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Gabinet Gaudí: una experiència didàctica

Taller educatiu i visita a l’exposició

Dates
Del 6 d’octubre al 3 de desembre de 2006

Lloc
Museu de la Ciutat de Benicarló
Carrer Sant Francesc, s/n
Benicarló

Horari
de dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de 17 a 20h
diumenges de 10.30 a 13.30 h
dilluns tancat

Servei de visites guiades i tallers
Visites guiades al públic general: Divendres i dissabtes a les 19h. Diumenges a les 12h.
Visites guiades per a grups: concertar al telèfon 964 46 04 48

Telèfon d’informació 964 46 04 48

El Gabinet Gaudí és un equipament didàctic

creat el 1997 per  Fundació Caixa Catalunya de

l'Obra Social de Caixa Catalunya per a atendre

els escolars que visiten l'edifici de la Pedrera a

Barcelona. L'objectiu és estimular la curiositat

per la figura i l'obra d'Antoni Gaudí.

El Gabinet Gaudí itinerant, creat el 2002 per

Fundació Caixa Catalunya amb l'objectiu de

posar-lo a l'abast d'estudiants i visitants  de fora

de Barcelona, ja ha visitat nombroses poblacions

catalanes i diverses ciutats espanyoles.

Ara, des del 6 d’octubre fins al 3 de desembre de

2006 es pot visitar al Museu de la Ciutat de

Benicarló.
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El taller educatiu

© Fundació Caixa Catalunya

Està estructurat en dues parts diferenciades que es complementen:

- Una mostra de dibuixos i fotografies que presenta, obra per obra, els projectes més

importants de Gaudí.

- Una rèplica de l'aula de la Pedrera, on un monitor explica les aportacions tècniques i

decoratives que Gaudí va fer al món de l'arquitectura, així com el seu mètode personal

de treball, amb l'ajuda de maquetes manipulables i imatges projectades.
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Vida i obra

1852 Antoni Gaudí neix a Reus (Tarragona).

1869 Es trasllada a Barcelona.

1873 Ingressa a l'Escola Provincial d'Arquitectura.

1878 Obté el títol d'arquitecte.

1883 Comença el projecte de la Casa Vicens (Barcelona) i el de la vil·la

"El Capricho" (Comillas, Santander). S'encarrega de les obres de

la Sagrada Família.

1884 Inicia els Pavellons de la Finca Güell (Barcelona).

1886 Signa el projecte del Palau Güell (Barcelona).

1887 Comença el Palau Episcopal d'Astorga (Lleó).

1 8 8 8  S'encarrega de les obres del Col·legi de les Teresianes

(Barcelona).

1891 Projecta la Casa de Botines (Lleó).

1898 Es dedica a la construcció de la Casa Calvet (Barcelona) i de

l'Església de la Colònia Güell (Sta. Coloma de Cervelló,

Barcelona).

1900 L'Ajuntament de Barcelona li concedeix un premi per la Casa

Calvet. Comença la reforma de la Torre de Bellesguard i el

projecte del Parc Güell (Barcelona).

1903 Intervé en la restauració de la Catedral de la Ciutat de Mallorca.

1904 Reforma la Casa Batlló (Barcelona).

1906 Comença les obres de la Casa Milà, "la Pedrera" (Barcelona).

1909 Projecta les Escoles provisionals de la Sagrada Família.

1910 Exposició de l'obra de Gaudí al saló de la Société des Beaux-Arts,

al Grand Palais (París).

1914 A partir d'aquesta data, Antoni Gaudí es dedica totalment a la

Sagrada Família.

1926 Mor a Barcelona, després de ser atropellat per un tramvia.

Gaudí. L’home



Gabinet Gaudí:  una experiència didàctica / Benicarló

Àmbits

Geometria

"La corba tancada és el sentit de la limitació, així com la recta és l'expressió de
l'infinit."

Gaudí va emprar una nova geometria basada en les superfícies reglades, compostes per línies

rectes que determinen superfícies corbes a l'espai, i amb això va obtenir unes possibilitats

constructives il·limitades.

Natura

"Tot surt del gran llibre de la natura."

Gaudí estableix un diàleg continu entre la natura i l'arquitectura, assimilant formes naturals senzilles,

harmòniques, resistents i útils. A les seves obres, aquestes formes naturals esdevenen components

arquitectònics, tant ornamentals com estructurals.
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Obra per obra

"Els edificis han de tenir una coberta doble, com les personalitats tenen capell i pal·li."

Gaudí entenia els edificis com una unitat, de manera que les seves solucions ornamentals són, alhora,

funcionals, i en això es basa la seva originalitat.

 
 

Tradició arquitectònica

"Tota l'excel·lència de l'arquitectura ve de la llum. L'arquitectura és l'ordenació de la
llum."

Gaudí reflexionava constantment sobre el que feia. Recollia, tant de la tradició com de les noves

tècniques constructives, tot el que li era vàlid i sempre estava disposat a trobar noves solucions

pràctiques i econòmiques per a aplicar-les a la seva arquitectura.
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El seu mètode de treball

"Solament el qui l'erra sovint, l'encerta a la fi."

En la seva arquitectura, Gaudí va resoldre l'aplicació del model catenari i de les superfícies reglades,

de difícil càlcul numèric, per mitjà de maquetes i models polifuniculars que li permetien investigar i

experimentar el comportament estructural dels seus edificis. Amb aquesta finalitat va estudiar el

disseny dels arcs i les voltes a partir de fils amb pesos (saquets plens de perdigons), per a poder

visualitzar-hi les distribucions de les càrregues.

© Pau Giralt - Fundació Caixa Catalunya
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WEBS DE FUNDACIÓ CAIXA CATALUNYA

Web educativa: www.lapedreraeducacio.org

Web general de Fundació Caixa Catalunya:  www.fundaciocaixacatalunya.org

Fundació Caixa Catalunya, a banda de l’exposició i els tallers itinerants del Gabinet Gaudí:
una experiència didàctica, disposa a la Pedrera dels Seveis Educatius que organitzen activitats
per als visitants de l’edifici i proposa als centres escolars un programa específic d’introducció
al llenguatge arquitectònic fent èmfasi en les aportacions de Gaudí.

El web www.lapedreraeducacio.org és el millor instrument per apropar-nos a la Pedrera i
Gaudí, així com també per preparar la visita i fer les reserves de grups per a escoles  de les
activitats que es volen desenvolupar a  l’Aula Gaudí.
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Departament de Premsa
 Fundació Caixa Catalunya

C/ Provença 261- 265 entresòl
08008 Barcelona

premsa_fcc@funcaixacat.org
Tel. (0034) 93 484 59 00
Fax (0034) 93 484 58 89

www.fundaciocaixacatalunya.org

Las fotografies incloses en aquest dossier estan lliures de drets de reproducció per a ús
exclusiu de Premsa en el context del Gabinet Gaudí: una experiència didàctica
organitzat per Fundació Caixa Catalunya.

© Fundació Caixa Catalunya


