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MARGARET MICHAELIS. CINC DIES PEL BARRI XINO
A càrrec de Jordi Calafell (Arxiu Fotogràfic de Barcelona)
Dilluns 21 de juny de 2021 de 17:45 h. a 19:00 h.
Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Plaça de Pons i Clerch, 2, 2n, Barcelona. (Entrada gratuïta. Aforament limitat). 

Margaret Michaelis (Dziedilz, Polònia 1902 – Melbourne, Austràlia 1985) va ser una fotògrafa 
d’origen jueu i anarquista, que treballà durant un breu període a Barcelona, deixant un important 
llegat d’imatges de la ciutat.  
 
Cinc dies són els que Michaelis va estar fotografiant el Barri Xino de Barcelona, com a encàrrec del 
Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània (GATCPAC). 
Aquest estava treballant en el disseny i elaboració del Pla Macià, un pla urbanístic també conegut 
sota el nom de ‘La Nova Barcelona’ que, entre altres coses, preveia el sanejament d’aquest barri. 

Amb les seves fotografies, Margaret Michaelis va aconseguir combinar la perspectiva higienista del
GATCPAC amb una mirada pròpia que, des del respecte, plasma la vida i el caràcter del barri.  
A més, amb les anotacions en el revers de les imatges fetes per l’autora, s’ha pogut traçar per 
primera vegada el recorregut que va fer que, situat en un mapa d’època, ens ajuda a entendre el 
pla urbanístic en profunditat. 

Durant la seva estada a Barcelona, Michaelis va treballar també pel Comissariat de Propaganda de 
la Generalitat de Catalunya (1936), període del qual també es recullen fotografies a l’exposició que 
organitza l’Arxiu Fotogàfic de Barcelona.

Per raons derivades de la situació sanitària, l’aforament es veu limitat a 12 persones. Podeu 
inscriure-us responent aquest correu o dirigint-vos directament a activitats@fotoconnexio.org

Carrer Om, 9 d’abril de 1934. 
AFB, Margaret Michaelis

Rosita, carrer de la Cadena, 1. 1934
AFB. Margaret Michaelis

Carrer de l’Arc del Teatre, 41. 10 d’abril de 1934. 
AFB. Margaret Michaelis



No se puede mostrar la imagen en este momento.

Margaret Michaelis (Dziedilz, Polonia 1902 – Melbourne, Australia 1985), fue una fotógrafa de 
origen judío y anarquista, que trabajó durante un breve periodo en Barcelona, dejando un 
importante legado de imágenes de la ciudad.  
 
Cinco días fueron los que Michaelis estuvo fotografiando el Barri Xino de Barcelona, como encargo 
del Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània
(GATCPAC). Éste estaba trabajando en el diseño y elaboración del Pla Macià, un plan urbanístico 
también conocido bajo el nombre de ‘La Nueva Barcelona’ que, entre otras cosas, contemplaba el 
saneamiento de dicho barrio.  
 
Con sus fotografías, Margaret Michaelis consiguió combinar la perspectiva higienista del GATCPAC 
con una mirada propia que, des del respeto, plasma la vida y el carácter del barrio. Además, con las 
anotaciones en el reverso de las imágenes hechas por la autora, se ha podido trazar por primera 
vez el recorrido que hizo, el cual, situado en un mapa de la época, nos ayuda a entender el plan 
urbanístico en profundidad.

Durante su estancia en Barcelona, Michaelis trabajó también para el Comissariat de Propaganda de 
la Generalitat de Catalunya (1936), periodo del que también se recogen fotografías en la exposición 
organizada por el Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Por razones derivadas de la situación sanitaria el aforo se ve limitado a 12 personas. Podéis 
inscribiros respondiendo a este correo o escribiendo directamente a: activitats@fotoconnexio.org
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