1264

Núm.
SEGONA QUINZENA DE MARÇ
DE 2015 / 3,50 €

La finestra

El gran hospital
dels pobres

Hem anat
d’excursió
amb el 31è
Concurs de
portades!

L’art

Cases úniques!

L’art

Text: MONTSERRAT MORALES

CASES ÚNIQUES

Cases singulars per a viure i per a visitar
Hi ha cases que han fet història, perquè són especials i perquè quan es van
fer van aportar idees innovadores: avui us en presentem unes quantes.

CASES DEL MÓN
Al món hi ha cases de tota mena, algunes molt diferents perquè cada època, país i
cultura té la seva manera de viure i de construir els seus habitatges. En part això depèn
del lloc, el paisatge, el clima i les tradicions,
però també dels recursos que es tinguin per
a crear espais on es pugui viure dignament,
sentir-se a gust, segur i protegit.

CASES SINGULARS
Hi ha algunes cases que, quan es van fer, van aportar
idees innovadores en el disseny, l’ús de materials i les
tècniques de construcció.
Aquestes cases formen part d’una xarxa internacional, Iconic
Houses, que agrupa cases d’arreu del món construïdes durant
els darrers cent anys. Totes tenen alguna singularitat que les
fa úniques; aquesta xarxa s’encarrega de difondre-les i vetllar
perquè es conservin. Moltes es poden visitar com si fossin un
museu. Si les voleu conèixer visiteu www.iconichouses.org.

Les línies sinuoses de la façana

Fotografies: Fundació Catalunya-La Pedrera
Pau Giralt-Miracle (façana) / Xavi Padrós (xemeneies)

o dels sostres dels interiors semblen les
ones del mar.

LA PEDRERA

Una casa plena de sorpreses
La Pedrera és una casa amb formes i
colors que recorden la natura. Però us
proposem visitar-la per descobrir-hi les
sorpreses que s’hi amaguen, sobretot
ara que la seva façana torna a lluir com
nova.

Les corbes de la forja de
les baranes dels balcons semblen
algues marines.

Els colors suaus
de la pintura mural dels
patis i vestíbuls semblen un

jardí florit.

La Casa Milà, coneguda per La Pedrera, és obra
de l’arquitecte Antoni Gaudí (1852-1926). Es va
construir a Barcelona al principi del segle XX per
encàrrec de l’industrial P. Milà i la seva esposa.

Quin d’aquests elements de la natura
us semblen més reals, més ben
representats?

Les formes irregulars

Carrer Provença, 261. Barcelona
www.fundaciocatalunya-lapedrera.com
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de les
reixes de les portes d’entrada semblen
closques de tortugues.

21
CAVALL FORT 1264

L’art

CASA MASÓ

VILLA GIRASOLE

Una casa que s’emmiralla en un riu

Una casa que gira com un gran gira-sol

Rafael Masó va aplicar els seus criteris arquitectònics per a remodelar la casa on
havia nascut i viscut i adaptar-la a les necessitats dels seus familiars.
Avui la Casa Masó és una de les “cases del riu” de Girona que tothom reconeix
pels colors de la seva façana posterior i perquè s’emmiralla en les aigües del riu
Onyar creant un munt de reflexos.
Per a gaudir d’aquesta vista
El blanc de les parets es barreja amb
els colors de les rajoles de ceràmica,
heu d’anar a l’altra vora del riu

es mou a 4 mil·límetres
per segon: per a fer la volta

sencera hi està 9 hores i 20 minuts.

les persianes, les finestres, les plantes
de les jardineres.

Fotografies: Iconic Houses

o en algun dels ponts que el travessen.

Quan està en funcionament la casa

A l’interior es conserven
mobiliari i la
decoració original,

el

Grocs, ocres,
verds, blaus…
Quin garbuix de colors
i d’imatges capgirades!
La Casa Masó és el lloc on va néixer i va viure de jove l’arquitecte Rafael Masó (1880-1935), vinculat als corrents noucentistes. Li agradava utilitzar els materials tradicionals i les tècniques
artesanals de l’època en les seves construccions, però amb les
idees modernes que imperaven a Europa.
Carrer Ballesteries, 29. Girona

www.rafaelmaso.org

Fotografies: © Fundació Rafael Masó. 2015.

amb dissenys del mateix
arquitecte. Visiteu-la i
descobrireu com es vivia en
una casa benestant
al principi del segle XX.

Observeu el reflex de la Casa
Masó al riu. Heu provat de posar
un mirall davant d’una imatge i
veure’n els efectes?

L’any 1935 s’acabava de construir la Villa
Girasole, que girava sobre ella mateixa 360
graus, seguint la llum del sol, com si volgués
aprofitar-ne la llum i l’escalfor.
A la base hi ha una
mena de carrils per
on passen les rodes
que van fent girar la casa.

La casa té forma d’ela, amb
un eix central de 40 metres d’alçada i una base
rodona de 44 metres de diàmetre.
La mouen uns motors que
funcionen amb gasoil.

La Villa Girasole va ser idea de l’enginyer italià Angelo Invernizzi,
que es va voler fer una casa que girés seguint el sol, com fan les
ﬂors del gira-sol. Amb l’ajuda d’altres enginyers, arquitectes i decoradors, va dissenyar aquesta casa tan curiosa, que es va construir
molt a prop de Verona (Itàlia).
Marcellise, Sant Martino Buon Albergo (Itàlia)
Casa particular
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