NOTA DE PREMSA

Neix l’entitat Cases Icòniques de Catalunya per testimoniar el
patrimoni arquitectònic, artístic i cultural del país
L’entitat reuneix una desena d’edificis històrics residencials, significatius històricament i
artísticament
Ha estat creada per les institucions que gestionen la Casa Masó, Casa Museu Amatller, Casa
Museu Duran i Sanpere, Casa Vicens, Mas Miró, Món Sant Benet, Museu Cau Ferrat, Museu
Pau Casals i Cases Singulars

Data: Dimecres 10 de maig 2017
Lloc: Casa Museu Amatller (Passeig de Gràcia, 41)
Hora: 11.30 h

Per primera vegada, diverses institucions culturals de Catalunya vinculades al geni creatiu, artístic i cultural
del nostre país s’han associat amb el propòsit d’unir esforços per tal de posicionar i donar màxima visibilitat
al nostre patrimoni. Neix l’entitat Cases Icòniques de Catalunya, que reuneix edificis històrics residencials
vinculats significativament al geni creatiu i /o artístic dels seus dissenyadors o habitants. Són béns culturals
que permeten una lectura territorial de la història i de les expressions culturals de Catalunya.
Amb aquesta voluntat l’any 2017 neix aquesta associació privada sense ànim de lucre, amb l’objectiu de
crear un diàleg i una col·laboració entre les diferents institucions i béns patrimonials, per tal de millorar la
seva gestió i incrementar la seva valoració i visibilitat cultural i turística
El nucli promotor de l’Associació Cases Icòniques de Catalunya es crea a partir d’una iniciativa compartida
per la Fundació Amatller (Casa Museu Amatller), la Fundació Catalunya-La Pedrera (Món Sant Benet), la
Fundació Pau Casals (Museu Pau Casals) , la Fundació Rafael Masó (Casa Masó), el Consorci del Patrimoni
de Sitges (Museu Cau Ferrat) i Cases Singulars, constituint-se totes elles en el nucli promotor. Després d’un
treball previ i durant l’any 2016 s’han incorporat com a membres fundadors de l’Associació la Fundació Mas
Miró, la Casa Museu Duran i Sanpere i darrerament la Casa Vicens.
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Cases Icòniques de Catalunya neix amb la voluntat:
-D’impulsar un espai de treball
-Crear diàleg i cooperació que permeti sumar esforços en projectes d’interès compartit entre els membres
associats
-Desenvolupar estratègies d’innovació a l’àmbit de la gestió cultural d’aquests projectes, i en la seva
dimensió en tant que actius fonamentals del territori català per a l’impuls del turisme cultural i l’economia
creativa
-Sumar esforços en estratègies de finançament i cooperació, i articular mecanismes i aliances amb altres
operadors
-Establir mecanismes d’interlocució i participació amb les administracions públiques, entitats privades i amb
organismes internacionals
-Crear un espai de diàleg i cooperació amb altres institucions o entitats gestores d’aquest tipus de béns
patrimonials, estenen, si s’escau, l’àmbit de col·laboració.
Nucli promotor i fundador de l’Associació Cases Icòniques de Catalunya:
Casa Masó, Girona
La Casa Masó és la casa natal de Rafael Masó (1880-1935), una de les obres més importants de la seva
arquitectura i l’única que està oberta al públic de les famoses cases del riu de Girona. La casa s’ha conservat
amb el mobiliari i la decoració d’estètica noucentista dissenyada per Masó entre 1910 i 1919, i també ofereix
unes vistes inèdites de la ciutat. La Casa Masó és un dels principals centres d’estudi i difusió del Noucentisme
català, i per això s’hi presenten exposicions temporals sobre l’arquitecte, la seva obra i la seva època, i
s’organitzen activitats per a tots els públics, a més promoure la recerca a través de publicacions, jornades i la
seva biblioteca i arxiu.
Casa Museu Amatller, Barcelona
La Casa Museu Amatller és una autèntica casa modernista dissenyada per Josep Puig i Cadafalch al tombant
de segle, entre 1898 i 1900. Fou un encàrrec de l’industrial-xocolater Antoni Amatller i Costa (1851-1910)
que hi va anar a viure amb la seva filla Teresa.
La casa dona crèdit al mig centenar d’industrials, artistes i artesans que convertiren els projectes de
l’arquitecte en realitat, transformant materials de primeríssima qualitat en obres d’art. Són els mestres,
sovint injustament oblidats, que varen fer el modernisme amb les seves mans.
La visita de la Casa Museu Amatller ens permet veure un interior del 1900 amb el mobiliari original i les
col·leccions d’art de la família Amatller
L’any 1942, Teresa va crear la Fundació Amatller per gestionar i protegir el patrimoni de la casa i promoure
l’estudi i la recerca de la Història de l’Art.
Casa Museu Duran i Sanpere, Cervera
La Casa Duran i Sanpere és un exemple de llar burgesa de finals del segle XIX que ha conservat tot el
mobiliari i decoració original. Creuar el seu llindar, passejar per les sales, observar la distribució i gaudir dels
objectes que la vesteixen dóna molta informació sobre l’època, especialment sobre la decoració d’interiors i
la producció d’objectes de consum, però a més permet entendre aspectes de la vida quotidiana dels seus
habitants. Les sales de rebre, amb els grans salons decorats per mostrar-se en societat, o els espais més
íntims de la casa, com la capella particular, el menjador, el despatx o la cuina, ens parlen de les relacions
familiars i les formes de vida pròpies d’aquell moment i les seves transformacions al llarg dels anys en què la
casa va estar habitada.
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Casa Vicens, Barcelona
La Casa Vicens, la primera casa projectada per Antoni Gaudí i Patrimoni Mundial per la UNESCO des del
2005, és considerada la primera obra mestra de l’arquitecte i una prefiguració de la seva trajectòria pel seu
caràcter innovador i modern.
Projectada per un jove Antoni Gaudí gràcies a l’encàrrec del Sr. Manel Vicens, va ser construïda entre 1883 i
1885 a l’antiga Vila de Gràcia. La casa, concebuda com a residència d’estiueig amb jardí, destaca per les
seves formes geomètriques i l’ús de la ceràmica a les façanes. L’ornamentació, tant interior com exterior,
està inspirada en la vegetació de l’entorn, conformant una casa-jardí de l’exterior a l’interior.
La Casa Vicens, es podrà visitar per primer cop, després de romandre com a residència privada durant 130
anys d’història gràcies a MoraBanc, entitat que des del 2014 està duent a terme un projecte global de
rehabilitació i restauració per obrir la casa al públic com a nou espai cultural, i permetre que els visitants
puguin contemplar la casa tal i com Gaudí la va concebre. El darrer Patrimoni Mundial que s’obre al públic a
la ciutat de Barcelona s’inaugurarà a la tardor del 2017.
Cases Singulars, Barcelona
Cases Singulars és una empresa que es dedica a la gestió, comunicació i difusió de cases i espais singulars de
Barcelona que estan majoritàriament en mans privades.
Amb la visita a aquestes cases i espais es pot conèixer la història de Barcelona, els personatges que hi van
viure i els arquitectes que les van construir. Difonem i comuniquem aquest patrimoni per fer-lo present
arreu del món, promovem experiències de gran qualitat a través d’aquest patrimoni, i incorporem a
aquestes experiències els valors de la sostenibilitat, conservació i preservació d’aquest patrimoni.
Les cases i espais que formen part de Cases Singulars són la Casa Museu Amatller (1898-1900) i el Palau
Baró de Quadras (1902-1906), obra de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch. La Casa Rocamora, palauet isabelí
que va ser la residència de Manuel Rocamora i Vidal (1892-1976), el gran col·leccionista d’indumentària. La
Casa Felip, seu de la Fundació Vila Casas i residència de l’industrial tèxtil Manel Felip i Sintas (1858-1913), és
una mostra única de l’ús dels diferents materials durant el Modernisme: vitrall, mosaic, esgrafiat, ferro... El
Palauet Casades, residència de l’industrial tèxtil Pau Casades i Espoy (1819-1902) i avui en dia seu de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. I la Biblioteca Arús, centre de recerca especialitzat en moviments
socials contemporanis amb un fons documental del segle XIX i inicis del XX, a l’inici fou la casa on va viure el
seu fundador Rossend Arús.
Mas Miró, Montroig
“Tota la meva obra és concebuda a Mont-roig”. L’obra i l’univers de Joan Miró es van gestar en aquesta
població tarragonina, en el marc estricte de Mas Miró i de les terres que l’envolten. És allà on el 1911,
després d’una malaltia, l’artista va decidir dedicar-se a la pintura. La casa, model de l’obra més emblemàtica
de l’etapa figurativa de Joan Miró, “La Masia”, és també on va germinar i madurar la seva obra posterior i on
es va perfilar el seu complex llenguatge simbòlic.
Mas Miró encara no està obert al públic. Actualment la Fundació Mas Miró està treballant en la rehabilitació
de la casa i el taller de l’artista, així com en la recuperació de les terres de conreu que els envolten, per tal de
convertir Mas Miró en un equipament cultural obert al públic i en un punt de referència per entendre la vida
i l’obra de Joan Miró.
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Món Sant Benet, Sant Fruitós de Bages
Món Sant Benet és un conjunt únic que fusiona l’art medieval, la natura i la gastronomia per crear una
proposta d’oci i cultura atractiva, pensada per a tots els públics. El monestir benedictí de Sant Benet de
Bages, situat al terme municipal de Sant Fruitós de Bages, és un dels conjunts monàstics de l’Edat Mitjana
més ben conservats de Catalunya. Des que el 2007 es va inaugurar com a Món Sant Benet, el monestir ha
aconseguit recuperar l’esplendor arquitectònica i patrimonial que el va distingir a l’Edat Mitjana. Les visites
al monestir conviden a descobrir-lo a través d’una museografia que suggereix un viatge en el temps.
Projeccions, hologrames, efectes multi sensorials, sorprenents... permeten endinsar-se en aquesta història
fascinant i reviure els mil anys d’història del monestir, des de la fundació al segle x, fins que Ramon Casas va
convertir-lo en la seva mansió d’estiu a principi del segle xx.
Museu Cau Ferrat, Sitges
El Museu del Cau Ferrat és la casa-taller de l’artista Santiago Rusiñol (Barcelona, 1861- Aranjuez, 1931) que
va edificar entre 1893 i 1894 amb la col·laboració de l’arquitecte Francesc Rogent per a les seves col·leccions
d’art. Tot el Cau Ferrat és una realització de Santiago Rusiñol.
El Cau Ferrat mostra les col.leccions d'art antic (pintura - el Greco - forja, ceràmica, vidre, arqueologia,
escultura i mobiliari) i modern (pintura, dibuix, escultura) amb obres de Rusiñol, Casas, E. Clarasó, M. Utrillo,
Anglada Camarasa, R. Pichot, A. Mas i Fondevila, Joaquim de Miró, I. Zuloaga, D. de Regoyos, W. Degouwe
de Nucques, G. Violet, Manolo Hugué, I. Nonell, C. Casagemas, Picasso i Pau Gargallo, entre altres, en un
conjunt únic on cada obra testimonia un passatge de la vida de Rusiñol. Juntament amb l’edifici
exemplifiquen la veneració modernista vers totes les facetes de la creativitat artística.
Museu Pau Casals, El Vendrell
El 1910 Pau Casals es va fer construir la Vil·la Casals a la platja de Sant Salvador, El Vendrell. La casa, amb
jardins, la galeria d’escultures i un mirador al mar, fou concebuda inicialment com una casa d'estiueig i va
ser reformada per l'arquitecte Antoni Puig i Gairalt, entre 1931 i 1935. Pau Casals hi va viure fins que va
marxar a l’exili el 1939 i mai més hi va tornar. Aquesta casa era el seu vincle amb Catalunya i com ell mateix
deia “l’expressió i la síntesi de la meva vida de català i d’artista”.
El 1972, Pau Casals i la seva esposa Marta, van crear la Fundació Pau Casals amb l'objectiu de preservar el
seu llegat artístic i patrimonial i la casa de Sant Salvador. L’any 2001 es va inaugurar la rehabilitació de
l’edifici i un nou projecte museogràfic que permet una visita per la biografia i l’enorme llegat musical i
humanístic d’un dels noms més universals de la cultura catalana.
El Museu Pau Casals és un dels millors museus d’Europa dedicats a un músic. Disposa d’una programació
estable d’activitats i serveis adreçats al públic general al llarg de tot l’any. Compta amb una sala polivalent,
auditori, botiga i restaurant.

Més informació:
Barcelona:
Isabel Vallès Audouard
Cases Singulars
bel@casessingulars.com

Girona:
Jordi Falgàs
Casa Masó
info@rafaelmaso.org

Tarragona:
Núria Ballester
Museu Pau Casals
nuriaballester@paucasals.org

Lleida:
Carme Bergés Saura
Casa Museu Duran Sanpere
museu@museudecervera.cat

www.casesiconiques.cat hola@casesiconiques.cat
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