Secundària
Gaudí i el seu temps
El modernisme va ser un corrent artístic i de pensament molt consistent a la Catalunya de finals
de segle XIX i principis del segle XX. Va significar una ebullició cultural molt forta que es traduïa en
obres espectaculars, radicalment diferents a les obres que s’havien fet fins aleshores.
Les capacitats creadores i innovadores d’Antoni Gaudí i la seva originalitat en quant a les formes
i a les estructures el lliguen, sens dubte, al modernisme català, tot i que la seva independència el
mantingué apartat dels cercles intelectuals que el representaven.

Quins elements de Gaudí són propis del modernisme? Quins són propis de l’historicisme?
Assenyala les formes clàssiques, formes medievals, les formes barroques, les formes arabitzants i
les formes modernistes
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Secundària
Els materials decoratius
Gaudí va fer servir una gran diversitat de materials a la seva obra, es tracta sempre de materials
utilitzats en l’arquitectura tradicional catalana.
Observa les fotografies dels materials decoratius utilitzats per Gaudí.

Quins materials són?

Escriu els adjectius que et suggereixen cadascun d’aquests materials.
Per exemple, brillant, rugós,

2

Secundària
Els materials constructius
Els edificis de Gaudí, com ara la Casa Milà, se sustenten en una estructura de ferro combinada amb
la utilització de pedra natural i maons. La façana no actua de mur de càrrega, sinó que constitueix
una estructura autònoma connectada al cos de l’edifici mitjançant un complex sistema de bigues i
tirants de ferro.
Observa les fotografies i escriu el nom dels materials constructius utilitzats per Gaudí.
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Quins beneficis s’obtenen amb l’ús d’aquests materials?

Escriu els adjectius que et suggereixen cadascun d’aquests materials.
Per exemple, lleuger, lluminós
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Secundària
El significat de l’obra
Observa les següents fotografies.

Quins temes i aspectes concrets et suggereixen?
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Secundària
Les formes geomètriques
Gaudí va ser un gran innovador en tots els sentits, però ho fou especialment en relació a les estructures arquitectòniques, les quals, va basar en les formes geomètriques de la natura. Observa les
següents formes geomètriques i relaciona-les amb els elements dels edificis de Gaudí.

paraboloide
hiperbòlic

helicoide

conoide

hiperboloide

5

Secundària
La repetició de les estructures naturals
Una de les característiques de l’obra de Gaudí és la repetició i combinació dels motius estructurals
i decoratius.
Explica el procés de formació d’aquestes estructures.
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