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I ho fa, de la mà de l’historiador i museòleg Daniel Venteo, mitjançant
la selecció de més de mig milers de documents conservats a l’Arxiu
Municipal de Barcelona, una de les institucions de patrimoni documental
més importants d’Europa per la riquesa i diversitat dels seus fons.
Més d’un centenar de documents inèdits ara veuen la llum per primera
vegada i es posen a l’abast del gran públic en una acurada edició de
gran format.
L’obra no només presenta els tresors artístics i històrics més valuosos de
la capital catalana, com ara els llibres de privilegis il·luminats a l’època
medieval pels artistes gòtics més prestigiosos. També recupera el
testimoni, fins ara oblidat, de manuscrits, gravats, impresos i fotografies
que aporten nova llum sobre la història centenària de Barcelona: no
només sobre la seva trajectòria política i institucional –abans i després
del daltabaix de la desfeta del 1714– i urbanística, sinó també de la
vida quotidiana dels seus ciutadans al llarg dels últims vuit segles. Una
obra imprescindible que marca una fita en la divulgació de la història i el
patrimoni de Barcelona.

Daniel Venteo (Barcelona, 1975) és historiador i museòleg. Ha centrat
les seves investigacions en la història de les institucions socials i culturals
barcelonines. Ha publicat una quinzena de llibres sobre història de
Barcelona, com ara Valdés, la loteria de la sort (2005), i més recentment
Arxius Municipals de Districte. Territori i memòria (2008), La Barcelona
de Roisin (2009), L’Ateneu Barcelonès, una entitat per al segle xxi (2010),
La Capella de Sant Llàtzer, història d’una redescoberta (2011), La Rambla
(2011), Barcelona, del segle xviii fins a l’actualitat (2011) i La Barceloneta.
Guia d’història urbana (2012). A més, ha col·laborat en obres col·lectives
com ara Enciclopèdia de Barcelona (2005-2008), La revolució del bon
gust: Jaume Miravitlles i el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de
Catalunya (2006) i La Guerra de Successió dia a dia (2013).
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