
II Jornades del

Modernisme
a Gelida

 del 9 al 12 de
juny de 2022Més informació a

www.gelida.cat
 

Amb la col·laboració i agraïment a:
 

Associació d’Amics del Castell de Gelida
Biblioteca Jaume Vila i Pascual

Comissió de Patrimoni
Coral Artesans

Coral Vallbardina
EEMG Can Valls

Esbart Rocasagna
Les Escoles Gelida Teatre

Llum i color
Nous Bastoners de Gelida

Propietaris/àries cases històriques
Puntaires del Casal de la Gent Gran

Ràdio Gelida
-

Celler Can Pasqual
Mostatxo

Vins el Cep
 

Altres adreces d’interès:
 

Centre Cultural - Carrer Major, 51
Centre d’Interpretació del Funicular - Carrer Mn.

Martí Mariné, 9
Centre d'Interpretació del Castell - Camí Castell, s/n

Espai 1880, Carrer Barceloneta, 12
 

En aquestes jornades, al voltant del dia del
Modernisme (10 de juny) volem mostrar tota la
riquesa del nostre patrimoni cultural posant
rellevància a la poesia, la pintura, el teatre, el
vestuari de l’època i la música.

El Modernisme es desenvolupa a Catalunya de
finals del segle XIX a principis del segle XX. A
Gelida va tenir nombroses manifestacions
artístiques, com l'arquitectura, amb importants
cases històriques, i una classe benestant que va
entendre aquest art com un moment de creativitat
i de modernitat.

De manera particular, la irrupció del primer
estiueig a Gelida va anar molt vinculada a l'esclat
del Modernisme. 

 



DIJOUS, 9 DE JUNY
 

     Conferència: "Cases amb història, una
nova mirada al patrimoni"

19.00 h - Sala d'Actes del Centre Cultural
 

Una mirada a les cases històriques vinculades al
Modernisme. Reptes i oportunitats per afrontar una
nova visió al patrimoni col·lectiu.

A càrrec de Marta Antuñano, historiadora de l’art i
gestora cultural.

 

   “Posant imatges al Modernisme”
11.00 a 14.00 h - Espai 1880

 
Patrimoni gelidenc desaparegut (1904-1927)
Exposició de plànols antics conservats al nostre
Arxiu Municipal.

11.00 a 14.00 h - Centre Interpretació Funicular

Vídeo “El Modernisme i les flors. De la natura a
l’arquitectura” i exposició permanent “El Funicular
de Gelida”.

   “Posant música i color al
Modernisme”

11.00 h  - Pg. Rosell i Massana 
 

El passeig, amb el Funicular de Gelida i el seu Centre
d’interpretació com a amfitrions, ens ofereix un
escenari magnífic per fer una exhibició de les arts
modernistes.  Presentació a càrrec de Ràdio Gelida.
Actuacions: 
11.00 h - Ball de bastons
11.30 h - Desfilada de vestits modernistes
12.00 h - Exhibició de confrontació de floret
12.30 h - Cantada de cançons modernistes
13.00 h - Desfilada de vestits modernistes
13.30 h - Fi de Festa

Possibilitat de degustació de vins, caves i most dels
productors locals en el mateix espai.

 

DIUMENGE, 12 DE JUNY
 

   Dolors Colomé i Guitart, 
poetessa del Modernisme

19.00 h  - Casa Pomar (Av. Colomer, 21) 
 

Presentació per part de Montse Julià Torné, amb
lectura de poemes a càrrec de Cristina Tironi, Irene
Puig, Irene Vidal, Marga Hernández, Mireia Colet i
Pau Xuriguera. Cantada de la Coral Vallbardina.

 

    Espectacle familiar: 
“L’Elixir de la vida del professor Karoli”

Tres passis (11.00, 12.00 i 13.00 h) - Plaça de
l’Església

DISSABTE, 11 DE JUNY
 

     “Posant veu al Modernisme”
10.30 h  - Capella del Santíssim

 
Les cases històriques de l’època modernista obren les
portes a petites teatralitzacions per part de Les
Escoles Gelida Teatre, audicions EMMG, cantada de
la Coral Artesans i ballades dels Bastoners de Gelida.

TRIES EL TEU ITINERARI. Les representacions es faran
cada 30 minuts, d’11.00 a 13.00 h

Espais: 
· Capella del Santíssim, plaça de l’Església* 
· Casa Pascual Boatell, C/ Major, 41
· Ca l’Adela, C/ Mn. Jaume Via, 71
· Ca la Sara, C/ Sant Lluís, 9*
· Can Valls, C/ Sant Lluís, 21
· Casa Pallejà, C/ Barceloneta, 41*

*Aforament limitat

DIVENDRES, 10 DE JUNY
 

     Taller infantil: 
"Les Escates del Drac"

18.00 h - Sala d'Actes del Centre Cultural
 

Taller infantil a partir de 3 anys, per aproximar el
Modernisme als més menuts a càrrec de Biblioteca
Jaume Vila i Pascual.
Inscripcions a la biblioteca fins al dia abans.

 


