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Dissabte, 17 de novembre de 2018

Dissabte cultural:
La Casa Vicens de Gaudí a Barcelona
Pel dissabte 17 de novembre hem programat una visita a la restaurada Casa
Vicens, del carrer de les Carolines del barri de Gràcia de Barcelona, primer projecte
important de Gaudí, començat a construir l’any 1883. És Patrimoni de la Humanitat i
Bé cultural d’interès nacional.
Ho farem de la mà de Mercè Riera, historiadora de l’art, divulgadora cultural i
Guia Oficial de Catalunya.

La Casa Vicens
L’obra va ser encarregada el 1878 a Gaudí
per part de Manuel Vicens i Montaner,
pertanyent a una família propietària d’una
fàbrica de ceràmica i propietari d’un terreny
que havia heretat de la seva mare, Rosa
Montaner i que havia ampliat. Es tractava
d’una casa d’estiueig que constituïa el
primer treball important de l’arquitecte.
Gaudí va presentar els plànols el 15 de
febrer de 1883 i l'Ajuntament de Gràcia va
concedir el permís a començament de març
del mateix any. Les obres es van perllongar
fins al 1888 amb diverses interrupcions per
raons de finançament.
És el primer intent de Gaudí per trobar un
estil nou i fugir de l'historicisme i
l’eclecticisme arquitectònics imperants. A la
casa Vicens, Gaudí anticipa d’una manera
purament intuïtiva tota una sèrie de
que contribuiran a preparar l’eclosió del

categories formals i constructives
modernisme.
L'any 1925, l’arquitecte Joan Baptista Serra va realitzar una ampliació de l’edifici a
imatge del que havia fet Gaudí, reduint-ne notablement el jardí.
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Mercè Riera
És historiadora de l’art, divulgadora cultural i Guia Oficial de Catalunya.
Realitza diferents tasques de gestió cultural en l’àmbit privat relacionades amb la
docència i la divulgació, fent cursos i conferències per entitats de la ciutat com
biblioteques o Museus.
Per altra banda, és autora d’un extens programa de rutes i itineraris culturals per
Catalunya, Espanya, França i Itàlia, i creadora del programa de viatges “Escapades
d’Art”, amb els que col·labora assíduament amb “Te de Tertúlia” com a guia
especialista acompanyant.
També és autora de diferents publicacions i articles vinculats al món de l’art.

PROGRAMA I INSTRUCCIONS
9 h 45

Trobada davant la casa Vicens, al carrer de les Carolines, 20.

10 h

Inici de la visita guiada amb un grup de 15 persones com a màxim. Hi
haurà un segon grup que iniciarà la visita a les 12. La durada aproximada
és de dues hores.

12 h

Hora aproximada de finalització de la visita del primer grup.

14 h

Hora aproximada de finalització de la visita del segon grup.

PREU DE LA SORTIDA
Preu únic per persona: 25 €
CAL FER LA INSCRIPCIÓ A SECRETARIA
COM MÉS AVIAT MILLOR I NO MÉS TARD DEL 5 DE NOVEMBRE
ELS GRUPS ES FORMARAN PER ORDRE D’INSCRIPCIÓ
Tel. 935 902 700 –info@escoltesiguies.cat
A l’atenció de la Neus
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