V SEMINARI
GAUDÍ I LA LLUM
LA IL·LUMINACIÓ DEL
PATRIMONI GAUDINIÀ
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de Catalunya

Sagrada Família • Barcelona
Claustre de la Mercè
18 de novembre de 2019

PROGRAMA

12.15 h REPTES ACTUALS EN LA IL·LUMINACIÓ DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
I DE PAISATGE URBÀ
Sr. Miguel Ángel R. Lorite, consultor especialista en il·luminació arquitectònica i de
patrimoni històric

V SEMINARI
GAUDÍ I LA LLUM. LA IL·LUMINACIÓ DEL PATRIMONI GAUDINIÀ
Tant la il·luminació urbana com la il·luminació
ornamental dels edificis i dels centres històrics de les nostres ciutats constitueixen una
intervenció en el patrimoni cultural de gran
importància, la transcendència i l’impacte de
la qual no s’ha començat a tenir en compte
fins als darrers anys. La contaminació lumínica, la sostenibilitat energètica i econòmica, la

9.30 h

preservació de la imatge que es projecta dels
béns, l’aplicació de protocols de conservació
preventiva i la necessitat d’elaborar la posada
en pràctica de plans integrals d’il·luminació
urbana i monumental són qüestions que estan
sobre la taula i que s’han d’abordar a l’hora
de plantejar-se la il·luminació del patrimoni i
dels conjunts històrics.

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ
Sr. Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora del Temple Expiatori
de la Sagrada Família
Sr. Jordi Domeque, subdirector general del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i
Paleontològic de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya

9.45 h

LA LLUM EN EL TEMPLE DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Síntesi dels aspectes metodològics més rellevants i dels criteris bàsics que cal tenir en
compte per redactar plans i projectes d’il·luminació en conjunts històrics. Quin és el punt
de partida i la legislació vigent, quins són els reptes actuals en la il·luminació de patrimoni arquitectònic i dels centres urbans, quin és l’escenari de futur, i també exemples
de bones pràctiques i recomanacions que permetin orientar millor la nostra tasca com a
responsables de la gestió i de la conservació del patrimoni cultural: la conservació preventiva, els sistemes de control lumínic, els plans directors en il·luminació i el concepte
d’urbanisme de la llum.

13.15 h EXEMPLES D’IL·LUMINACIÓ D’EDIFICIS PATRIMONIALS
Sr. Josep Masbernat, director general d’iGuzzini Ibérica
Quan apliquem la llum a un element arquitectònic o patrimonial d’important rellevància,
aquesta llum es converteix en una manera d’interpretar la bellesa i historicitat de l’element. Lluminàries capaces de subratllar els aspectes desitjats i els elements singulars de
l’edifici i d’evidenciar els jocs de plenitud i buidor de les construccions, amb personalitat,
però també amb discreció, es revelen a les mans dels dissenyadors i projectistes com a
instruments imprescindibles per descobrir una manera particular de veure i viure els
tresors de les nostres ciutats. Les empreses d’il·luminació són per això un col·laborador
atent que té com a propòsit interpretar i materialitzar la manera de pensar de tots els
actors que contribueixen a desenvolupar el millor de cada projecte.

13.45 h TAULA RODONA I DEBAT

Sr. David Puig, arquitecte adjunt a l’arquitecte director del Temple de la Sagrada Família

Hi intervindran David Puig, Tomeu Antich, Miguel Ángel R. Lorite i Josep Masbernat

Un dels elements que més va influenciar Gaudí a l’hora de projectar la Sagrada Família
va ser la llum. Les formes arquitectòniques de l’edifici i la seva geometria faciliten la
il·luminació de l’interior i l’omplen de matisos i de simbolisme. L’arquitecte obre grans
finestrals, forada les voltes i fa entrar la llum pel sostre, a través de les golfes, com si
fossin estels de la nit. La il·luminació artificial de l’exterior està projectada de tal manera que Gaudí forada els poliedres dels campanars i de les torres dels evangelistes
per a la il·luminació monumental de la torre de Jesucrist. La llum és la protagonista
a la Sagrada Família.

Temes per debatre:

10.45 h PAUSA CAFÈ (Claustre de Montserrat)
11.15 h LA GESTIÓ DEL PAISATGE NOCTURN A BARCELONA

• La il·luminació en les polítiques de paisatge urbà: la contaminació lumínica; la sostenibilitat; la relació entre la il·luminació dels béns patrimonials i l’entorn en el qual estan
inserits, i la necessitat d’establir criteris comuns d’il·luminació i de la seva planificació.
• La il·luminació dels monuments com a atracció turística: el risc de l’espectacularització.
• La preservació de la concepció de la llum que tenia Gaudí en la il·luminació actual
dels seus béns.
• La gestió de les demandes dels visitants d’una major il·luminació interior i exterior
dels edificis versus els criteris de conservació i de preservació de l’essència de com
estaven il·luminats originalment.

Sr. Tomeu Antich, arquitecte de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà de l’Ajuntament
de Barcelona

• Els diferents criteris i reptes entre la il·luminació interior i exterior i entre la nocturna
i la diürna.

La identificació dels edificis susceptibles de ser il·luminats: els edificis patrimonials. Els
criteris paisatgístics per garantir una bona relació entre l’edifici il·luminat i el seu entorn:
les perspectives urbanes i els conjunts edificats. Les principals estratègies d’il·luminació
per respectar la visió general de l’edifici. La integració del sistema d’il·luminació en la
composició arquitectònica. Estudis i diagnosis realitzats sobre el paisatge nocturn de
Barcelona i la regulació actual. La Subcomissió d’Il·luminació de Barcelona i la tramitació d’un projecte d’il·luminació: les avaluacions inicials i les proves d’il·luminació.
Exemples d’edificis il·luminats.

• Els reptes de futur.

14.45 h CLOENDA
Sra. Elsa Ibar, directora general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya

15.00 h DINAR (Claustre de Montserrat)
16.00 h VISITA GUIADA

