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Parlem sobre els
mosaics Nolla.
Modernitat i
bellesa del s.XIX
per al s.XX

Entitat Organitzadora : AADIPA
Lloc: sala d'Actes del COAC
Demarcació : Barcelona
Data inici : Dijous, 5 novembre, 2015
Horari: a les 19h
Tornar
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El 5 de novembre a les 19 h tindrà lloc una nova sessió de la 4a edició del cicle ?Diàlegs
tècnics sobre el patrimoni arquitectònic?, que portarà per títol Els mosaics Nolla. Modernitat
i bellesa del s.XIX per al s.XX.
La conferència farà una aproximació als mosaics Nolla, al seu valor estètic, històric, industrial
i social a càrrec dels arquitectes Xavier Laumain i Angela López del despatx valencià ARAE
Patrimonio y Restauración. S?abordaran temes com les especificitats de la fàbrica de
ceràmica Nolla, l?excepcional qualitat d?aquesta material, el disseny dels mosaics, o la
difusió internacional que va tenir l?empresa creada per Miguel Nolla. Innombrables mosaics
provinents de la fàbrica de Meliana han estat emprats a tota Espanya, i especialment a
Barcelona, al llarg del darrer segle i mig. Xavier Simón, arquitecte tècnic i actual responsable
de llicències d?obra i habitatge del Districte de Ciutat Vella de l?Ajuntament de Barcelona
explicarà els que avui en dia es conserven a Barcelona, entre els quals destaquen els
exemples de la Casa Batlló o d?habitatges a Ciutat Vella i l?Eixample. Finalment, els ponents
abordaran els aspectes relatius a la recuperació, restauració i conservació d?aquests
mosaics únics.
Consulteu el programa
La jornada forma part l'espai Fundamentals de la programació de Cultura del COAC, en
què es mostraran obres, tècniques i col·leccions d'arquitectura. En concret, aquest cicle de
conferències i debats, organitzat per l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la
Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) i l'Àrea d?Activitats Culturals del COAC
per quart any consecutiu, gira al voltant d?un mateix fil conductor: intervencions en el
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patrimoni arquitectònic des d?un punt de vista estrictament tècnic.
Veure la conferència:
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