LLOTJA DE MAR
23 d’ABRIL - HORA 10,45h
Amb la visita a la Llotja de Mar de Barcelona el dia de Sant Jordi iniciem simbòlicament un circuït
per les diferents capitals catalanes que tenen aquests edificis emblemàtics. Cada ciutat tindrà el
seu guia no professional però eficient perquè serà una persona del país que ens portarà per rutes
que no transiten els turistes, pels seus espais secrets.
La tesi dels Països catalans, enunciada per Joan Fuster, del que celebrem aquest any el
centenari, es basava molt encertadament en la llengua, la cultura i la mirada catalanes. Però hi ha
també un nexe arquitectònic: la Llotja de Mar a Barcelona i Perpinyà; la Llotja dels Mercaders a
Palma i la Llotja de la Seda a València. Existeix també una Llotja a Saragossa, molt bella i rica,
amb precioses col·leccions de pintura renaixentista, però no comparteix sentit, època, ni estil
arquitectònic donat que va ser edificada pels Habsburgs.
La Llotja de Barcelona és la més antiga de les que veurem en aquest periple que acabarà la
primavera de l’any vinent. Edificada en estil gòtic a finals del segle XIV, engloba les construccions
anteriors i alhora està recoberta per la construcció neoclàssica del XVIII. Oberta a la mediterrània,
al Pla de Palau, la gran plaça comercial de la ciutat tardomedieval, també ha deixat petja en la
història musical de la ciutat. El grandiós Saló de Contractació va ser el primer escenari a la
península d'una representació pública d'òpera italiana. Era el 2 de juliol de 1708, en plena guerra
de Successió, quan Carles d’Àustria havia instal·lat la seva cort a Barcelona.

Data límit d’inscripció: Fins el 20-04-2022
Màxim: 25 persones

PREU SOCIS: 15 €
NO SOCIS: 18 €
Metro: L-4 > Barceloneta
Bus: D20, H14, V13, V15, V19, 120 i 59 > Pla de Palau

INFORMACIÓ i RESERVES: ACA Tel. 93 318 65 95 de 9 a 13 h
Watssap al 682 547 802 o per e-mail: associacio.aca.adm@gmail.com

