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Gaudí Centre Reus, entendre Gaudí
GAUDÍ CENTRE REUS
Pl. del Mercadal, 3
43201 Reus
Tel. 977 010 667
infoturisme@reus.cat
www.gaudicentre.cat

Situat en ple centre històric i comercial de la ciutat
de Reus, el Gaudí Centre és un modern centre
d’interpretació que permet al públic de totes les edats
entendre de forma didàctica i interactiva els secrets de
l’obra de l’universal arquitecte Antoni Gaudí, descobrir
la formació del seu gran creatiu i conèixer la ciutat i
l’entorn que el van inspirar. Des de la seva inauguració
el mes de juny del 2007 i fins al mes de desembre
del 2009, més de 128.000 persones ja han visitat el
Gaudí Centre Reus, superant cada any la xifra anual de
visitants de l’any anterior.

El Gaudí Centre
El projecte expositiu del Gaudí Centre Reus ha estat
dirigit per un equip encapçalat per l’arquitecte japonès
Toshiaki Tange i per l’arquitecte català Joan Sibina,
responsable, aquest últim, entre d’altres, del projecte
museogràfic de diverses àrees del CosmoCaixa i del
Museu Olímpic de Barcelona. El centre aposta per l’ús de
les últimes tecnologies, la interactivitat i per una visió més
conceptual de l’obra i la figura del genial arquitecte.
En definitiva, es tracta d’un modern espai de 1.200 m2
que permet al visitant descobrir el Gaudí home i el
Gaudí geni. Mitjançant múltiples recursos (audiovisuals,
maquetes interactives, escenografies, documents i objectes
personals), el públic s’endinsa en el particular món de
Gaudí d’una forma didàctica i participativa, obrint els
sentits i la ment a noves experiències.
Aquest fascinant recorregut comença a la tercera planta,
“Gaudí universal”, amb un espectacle audiovisual
multipantalla de 12 minuts de duració que ens introdueix
en els orígens de l’arquitecte i ens dóna les primeres
claus per entendre el seu llenguatge universal. En aquesta
planta trobem diferents maquetes tàctils i sensorials que
podem tocar per començar a experimentar l’originalitat
de l’obra de Gaudí.

Els antecedents
L’any 2002, Any Internacional Gaudí, l’Ajuntament
de Reus participa en els actes d’homenatge que
s’organitzen per commemorar el 150 aniversari del
naixement del gran arquitecte i decideix dedicar un
espai expositiu a Antoni Gaudí amb un doble objectiu:
rendir homenatge al personatge més il·lustre de la
ciutat i identificar definitivament el geni amb Reus, la
seva ciutat natal. Finalment, el mes d’octubre del 2005
començaven les obres d’adequació de l’edifici on aniria
ubicat el centre d’interpretació, i el 25 de juny del
2007 el Gaudí Centre Reus obria les portes al públic.
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Entrar a la segona planta, “Gaudí innovador”, és
profunditzar en l’obra del geni, sentir com vivia i com
treballava i descobrir, a través d’enginys i maquetes
interactives, els principals enigmes de la seva arquitectura.
La primera planta, “Gaudí i Reus”, està dedicada als
orígens de l’arquitecte. Ens apropem a la part més
desconeguda de la seva biografia, la seva infància i
joventut a Reus, el lloc on va créixer entre la força de
la modernitat i l’exuberància del camp i la natura,
i descobrirem els projectes que Gaudí hauria pogut
materialitzar a la seva ciutat. Al final d’aquest espai també
es presenta de forma interactiva i amb presentacions
audiovisuals la Ruta del Modernisme de Reus, un
interessant patrimoni entre el qual destaquen les obres del
gran arquitecte Lluís Domènech i Montaner, que avui en
dia encara es pot visitar durant l’estada a Reus.
D’altra banda, a la quarta planta, el Gaudí Centre
compta amb un restaurant -el GaudiR-, i a la planta
baixa el visitant pot trobar altres serveis, com la botiga
especialitzada i l’Oficina de Turisme, la qual proporciona
tota la informació necessària per visitar l’equipament, la
ciutat de Reus i la seva àrea d’influència.

Els visitants
La visita per al públic general es fa amb audioguies,
una eina que permet seguir les explicacions en sis
idiomes: català, castellà, francès, anglès, rus i alemany.
Per a grups organitzats, també hi ha la possibilitat de
fer una visita guiada, que generalment es combina amb
la visita al patrimoni modernista de Reus.
El perfil del públic del Gaudí Centre és molt variat
i inclou totes les edats. Cal destacar que un nombre
important de visitants del Gaudí Centre hi acudeixen
en família, és a dir, amb nens, ja que el discurs
museogràfic del centre permet diferents lectures.
Pel que fa al seu grau de satisfacció, la valoració
de l’equipament és excel·lent, com reflecteixen les
enquestes que responen els visitants i que puntuen
l’equipament amb una nota mitjana de 9,1 sobre 10.
D’altra banda, des de l’obertura del Gaudí Centre
s’ha tingut un especial interès en el públic escolar.
Per aquest motiu, s’ha posat en marxa un programa
especial per als centres educatius, adaptat a cada
cicle d’educació primària i secundària, que inclou
la visita didàctica al centre i unes fitxes de treball

complementàries per
treballar abans o després
de la visita. El programa
educatiu inclou també
totes les orientacions
didàctiques per als
docents, que poden
descarregar-se tota
aquesta informació a la
pàgina web del Gaudí
Centre.
El Gaudí Centre és un
equipament en evolució,
que en els propers anys
té previst actualitzar
i renovar els seus
continguts, sempre amb
l’objectiu de millorar
l’experiència del visitant
del centre i de ser una
aportació de qualitat a la
difusió de la vida i l’obra
del genial arquitecte
reusenc.

