DESCOBREIX EL MODERNISME

BARCELONA ÉS MOLT MÉS

EL MODERNISME,
A BARCELONA, ÉS MOLT MÉS
Barcelona s’associa amb la idea d’una
ciutat cosmopolita i farcida d’història
que, alhora, mira el futur amb creativitat
i modernitat. Ara bé, la imatge que el seu
nom evoca és la d’un acolorit trencadís
modernista, reclam de multitud de
visitants que hi acudeixen fascinats per
l’obra que insignes arquitectes, pintors
i escultors d’aquella època van deixar a
la ciutat i més enllà.

FOTOGRAFIES DE LA COBERTA:
Pont dels Jardins Artigas, Pobla de Lillet
Masia Freixa, Terrassa
Escala de la Torre de la Creu, Sant Joan Despí

Gaudí, Puig i Cadafalch, Domènech
i Montaner, Casas, Llimona, Jujol,
Muncunill, Raspall... Podem resseguir-ne
l’empremta des de la capital catalana
fins a les muntanyes del Berguedà, des
de les poblacions de costa fins a les
de terra endins, visitant residències
familiars o recintes industrials, apreciant
petits detalls d’arts aplicades o gaudint
d’impressionants infraestructures.

Masia Can Negre, Sant Joan Despí
Palau Güell, Barcelona
Museu del Cau Ferrat, Sitges

Sens dubte, el Modernisme, a Barcelona,
és molt més!
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ANTONI GAUDÍ,
PATRIMONI DE
LA HUMANITAT
4

L’arquitecte universal va crear un estil propi inspirat en la
natura, orgànic i naturalista. A Barcelona, hi trobem algunes
de les seves obres més representatives, com el Palau
Güell(1), la Casa Batlló, la Pedrera o l’encara inacabada
Sagrada Família, però a pocs quilòmetres de distància, a un
cop de tren, podem visitar el seu primer projecte: la Nau
Gaudí(3), a Mataró. En aquest edifici —actualment seu de
la Col·lecció Bassat d’art contemporani— va investigar
el tractament dels arcs hiperboloides com a solució
sustentadora, fórmula que posteriorment va fer servir per
projectar l’església de la Colònia Güell, a Santa Coloma de
Cervelló (s’hi arriba amb els Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, des de la plaça d’Espanya).
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EL LABORATORI DE GAUDÍ
Has passejat mai per un bosc de columnes? Si t’apassiona Gaudí, no pots deixar d’anar a Santa
Coloma de Cervelló i visitar la cripta de la Colònia Güell(2), una veritable meravella de columnes tortes,
arcs hiperbòlics, vidrieres per jugar a descobrir elements de la natura i mobles exquisits i sinuosos
que sembla que continuen a l’exterior, al turó i a la pineda. Diuen que la cripta de la Colònia Güell va
ser el laboratori de la Sagrada Família, on Gaudí va assajar les innovacions arquitectòniques que fan
única la seva obra. Fes la visita sense presses i, a la sortida, viatja en el temps passejant pels carrers
d’una colònia industrial del segle xix. Cases d’estil modernista de maó vist, la plaça, la casa del
metge…, i un ambient especial que encara avui s’hi conserva.

No t’ho perdis
A Barcelona, a prop de la Rambla, Eusebi
Güell va encarregar a Gaudí un palau
que avui dia és patrimoni mundial de la
UNESCO. A més de visites guiades, hi
ha moltes propostes per fer-te sentir un
convidat d’excepció.
I si el que busques és el Gaudí més
desconegut, hauràs de viatjar al Berguedà,
a la Pobla de Lillet, on podràs passejar
pels jardins Artigas, el millor exemple
de la fusió entre arquitectura i natura.
Per arribar-hi, et recomanem que agafis
el trenet que puja fins a l’impressionant
Museu del Ciment Asland a Castellar de
n’Hug, un recorregut diferent i sorprenent!

http://palauguell.cat
www.gaudicoloniaguell.org
www.bassatgaudimataro.cat
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LLUÍS DOMÈNECH
I MONTANER,
L’INNOVADOR
El món de l’arquitectura té un deute amb
Domènech i Montaner no només pel valor de la
seva obra, sinó també per la dels seus deixebles
més reeixits: Gaudí i Puig i Cadafalch.
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Els seus projectes combinen l’ordre i la racionalitat de les estructures amb un fabulós afany
ornamental, tal com es palesa al Palau de la Música Catalana o a l’Hospital de Sant Pau
de Barcelona(1), ambdós edificis reconeguts com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
Tanmateix, a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner(2) de Canet de Mar, podràs sentir la senzillesa
i la quotidianitat d’aquest gran home i conèixer el seu procés de treball.
Quan hi vagis, aprofita el dia per fer la ruta que et descobrirà el Modernisme vora el mar!
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VIURE DINS DEL MODERNISME
Vols veure uns ous que fan de teulada? A Sant
Joan Despí, l’arquitecte modernista Josep
Maria Jujol, col·laborador habitual de Gaudí, va
construir una casa d’estiueig que tothom coneix
com la Torre dels Ous.
Altres poblacions que en aquells dies van
començar a créixer gràcies al desenvolupament
de la indústria també et conviden a passejar
pels seus carrers i descobrir, pel teu compte
o en rutes guiades, on i com vivien les famílies
burgeses protagonistes de la revolució industrial:
Terrassa, Mataró, Sabadell, Granollers,
Vilafranca del Penedès...
El Vallès i el Maresme eren els llocs preferits per
passar-hi l’estiu. Bon clima i aigües termals van
portar moltes famílies burgeses fins a poblacions
com Argentona, Canet de Mar, Cardedeu
o la Garriga, on podràs passejar per l’Illa Raspall
i viatjar en el temps.
I a Cerdanyola del Vallès, al Museu d’Art de
Cerdanyola – Can Domènech(3) t’esperen
Les dames de les tulipes i Les dames del llac,
dos dels vitralls més espectaculars del
Modernisme català.

No t’ho perdis
Ara bé, el Modernisme no és només cosa del
passat. És un llegat que reviu periòdicament
en les celebracions que diferents municipis
organitzen al llarg de l’any i que recuperen
per un cap de setmana el vestuari, els oficis,
els vehicles i els costums d’aquella època en
un ambient lúdic i festiu que atrau nombrosos
visitants. Podràs participar-hi si t’acostes a la
Fira Modernista de Terrassa, a la Fira Mercat
Modernista de Canet de Mar o a la Festa del
Modernisme de la Colònia Güell…
Això sí, has de venir disfressat!
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Pots consultar el calendari de fires,
festes i esdeveniments modernistes a:
barcelonaesmoltmes.cat/web/idees-de-viatge/-/
-souvenirs-modernistes
http://casamuseu.canetdemar.org
7

PUIG I CADAFALCH,
GENIAL RENAIXENTISTA
Arquitecte, polític, historiador, arqueòleg… Igual que els genis
del Renaixement, Josep Puig i Cadafalch va deixar la seva
empremta en diferents vessants i disciplines de la vida social,
cultural i artística del seu temps.
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A cavall entre el Modernisme i el Noucentisme, la seva obra respira un caràcter medievalista amb aires
gòtics nòrdics i flamencs, i alhora reivindica elements de l’arquitectura catalana tradicional i reproposa
l’ús de les arts aplicades. Una mostra d’aquest estil personal són les conegudes Casa Amatller i Casa de
les Punxes(1), a l’Eixample barceloní, però també pots resseguir-ne l’empremta visitant el Maresme, on
va néixer, treballar i estiuejar. Allà pots fer l’itinerari entre Mataró i Argentona que et portarà a conèixer,
entre d’altres, la Casa Coll i Regàs(2), el mercat del Rengle, la Casa Garí o la seva residència d’estiueig.

2
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FÀBRIQUES I CELLERS QUE AVUI SÓN MUSEUS
Has vist mai el mar dalt d’una teulada?
Apropa’t a Terrassa i admira les onades de
la coberta de la fàbrica Vapor Aymerich,
Amat i Jover, avui convertida en el Museu de
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya(3,4).
Aquest és un dels molts exemples de
magnífiques construccions que un dia van ser
fàbriques i que avui ens ajuden a entendre la
industrialització, l’ambició i el sentit estètic
dels seus protagonistes.
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No t’ho perdis
Saps on es fabricaven les precioses
rajoles que decoren molts edificis
modernistes? Vine a “La Rajoleta”, a
Esplugues de Llobregat, i descobreix com
aconseguien crear un jardí preciós amb
aquestes originals peces de ceràmica.

impressionants on la bellesa del maó vist, la
ceràmica i les grans arcades semblen anticipar
la qualitat del seu contingut. Una agradable
visita en trenet a les Caves Codorníu(5), obra de
Puig i Cadafalch, rubricada per un tast de cava,
t’ho confirmarà!

Un altre exemple de l’encaix entre indústria
i modernisme el trobem en les anomenades
catedrals del vi o del cava, recintes

www.mnactec.cat
www.visitascodorniu.com
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ARQUITECTES MUNICIPALS,
GENIS DE PROXIMITAT
A l’ombra dels tres grans mestres de l’arquitectura modernista és fàcil que passin desapercebuts altres
creadors de l’època que potser no han transcendit les nostres fronteres, tot i que la seva obra guarneix
1
molts barris i vil·les del nostre entorn més pròxim i els dona caràcter.
Lluís Muncunill, arquitecte municipal de Terrassa, és el referent en l’aplicació de l’estil modernista a
l’arquitectura industrial. Et recomanem la visita a la Masia Freixa(2) i al Vapor Aymerich, Amat i Jover,
actual seu del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
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Josep Maria Jujol, deixeble i col·laborador de Gaudí, ens ha deixat a Sant Joan Despí un gran nombre
d’habitatges singulars, entre els quals destaquen les construccions gairebé oníriques de Can Negre i la
Torre de la Creu(1) (més coneguda com a Torre dels Ous).
Manuel Joaquim Raspall va treballar com a arquitecte municipal en diferents municipis del Vallès
Oriental, on actualment s’organitzen diferents rutes i itineraris que ens permeten visitar la Casa Viader
de Cardedeu, la Casa Barbey de l’Illa Raspall(4,5) de la Garriga, o Cal Barber, de l’Ametlla del Vallès,
entre d’altres.
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L’ARTISTA EN EL SEU ENTORN
A Sitges s’hi van instal·lar artistes com Santiago
Rusiñol, que va convertir casa seva, el Cau
Ferrat, en un punt de trobada de poetes, pintors,
músics i intel·lectuals. Allà s’hi van celebrar
les Festes Modernistes, un conjunt d’actes
culturals promoguts per ell i celebrats del 1892
al 1899 que van fer de Sitges
el centre del Modernisme.
Pots visitar el Cau Ferrat, on es recullen les
seves magnífiques col·leccions de pintura
i dibuix, ferro forjat, vidre i ceràmiques,
i ampliar la visita al Museu Maricel(3), i recórrer
els carrers d’aquesta ciutat marinera per
contemplar l’empremta modernista a les obres
construïdes gràcies a les fortunes dels qui eren
coneguts com a “americanos”.
www.museusdesitges.com
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Fotografies: Arxiu de l’Agència Catalana de Turisme, Arxiu de la Diputació de Barcelona, Arxiu Ajuntament de Sant Joan Despí, Arxiu Ajuntament de Mataró, Arxiu Museu d’Art de Cerdanyola, Caves Codorníu, Josep Cano , JJ Pascual, Ricardo de la Riva, Montserrat Baldomà Soto
Fundació Iluro i Albert Miró/Diputació de Barcelona.
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Si vols informació de primera mà, entra a les nostres xarxes
socials i podràs descobrir les comarques de Barcelona.

www.barcelonaesmoltmes.cat

#BCNmoltmes
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