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La Casa Navàs organitza quatre
conferències entorn del
Modernisme
Tindran lloc tots els dimecres de juny a la tarda, amb entrada gratuïta i inscripció
prèvia

Imatge d'una xerrada a la Casa Navàs | Casa Navàs

La Casa Navàs estrena el I Cicle de Conferències "Casa Navàs, testimonis modernistes". Es
tracta d'unes jornades de caràcter anual que tenen la voluntat de reflexionar al voltant del
patrimoni, del Modernisme i de la societat de finals del segle XIX i principis del XX.
Les ponències es faran els dimecres de juny a dos quarts de 8 del vespre a la Casa Navàs,
l'entrada és gratuïta, però cal inscriure-s'hi abans enviant un correu a info@casanavas.cat.
La primera conferència serà el 2 de juny i porta per títol "La construcció d'una ciutat. Reus entre els
segles XVIII i XIX". Anirà a càrrec del director dels Museus de Reus, Marc Ferran, qui repassarà els
anys d'or de la que fou la segona ciutat de Catalunya i n'analitzarà el passat per entendre'n el
present.
El dia 9 de juny la ponència girarà entorn dels arquitectes Antoni Gaudí i Lluís Domènech i
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Montaner. L'arquitecta Clàudia Sanmartí i l'historiador Jaume Massó comentaran què van tenir en
comú Gaudí i Domènech i Montaner, i què els diferenciava amb la proposta "Gaudí vs.
Domènech i Montaner".
Una setmana després, coincidint amb l'inici de la Festa Major de Sant Pere, el dia 16 de juny
l'etnòleg Salvador Palomar protagonitzarà la ponència "Mirant per la tribuna de la Casa Navàs: la
festa a començaments del segle XX". Una conferència que pretén descobrir quins van ser els
orígens de la Festa Major de Reus.
Finalment, el 30 de juny, la catedràtica emèrita del Departament d'Història de la UB, Mireia Freixa, i
la professora titular d'Història de l'Art i doctora per la UB, Teresa Sala, posaran en valor
"l'exquisida i imprescindible" feina que van fer els artesans durant el Modernisme a través d'una
xerrada titulada "La Casa Navàs, una simfonia decorativa dirigida per Lluís Domènech i Montaner".
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