Gaudí ja ha traspassat les fronteres. Ha esdevingut un fenomen
d'abast internacional que cada dia desperta més interès. Ens ho
constaten les persones d'arreu del món que volen aprofundir
cada vegada més el coneixement de la seva vida, els seus
edificis i el seu pensament, conscients que la seva obra va més
enllà d'un fet artístic vinculat al modernisme, perquè trenca
amb els estils històrics i aporta nous plantejaments en els camps
de la construcció, la geometria de l'espai, l'hàbitat, l'ergonomia,
l'aprofitament dels recursos naturals, la utilització dels materials,
etc., pensant sempre en l'home, el destinatari final del seu quefer.

Espai Gaudí
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L'Espai Gaudí, situat en un dels llocs amb més caràcter
de l'arquitectura gaudiniana, les golfes de La Pedrera,
vol acostar els elements més distintius de la producció
de Gaudí als visitants, a fi que puguin descobrir la
pluridimensionalitat del seu món. Vol ser un lloc de
reflexió, d'exploració, de descobriment, i no té en cap
moment la pretensió de presentar un Gaudí global
sinó, més aviat, essencial, remarcant els trets més
bàsics de la seva manera d'entendre l'arquitectura
i el disseny i de la seva manera de treballar, eminent-

ment visual i empírica, ja que per sobre de tot buscava
la raó de ser de les coses. Ens proposem explicar els
conceptes més complexos de la manera més planera i
amena possible. Utilitzem maquetes i plànols,
objectes i dissenys, fotografies i vídeos i reduïm al
mínim els textos per a atorgar tot el protagonisme als
recursos visuals, en una acurada combinació entre els
models tradicionals i les noves tecnologies que convida el públic a viure una experiència intel·lectual i sensorial que té per objectiu deixar que Gaudí parli per
ell mateix.
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Apunt biogràfic

La vida d'Antoni Gaudí (Reus, 1852 - Barcelona, 1926)
està marcada per uns esdeveniments que determinen la
seva trajectòria. Els lligams amb el Camp de Tarragona i
l'interès per la natura, la vinculació familiar amb les arts
i els oficis, les connexions amb el proletariat, la burgesia
i l'Església, la peculiar manera d'entendre l'arquitectura,
la incidència que la seva personalitat i la seva obra van
tenir en la societat, són presentats a través d'imatges i
documents que ajuden a situar el personatge i a entendre

el seu lliurament total a una professió que va exercir
des del taller que tenia a la Sagrada Família, on va desenvolupar un mètode projectiu que conjumina teoria i pràctica,
en què l'execució de maquetes té un paper fonamental
i li va ser útil per a realitzar una obra molt diversa, que
inclou cases unifamiliars, naus industrials, palaus, edificis
d'habitatges, esglésies, etc. Per això, l'obrador esdevé el fil
conductor d'aquest audiovisual.
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Esdeveniments
coetanis
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Gaudí arriba a Barcelona en un moment crucial de la
història: la transició del segle XIX al XX, un temps marcat
pel desig de modernitat, quan Espanya comença a patir
la gran crisi colonial de Cuba i les Filipines, Europa està
immersa en l'eufòria de la belle époque i es prepara per
a la I Guerra Mundial i Barcelona viu un període clau, els
anys entre l'Exposició Universal de 1888 i els preparatius
de l'Exposició Internacional de 1929, dos esdeveniments
que incideixen fortament en la configuració moderna
de l'urbs. Es pavimenten els carrers, es construeix el
clavegueram, es generalitza l'enllumenat de gas i elèctric i l'ús del telèfon, apareixen els transports públics,

l’automòbil, s’edifiquen grans immobles i construccions
de ferro, etc., en una ciutat en què s'aplica urbanísticament el Pla Cerdà i on cohabiten la dinàmica de la burgesia, les tensions dels moviments obrers i el feminisme.
Va ser contemporani de Karl Marx, Einstein, Freud, Gandhi,
de la torre Eiffel, la invenció del cinema, el naixement
de l'aviació, l'Escola de Glasgow, els gratacels de Sullivan
i de Wright, de la Bauhaus de Gropius, Meyer i Mies, de
la Casa Domino de Le Corbusier, de la revolució russa...
I en l'artístic va coincidir amb l'impressionisme, el cubisme, el surrealisme i el noucentisme, encara que cap
d'aquestes tendències no el va influir directament.
Tampoc no se'l pot considerar un modernista arquetípic,
malgrat que en una primera època coincidí amb alguns
dels elements formals i estètics del modernisme i que
ideològicament li donés suport per allò que a Catalunya
tenia de renovació nacional.
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La Pedrera
1906-1912

Edifici d’habitatges entre mitgeres
encarregat per Pere Milà i Roger Segimon.
Barcelona. Passeig de Gràcia, 92

La interpretació de La Pedrera és un dels punts centrals
de l'Espai Gaudí, no solament per ser una de les obres
més monumentals de Gaudí i la darrera obra civil que
va construir, sinó per tractar-se d'un immoble amb què
aporta solucions noves en la distribució dels espais, el
sistema estructural i els mètodes constructius.
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L'edifici és explicat a través d'una maqueta general (escala
1:33) que analitza especialment les característiques del
mur cortina de pedra, l'organització i la ubicació dels

patis, la superposició d'estructures (pilars de forja, columnes de pedra i arcs catenaris), la planta lliure, la disposició
i el desenvolupament dels arcs de les golfes, les circulacions i les façanes. Aquesta maqueta es complementa
amb tres models de detall, un gran audiovisual sobre
l'exterior de La Pedrera (façana, patis i terrat), altres
audiovisuals centrats en les aplicacions de forja i metall,
fusta, guix i ceràmica, i en la pintura mural, el vidre i la
llum, un vídeo sobre el camí de ronda que envolta les
golfes i un altre que recull fotografies històriques i els
plànols originals de l'obra.
Patrimoni Mundial UNESCO
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Geometria

Gaudí basa una gran part de les seves propostes formals i
constructives en aplicacions de la geometria descriptiva.
L'estudia a fons, fins a arribar a definir unes formes que
li permetran crear una arquitectura diferent.

14

Una de les solucions preferides de Gaudí és l'arc catenari,
un arc esvelt, fàcil de bastir, autosustentador, que no
necessita contraforts ni arcbotants, com es pot comprovar

a les mateixes golfes de La Pedrera, atès que aquest és
l'arc que les configura. Mitjançant una maqueta s'explica
el procés de definició dels arcs catenaris, que Gaudí feia,
sense càlculs matemà-tics, després de suspendre en dos
punts els extrems d'una cadena. La corba resultant, invertida, determinava la forma de l'arc, que posteriorment
s'alçava amb maó pla.
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Estereofunicular

Un cop definit l'arc catenari, Gaudí el fa girar fins a
aconseguir una estructura suspesa que, reflectida en
un mirall situat a la seva base, permet veure un edifici
en la posició i les proporcions definitives.
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La maqueta que dóna peu a aquestes estructures es
coneix amb el nom d'estereofunicular i Gaudí la va
realitzar primer per a projectar l'església de la Colònia

Güell i la va desenvolupar després per a dissenyar
columnes, arcs i voltes de la Sagrada Família.
L'arc catenari i el sistema estereofunicular són dos
exemples aclaridors de la manera de fer de Gaudí,
que, emprant recursos experimentals de base empírica,
sap trobar solucions elementals i pràctiques per a la
execució de les seves obres.
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Obres
emblemàtiques
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Explicació detallada -mitjançant un audiovisual, plànols
i maquetes- de quatre obres de Gaudí, seleccionades
per la innovació que va suposar la concepció general
de cadascun del projectes, pel que van aportar en el
camp de la construcció, perquè expliquen variants molt
característiques de l'arquitectura gaudiniana i perquè

Recerca

Cripta de l’Església
de la Colònia Güell
Urbanisme

Park Güell
Catedral

Sagrada Família
Habitatges

Casa Batlló
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corresponen a quatre tipologies d'edifici: una obra
de recerca com és la inacabada església de la Colònia
Güell, una ambiciosa ciutat jardí com el Park Güell,
una catedral com el Temple expiatori de la Sagrada
Família i la reforma i transformació d'un edifici
d'habitatges situat entre mitgeres com la Casa Batlló.

Cripta de l’Església
de la Colònia Güell
1898-1917
Església encarregada per Eusebi Güell.
Santa Coloma de Cervelló, Barcelona.
Carretera de Sant Boi de Llobregat a
Sant Vicenç dels Horts.
22

Edifici inacabat de gran experimentació
estructural, destinat a ser l'església de la
colònia tèxtil d'Eusebi Güell. Realitzat en
diferents etapes. Les columnes interiors
de basalt i maó pla suporten els arcs poligonals que configuren les voltes. Les columnes
inclinades del porxo exterior s'integren perfectament en l'entorn de l'església.
Patrimoni Mundial UNESCO
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Park Güell
1900-1914
Urbanització encarregada per Eusebi Güell.
Barcelona. Carrer d'Olot, s/n.
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Edifici inacabat de gran experimentació
estructural, destinat a ser l'església de la
colònia tèxtil d'Eusebi Güell. Realitzat en
diferents etapes. Les columnes interiors
de basalt i maó pla suporten els arcs poligonals que configuren les voltes. Les columnes
inclinades del porxo exterior s'integren perfectament en l'entorn de l'església.
Patrimoni Mundial UNESCO
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Sagrada Família
Temple Expiatori, 1883-1926
Escoles Provisionals, 1909
Encàrrec de l'Associació Espiritual de
Devots de Sant Josep.
Barcelona. Plaça de la Sagrada Família.
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El 1883, Gaudí va assumir la direcció
d'aquesta obra de grans proporcions, partint
d'una planta neogòtica que ja estava construïda. Durant els gairebé quaranta anys
que hi va treballar, fins a la seva mort, va
projectar l'absis i la façana del Naixement,
va delimitar el perímetre i va coronar un dels
campanars. En el plantejament de l'edifici,
Gaudí porta les seves propostes geomètriques
i simbòliques fins a les últimes conseqüències. També hi va construir una escola, edifici
singular per l'aplicació de superfícies ondulades en els murs i en la teulada.
Patrimoni Mundial UNESCO, obra dirigida
per Gaudí.
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Casa Batlló
1904-1906
Encàrrec de Josep Batlló Casanovas.
Ampliació i reforma d'un immoble
d'habitatges entre mitgeres.
Barcelona. Passeig de Gràcia, 43.
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La intervenció de Gaudí en aquest edifici
no va ser solament ornamental sinó
estructural, ja que va replantejar les
façanes anterior i posterior i els celoberts
d'un edifici característic de l'Eixample,
amb l'objectiu que entrés més llum natural
dins l'immoble, al qual va afegir també
dues plantes i un nou coronament.
Patrimoni Mundial UNESCO
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Altres obres
importants
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Recorregut per deu de les obres de maduresa
de Gaudí, a les quals es dediquen audiovisuals
independents que en presenten els elements
més característics i una selecció dels plànols.

Casa Vicens
1883-1888
Torre d'estiueig encarregada per
Manuel Vicens Montaner.
Barcelona. Carrer de les Carolines, 18.
Primera obra important de Gaudí.
L'ornamentació d'aquest edifici d'inspiració
arabitzant tendeix a la complexitat, encara
que l'estructura i l'organització dels espais
són simples i clares.
31

Patrimoni Mundial UNESCO

Pavellons de la
Pavilions
Finca
Güellof
Finca Güell
1884-1887
1884-1887

Edificacions auxiliars de la Finca Güell,
encarregades per Eusebi Güell.
Outbuildings of the Güell family
Barcelona.
Avinguda de Pedralbes,
residence, commissioned
by Eusebi7.Güell.
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Barcelona. Avinguda de Pedralbes, 7.
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Palau Güell
1886-1888
Residència unifamiliar, entre mitgeres,
encarregada per Eusebi Güell.
Barcelona. Carrer Nou de la Rambla, 3-5.
Luxosa residència que Gaudí va construir
per a la família Güell al centre històric de
la ciutat, en ocasió de l'Exposició Universal
de 1888. L'edifici consta de sis nivells,
resolts d'una manera diferent a cada planta,
que giren al voltant d'un gran pati central,
cobert per una cúpula amb obertures que
deixen entrar-hi la llum.
Patrimoni Mundial UNESCO
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Col·legi de les
Teresianes
1888-1889
Edifici destinat a convent, col·legi i
internat, encarregat per la Companyia
de Santa Teresa.
Barcelona. Carrer de Ganduxer, 85.
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Aquesta és una altra obra que Gaudí va
continuar, canviant-ne l'estructura i la
distribució. L'edifici resultant, construït
bàsicament amb arcs parabòlics diafragmàtics, té quatre nivells i està compartimentat per tres crugies longitudinals, la
central de les quals fa la funció de lluerna
i passadís de circulació.

Cellers Güell
1895-1901
Edifici encarregat per Eusebi Güell per
a l'elaboració i conservació del vi que
produïa a les seves finques.
Garraf.
Carretera de Barcelona a Sitges, km 25.
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Obra plantejada per Gaudí, en la qual va
intervenir d'una manera molt directa el seu
col·laborador Francesc Berenguer. Consta de
dos edificis, la porteria i el celler.
Especialment al celler, hi predomina l'ús
de l'arc parabòlic que defineix la seva
forma piramidal.

Casa Calvet
1898-1899
Edifici d'habitatges entre mitgeres,
encarregat pels fills de Pere M. Calvet.
Barcelona. Carrer de Casp, 48.
Aquest edifici comercial i d'habitatges,
de sis plantes, situat a l'Eixample, és una
obra de transició entre el primer Gaudí,
d'influències neoclàssiques i barroques, i
el de maduresa, que treballa amb les línies
corbes i les superfícies ondulants.
Destaca per la lluminositat dels celoberts.
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Torre de
Bellesguard
1900-1909
Edifici projectat com a habitatge familiar,
encarregat per Maria Sagués Molins.
Barcelona. Carrer de Bellesguard, 16-20.
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Habitatge unifamiliar aïllat, de volum
cúbic, construït al nord de Barcelona i
estructurat en cinc nivells. Hi destaca
l'esvelta torre de punxa situada en un
dels angles i les solucions constructives
interiors.

Palau Episcopal
1887-1893
Encar
de Templos de Astorga
(Ministerio de Gracia y Justicia).
Astorga, Lleó.
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Aquest palau d'aparença neogòtica, per
l'estr
pedra, consta de quatre nivells que reben
la llum natural a través d'un espai central
que travessa l'edifici.
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Casa de
”Los Botines”

”El Capricho”

1891-1892

1883-1885

Edifici d'habitatges de lloguer i d'ús
comercial a les plantes baixa i soterrània.
Lleó. Plaza del Obispo Marcelo.

Torre d'estiueig encarregada per
Máximo Díaz de Quijano.
Comillas, Cantàbria.

Per la seva aparença, aquest edifici, deutor
de les fórmules de Viollet-le-Duc, recorda
un castell medieval. Però a l'interior és un
immoble funcional, de construcció mixta,
amb murs de càrrega als habitatges i amb
pilars de ferro a les zones comercials.

Edifici d'influència arabitzant en les seves
formes i l'ornamentació, que va ser concebut per Gaudí amb tres plantes que aprofitaven un desnivell del terreny en què s'havia
d'emplaçar. A l'època va ser considerada
la residència d'estiueig més moderna
d'Espanya.

Natura
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Gaudí no es limita a emprar les fórmules tradicionals
de construir sinó que va més enllà, per obrir-se a un
món nou inspirat en la natura, on troba formes que
obeeixen a necessitats pràctiques, de protecció, resistència i compactació i que, a més a més, tenen un
bon comportament mecànic i són morfològicament

elegants. Gaudí no copia la naturalesa, però l'analitza
d'una manera intel·ligent per a extreure'n solucions
funcionals i estructurals. En aquest apartat es mostren
diversos models procedents de la natura, relacionats
amb les catenàries i el creixement fractal i amb les
superfícies guerxes, protectores, ondulants, compactades
i corbes.
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Disseny
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Gaudí aplicava el mateix rigor i el mateix mètode per
a concebre un edifici o un objecte petit. Sempre el van
preocupar els sistemes constructius i la funcionalitat,
perquè entenia que tot ha d'estar al servei de l'home.
En el cas dels objectes, el bon coneixement que tenia
dels oficis i dels materials i la seva capacitat tècnica i
constructiva li van permetre dissenyar uns complements

que, encara ara, són estèticament i funcionalment
innovadors, com es pot comprovar en les edicions
facsímils dels mobles, ferramentes i paviments que va
fer per a les cases Calvet, Batlló i Milà. Uns audiovisuals
que remarquen els aspectes ergonòmics, mecànics i
constructius dels seus dissenys completen aquest apartat.
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