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Un expert italià assegura haver trobat l'ascensor de la Casa
Batlló a Palerm
La peça la tenia un empresari espanyol que va "sostreure moltes obres d'art d'Espanya durant el franquisme", segons l'especialista
Andrea Speziali
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L'expert italià Andrea Speziali assegura que ha trobat la cabina de l'ascensor de la Casa Batlló de Barcelona en una vila de Palerm (Sicília). Segons

Speziali, el propietari original de la cabina era “un empresari espanyol que durant el franquisme havia sostret d'Espanya moltes obres d'art, com ara

l'ascensor de la casa que va idear Antoni Gaudí".

"La cabina original recorda el mateix material que es va utilitzar a la Casa Batlló, hi ha els mateixos vidres i les mateixes decoracions, per tant, és

deduïble que vagi estar a la casa Batlló", segons Speziali. "L'ascensor va ser dissenyat pels germans Fuster i Fabra. Gaudí els ho hauria encarregat", ha

afegit. Speziali no ha volgut dir qui era el propietari original de l'ascensor i defensa la seva teoria argumentant que ha fet un exhaustiu estudi i ha

visualitzat més de 30.000 fotografies d'edificis del període modernista. "Hi ha molts factors que indiquen que era a la Casa Batlló, però cap testimoni

que ho certifiqui", ha admès l'expert: "Es necessitaria una fotografia de l'època de l'ascensor per confirmar-ho".

Speziali ja s'ha posat contacte amb els responsables de la Casa Batlló per comprovar l'autenticitat de la troballa. Fonts de la Casa Batlló confirmen que

L'ascensor de la Casa Batlló (EFE) (http://images.ara.cat/cultura/Lascensor-Casa-Batllo-
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Comparteix a facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http:
//ara.cat/_55248719?s=f)

Comparteix a twitter (http://twitter.com/share?url=http%3A%2F
%2Fara.cat%2F_55248719%3Fs%3Dt&via=ARAcultura&

text=Un%20expert%20itali%C3%A0
%20assegura%20haver%20trobat%20l%27ascensor%20de%20la%20Casa%20Batll

%C3%B3%20a%20Palerm%20)

han parlat amb l'expert italià: "Les vidrieres s'assemblen molt a les que hi ha a la planta noble, però la fusta és una mica diferent de la que acostumava

a tractar Gaudí", han assegurat.
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