Itinerari modernista “Jvjol” a Sant Joan Despí
Dimarts 11 de juny de 2019
A Sant Joan Despí hi trobem un dels llegats més importants de l’arquitectura de Josep Maria Jujol
Gibert. Se’l pot considerar “artista total” perquè fou capaç de dominar l’arquitectura imposant un nou
estil aplicant-lo en les tècniques que dominava com trencadís, esgrafiat, escultura, pintura... Les seves
formes suggereixen el seu ric món interior.
L’itinerari Jujol és una proposta per conèixer el sentit religiós de les seves peces, l’art del reciclatge, el
gust pel color, la volatilitat dels ferros, les arts aplicades... En definitiva, la imaginació desbordant
d’aquest arquitecte. El treball arquitectònic de Jujol es caracteritza per la simplicitat dels seus mitjans,
contrastats amb la seva originalitat. La qualitat de les seves obres esdevé fora de tot convencionalisme.
Els seu art neix de la natura, no se’l pot definir com a modernista ni com a expressionista.
La construcció d’una torre d’estiueig just al costat de l’estació del tren és l'inici de la relació amb la ciutat
de Sant Joan Despí. A partir de la construcció de la Torre de la Creu, va tenir molt bona relació amb el
municipi, i en va esdevenir els darrers 20 anys de la seva vida l'arquitecte municipal. A través de
l’experimentació en l’arquitectura rural, podem veure les obres més suggerents de l’arquitecte: Torre de
la Creu, Can Negre, i la casa Serra i Xaus entre moltes d’altres.

Trobada: Parada TRAM T1 Maria Cristina abans de les 9:20h per anar junts, o be a la parada TRAM T1
Bon Viatge (Sant Joan Despí) abans de les 10:00 h.
Esmorzar: S’ha de venir esmorzat.
Finalització : al finalitzar la visita guiada de 2:30h , tornarem amb el mitja que cada un vulgui.
Recomanacions: Segons el temps que faci, roba d’abric, paraigües, barret, crema solar, etc.

Inscripcions: Fins al dilluns 10 de juny per correu electrònic a
sortidesdelsdimarts@elsblaus.cat.
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