Activitat 16. Un Centre Històric de la
Illustració i d’estil neoclàssic
Ens trobem a la plaça de la Vila, el punt central del barri que fou l’origen de
la nova vila i que avui es conegut com el Centre Històric

Aquest dibuix és el que va fer el mestre Josep Mas Dordal l’any 1773 per a
la construcció de les primeres cases d’una vila nova com era Almacelles.
S’hi pot observar un conjunt de cases adossades i l’església de la Mercè.

El moviment de la Illustració i l’art neoclassicista es perceben en aquest
disseny.
La

Illustració fou un moviment polític, social i cultural anomenat qu va

nàixer de la mà d’intel3l3ctuals i es basava en els principis de la igualtat, la
legalitat i la raó. Va ajudar a canviar una societat encallada en l’Antic Règim
El

Neoclassicisme

és un estil que es troba entre el Rococó i el

Romanticisme.
Europa estava canviant a finals del segle XVIII i entre aquests canvis estaria
una nova concepció de l’art. Entraria en escena una classe social, la burgesa
que s’oposaria a tot allò que identificava a l’aristocràcia.

El Neoclassicisme suposava un retorn a l’art clàssic, d’aquí el nom.

Aquest retorn suposava utilitzar de nou l’estil grec i romà amb edificis que
imitaven a la perfecció els temples, les portes monumentals o les columnes
commemoratives.
Utilitzaven

columnes,

capitells,

arcs,

frontons

i

timpans,

elements

escultòrics que recordaven l’art clàssic etc. També l’ordre i la simetria en la
composició de façanes.

Fixem-nos en alguns edificis

La Llotja de Barcelona

La Duana de Barcelona

En el cas de la vila d’Almacelles, el Neoclassicisme el trobem en les façanes
dels immobles en els quals hi trobem una simetria i un ordre perfecte en la
composició de les façanes, la utilització dels arcs i en el cas de l’església la
utilització del frontó, de columnes no exemptes amb els seus capitells i
altres elements decoratius.

Casa del senyor

Casa Clara

Església de la Mercè a Almacelles

Basílica de la Mercè a Barcelona

Completa els espais en buit amb el llistat

