REPENSANT

Participants
María Luisa Aguado, Arquitecte
Vicenç Altaió, Poeta, assagista i crític d’art
Frederic Amat, Artista
Teresa Batlle, Arquitecte
Lali Canosa, Artista
Oriol Cusidó, Arquitecte
Anna Cusó, Restauradora
Xavier Fabré, Arquitecte
David García, Arquitecte
Carme Grandas, Historiad ora de l’Art
Carme Hosta, Arquitecte Tècnic
Raquel Lacuesta, Historiad ora de l’Art
Enric Maurí, Artista
Àlex Montes, Secretari tècnic del Park Güell
Joan Olona, Arquitecte Tècnic
Lluís Pau, Dissenyador i interiorista
Pepa Plana, Pallassa
Núria Ricart, Artista
Anna Ribas, Arquitecte
Joan Roca, Director del Museu d’Història de Barcelon a
Miquel Àngel Sala, Arquitecte
Marc Aureli Santos, Director d’Arquitectura Urbana i
Patrimoni
Alessandro Scarnatto, Arquitecte, professor a l’ETSAB
Antoni Vilanova, President de l’AADIPA – CoAC

Informació general
Lloc: Casa del Guarda, Güell Park, carrer Olot, s/n
Dates: 23 al 26 d’octubre de 2018
Horaris: Totes les sessionstindranlloc a les 18:30 h.
Com arribar: Autobusos línies 24, H6 i D40. Metro L3,
estació Lesseps.
Inscripció: 2€
Les inscripcions a través de la pàgina web del MUHBA

Organitza:
Ajuntament de Barcelona
Àrea d’Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat
Direcció d’Arquitectura Urbana i Patrimoni
Col·labora:
Museu d’Història de Barcelona - MUHBA

ANTONI GAUDÍ

Repensant la figura de Gaudí
Jornades de reflexió al voltant del
Patrimoni
L’any 2018 s’acompleixen 140 anys que Gaudí va
obtenir el títol d’arquitecte i també 140 anys en què
es van conèixer amb l’industrial Eusebi Güell. La seva
defunció es va produir en laseva residència al Parc
Güell. Així mateix, el 2018 coincideixamb el primer
centenari de la mort d’Eusebi Güell, qui esdevindria el
principal mecenes de l’arquitecte Antoni Gaudí. Güell
fou el propietari i promotor de la colònia industrial
Güell a Santa Coloma de Cervelló, de laque Gaudí
deixaria acabada la cripta del’esglésiadel conjunt,
així com de la urbanització residencial Güell Park.
Quan aquesta va fracassar, i després del traspàs
d’Eusebi Güell, els seus hereus la van cedir a la ciutat
de Barcelona amb la condició de mantenir el conjunt
com a parc urbà públic.
Amb motiu de la celebració de la Biennal del
Pensament, la Direcció d’Arquitectura Urbana i
Patrimoni d’Ecologia Urbana junt amb l’ICUB
organitza unes Jornades de reflexió entorn el
Patrimoni però centrat en la figura d’Antoni Gaudí. Es
pretén començar a elaborar un discurs propi al
voltant del personatge i, sobre tot de la seva obra, al
marge de la pressió turística i mediàtica en el que s’ha
transformat i des d’una perspectiva bàsicament
barcelonina. Es planteg en quatre taules rodones que
volen centrar-se en la reflexió al voltant de la seva
figura i arquitectura però posant èmfasi en la seva
compre nsió des de noves òptiques en un moment en
què la seva obra es veu desbordada en ser entesa
com una icona turística. Considerant el debat ciutadà
obert al voltant del Park Güell, proposem centrar la
dinàmica sobre aquest espai únic, de titularitat
municipal, que també és Monument Patrimoni de la
Humanitat per part de la UNESCO.

Direcció i Coordinació
Marc Aureli Santos, Arquitecte
Carme Grandas, Historiadora de l’Art

Secretària
Carla Civra Mastro Vilar

Programa
Pensar Gaudí

Dimarts 23
Revisió del discurs sobre el pensament i la figura de
l’arquitecte : es convida a representants del món
intel·lectual per reflexionar sobre el personatge de
Gaudí en el marc del pensament del seu temps i a
endegar una reflexió contemporània en base a la
apropiació caricaturitzada del personatge en
l’actualitat.
Intervenen: Vicenç Altaió, Xavier Fabré, Lluís Pau,
Joan Roca.
Modera: Carme Grandas

Descobrir Gaudí

Dijous 25
Planteja el debat entre profession als de l’arquitectura
que han estat o són actualment responsables
d’intervencions en l’obra de Gaudí, tractant de les
problemàtiques d’actualització de les tècniques
gaudinianes i de l’específic manteniment que
requereixen.
Intervenen: Teresa Batlle, Anna Cusó, David García,
Carme Hosta, Àlex Montes, Joan Olona, Miquel Àngel
Sala.
Modera: Anna Ribas
Viure Gaudí

Treballar Gaudí

Dimecres 24
Conversa entreexperts en temes de Patrimoni per
tractar de comaproximar-se ala rehabilitació i al’ús i
funció contemporani en l’obra de Gaudí.
Intervenen: Oriol Cusidó, Raquel Lacuesta,
Alessandro Scarnatto, Antoni Vilanova.
Modera: María Luisa Aguado

Divendres 26
Visió actual sense perjudicis des del món artístic de
l’obra gaudiniana, fent una reflexió personal de la seva
possible influència en l’àmbit de les arts plàstiques,
posant èmfasi en un cert to personal però també
d’herència des de la perspectiva de la formalització
plàstica.
Intervenen: Frederic Amat, Lali Canosa, Enric Maurí,
Pepa Plana, Núria Ricart
Modera: Marc Aureli Santos

