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GAUDÍ, L’ARQUITECTE



Antoni Gaudí és l’arquitecte més internacional de Catalunya. La 
seva obra ha estat reconeguda pels experts d’arreu del món, tot 
i que en vida del creador va generar molts dubtes i no poques 
crítiques. La Sagrada Família, potser la construcció més ambiciosa, 
ha esdevingut icona i pol d’atracció turística de la ciutat de Bar-
celona. Però, si parlem de construccions no religioses, hem de fer 
referència a un territori cobejat per les grans famílies burgeses i 
aristòcrates de la ciutat : el districte de l’Eixample, entorn con-
querit tan bon punt es va aprovar el projecte d’Ildefons Cerdà a 
mitjan segle XIX.

PREU RUTA DIES FEINERS PER A 
GRUPS (MÍN. 5 PERS., MÀX. 15 PERS.):  
        130€ + IVA

TARIFES I CONDICIONS

PREU RUTA CAPS DE SETMANA I FES-
TIUS PER A GRUPS (MÍN. 5 PERS., MÀX. 

15 PERS.):      

        140€ + IVA

PREU RUTA PARTICULARS   
O FAMÍLIES:      

Consulteu via correu electrònic a  
rafaburgos.com

Així doncs, començarem el recorregut a la Gran Via, prop de la 
plaça Tetuan, on el geni va patir l’accident de tramvia que acabà 
amb la seva vida. Curiosament, a pocs metres del dramàtic inci-
dent −al carrer Casp− Gaudí va aixecar la Casa Calvet, guardo-
nada amb el premi al millor edifici l’any 1900. Únic reconeixement 
institucional en vida. Des d’allà ens desplaçarem a l’encreuament 
de la Gran Via amb el passeig de Gràcia: aparador burgès en què 
l’arquitecte deixaria petjada amb, ni més ni menys, que quatre 
obres. En parlarem de les dues que ja no hi són: el Cafè Torino i 
la Farmàcia Gibert.

Un cop recordades aquestes construccions examinarem les faça-
nes de les que sí han arribat als nostres dies: la Casa Batlló i la 
Casa Milà. Totes dues amaguen moltes històries i anècdotes, a 
banda de curiosos motius simbòlics. 

En resum, i agafant com a excusa aquestes joies modernistes, els 
proposem fer un recorregut pels carrers de l’Eixample seguint 
les passes del genial arquitecte; és a dir, conèixer una mica més el 
tarannà de l’artista amb l’engrescador objectiu de deconstruir el 
constructor.

CRONOLOGIA

CONDICIONS:    
     
- Consulteu tarifes per a grups i col·le-
gis via correu electrònic.   

- En cas de visitar algun museu o espai   
singular l’import de l’entrada NO està 
inclòs a la tarifa del servei. Demaneu 
informació sobre descomptes per a 
grups en cas d’estar interessats en visi-
tar-ne algun.    

- La ruta tindrà una durada mínima 
d’una hora i màxima de quatre. 
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CITES

No sé si li donem el títol d’arquitecte a un geni o a un boix.         
             Elies Rogent  
  
L’elegància es troba molt a prop de la pobresa, però no cal confundir la pobresa amb la misèria.     
             Antoni Gaudí   
                
Jo sóc batallador per temperament; he lluitat sempre, i sempre m’he sortit amb la meva, menys amb una cosa: en la 
lluita contra el meu geni; és el que no he aconseguit dominar.         
             Antoni Gaudí 
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