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La mirada urbana. Nous conceptes per abordar el Park Güell i Barcelona

Inserir plenament l'obra de Gaudí i la del Modernisme en el moment històric en
què Barcelona, metròpoli industrial que s'estenia per l'Eixample de Cerdà i cap
i casal d'una Catalunya renaixent, conquista un nou lloc entre les capitals
europees. Aquest és el repte que ha fet seu el MUHBA (Museu d'Història de
Barcelona) a la Casa del Guarda del Park Güell, en el marc de la seva
aportació al nou sistema de visites que es prepara per al nucli monumental del
Park.
En la ponència s'esbossarà el marc conceptual que vertebra el projecte, que
s'ha substanciat en diferents formats, des d'impresos i itineraris a un complet
desenvolupament tecnològic de museologia virtual, elaborat conjuntament amb
el Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat (Universitat Politècnica de
Catalunya). Tot plegat, amb l'objectiu que la Casa del Guarda sigui un node
d'innovació en la mirada urbana, un punt de partida per recórrer parc i ciutat
situant l'obra de Gaudí i del Modernisme dins l'ànsia de representació urbana
que feia tan creativa Barcelona a l'alba del segle XX. Amb l'objectiu, alhora, de
propiciar la comparació amb d'altres ciutats europees, en especial les que en
aquell moment històric eren, com Barcelona o Riga, grans capitals emergents.
Es tracta, en suma, de passar d'una visió molt depenent de la valoració d'un
arquitecte genial i de conceptes d'estil a una visió d'història urbana més
comprensiva, que permeti noves lectures de la Ruta europea del modernisme
en un temps en què el continent s'interroga de nou sobre els seus trets
d'identitat.
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