d’història de la historiografia,
des dels orígens d’aquesta activitat fins avui:
historiadors, textos historiogràfics, fonts, influències, metodologies, estils, escoles, etc.
b) recerques sobre qualsevol aspecte de la història
de Barcelona amb atenció específica a la relació de
la nova aportació amb la historiografia anterior
sobre la qüestió tractada.
El període de recepció de propostes, que han de
ser trameses a la Secretaria del Congrés, s’estén
des del moment de publicació d’aquesta circular
fins al darrer dia del mes de novembre de 2010.
El Comitè Organitzador examinarà les propostes
i el Coordinador donarà resposta a cada proponent en el termini d’un mes a partir del moment
de la presentació. A la vista del conjunt de les
aportacions compromeses, el Comitè establirà els
sistemes de presentació dins les sessions de treball
i, si cal, procedirà a encarregar aportacions
complementàries.
La segona circular, amb l’avançament del programa de l’encontre, serà publicada el mes de febrer
de 2011, i la tercera, amb el programa definitiu,
el mes de setembre. El Congrés se celebrarà
durant la darrera setmana del mes de novembre.
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