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Divendres 27 de maig
19:00h TAULA RODONA

MÉS ENLLÀ DE GAUDÍ
Arquitectes modernistes de segona generació: 
Raspall, Muncunill, Balcells, Martinell
Conduïda per Carme Clusellas. Amb la participació de Lluís 

Cuspinera, Mireia Freixa, Raquel Lacuesta i Txema Romero.

El Modernisme és una de les grans icones del patrimoni català. 

Milions de persones arriben, sobretot a Barcelona, per veure 

les obres més conegudes dels arquitectes modernistes més 

reconeguts.

Però més enllà de la capital i dels grans noms, hi ha tot un 

seguit d’arquitectes responsables d’una obra excepcional 

i que van contribuir decisivament a la transformació dels 

paisatges i dels imaginaris de pobles i ciutats catalanes. I ho 

van fer en un moment clau, quan la societat i l’economia rurals 

fruit de segles de lenta evolució havien entrat en crisi, davant 

l’embranzida urbana i industrial.

En aquesta taula rodona, en un jardí obra de Manuel J. 

Raspall i Mayol, i de la mà d’algunes de les principals expertes, 

coneixerem l’obra i la transcendència de quatre d’aquests 

arquitectes: evidentment, el mateix Raspall, però també en 

Lluís Muncunill, en Cèsar Martinell i l’Eduard M. Balcells.

 Al jardí de la Casa de les Òlibes (c. Ametlla, 20)

En cas de pluja, al Casino de la Garriga (el Passeig, 99)

Com s’hi arriba?

• L’estació de tren de la Garriga es troba integrada a la línia R3 

de la xarxa de trens de rodalies de Barcelona. 

• Diverses línies d’autobusos uneixen Barcelona, Granollers, 

la Garriga i Vic. 

• En cotxe per l’autovia de Barcelona a Vic a través de la C17.

+ informació:
Centre de Visitants la Garriga

Ctra. Nova 46, la Garriga

info@visitalagarriga.cat | 610 477 823

www.visitalagarriga.cat



En commemoració del naixement de l’arquitecte Manuel 

Joaquim Raspall i Mayol (24 de maig de 1877) podreu apropar-vos 

a conèixer el llegat que ha deixat a la Garriga.

Des de la casa materna, que va refer del tot quan encara no 

havia acabat la carrera d’arquitectura, passant per més de 200 

edifi cis que formen l’escenari de l’estiueig.

Durant aquest dies podreu veure la seva petjada als carrers, 

identifi cant bona part de les cases que són (o eren) de l’arquitecte, 

que trobareu senyalitzades. Una oportunitat per contemplar 

l’evolució de la seva obra des del modernisme al noucentisme i 

fi ns a un déco incipient.

Raspall com arquitecte municipal de diversos pobles, ha deixat 

petjada al Vallès Oriental. A la Garriga va ser l’encarregat del 

planejament urbanístic i de l’Illa Raspall, illa de quatre cases 

única a tot Catalunya (la casa Barbey, la Torre Iris, la Bombonera 

i la casa Barraquer).

Potser no va arribar a tenir la fama del seu mestre,  Puig i 

Cadafalch, però la seva ploma va dibuixar una gran quantitat 

d’obres de molt nivell i va redefi nir del tot pobles com la Garriga. 

Ens acompanyes a descobrir què s’amaga darrere d’aquesta 

fi gura?

modernisme del Vallès

Dissabte 28 de maig 
11:00h ITINERARI GUIAT

TOT RASPALL Dibuixant una nova Garriga
Manuel Joaquim Raspall va ser l’arquitecte modernista del Vallès 

Oriental. A la Garriga, on tenia la casa materna, hi va fer de tot: des 

de les grans torres d’estiueig modernistes, creades com a grans 

obres d’art per a la burgesia, fi ns al seu treball com a urbanista, 

passant per les cases de cos del centre del poble, pels edifi cis 

públics i per la seva evolució artística, que el va fer passar pel 

Noucentisme i per l’Art déco.

Veniu i descobrireu un arquitecte preocupat per la societat del 

moment, innovador i trencador, capaç d’adaptar-se al ritme 

frenètic al que avançava la cultura, la societat i als gustos d’una 

època plena de canvis. Un arquitecte que, amb la seva ploma, va 

dibuixar una nova Garriga, la que ha arribat als nostres dies.

  Sortida. Can Raspall (c. Banys 40).

Imprescindible inscripció prèvia 

17h, 18h i 19h.

MICROESCENES A CAN RASPALL 
De la mà de Manuel Joaquim Raspall i la minyona que l’assisteix, 

ens endinsarem en el dia a dia d’un arquitecte entregat a la feina. 

La visita ens permetrà contraposar dues maneres diferents 

d’entendre el món i les noves corrents que arribaven a un poble 

eminentment agrícola. 

Piqueu a la porta, que la Maria, la minyona, de ben segur us rebrà 

amb els braços oberts... O potser no!

   Can Raspall (c. Banys 40)

Imprescindible inscripció prèvia

Diumenge 29 de maig 
11:00h ITINERARI GUIAT

TOT RASPALL Dibuixant una nova Garriga
  Sortida. Can Raspall (c. Banys 40).

Imprescindible inscripció prèvia

Per a més informació, preu 
i inscripcions:

info@visitalagarriga.cat o al
telèfon 610 477 823

www.visitalagarriga.cat

Durant les jornades, més d’un centenar d’edifi cis fets 

per en Manuel J. Raspall estaran senyalitzats amb un 

localitzador amb el lema “Jo sóc Raspall” 

per identifi car que són obres de l’arquitecte. 

De la mateixa manera, també s’identifi caran 

aquelles localitzacions on abans hi havia 

una obra d’en Raspall amb la localitació “Jo 

era Raspall”, per mostrar aquells edifi cis que 

ja no hi són i sovint han estat substituïts per 

edifi cacions més modernes.

El dissabte 28 els urban skecthers de USkBcn, Granollers 

Dibuixa i USK Osona, ens acompanyaran dibuixant els 

diferents edifi cis del Manuel Joaquim Raspall.

També s’oferirà material per ta que els infants puguin 

acompanyar l’itinerari guiat “TOT RASPALL, dibuixant 

una nova Garriga” identifi cant els diferents edifi cis que 

són obra de l’arquitecte.
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