Hola benvolguts/udes alumn@s de 1r d’ESO!
Heu de completar la façana d’una casa decorant-la amb elements arquitectònics d’estil
modernista i de manera que tota l’ornamentació estigui dedicada a la Llegenda de Sant
Jordi, per tant, s’espera que ompliu la façana amb roses, escultures dels personatges, una
llança o espasa, la textura de les escates del drac…
Aquest dibuix pintat amb colors amb la tècnica que vulgueu ( us recomano amb llapis o
retoladors de colors) no serà només una nota de Plàstica sinó també el dibuix amb què
participareu en el Concurs de Dibuix de Sant Jordi del col·legi.
Seguidament, us poso:
1) Un resum sobre el Modernisme
2) Informació molt valuosa per saber com completar la façana de la casa.
3) Imatges d’edificis modernistes que us puguin inspirar, i
4) En un PDF a part, hi teniu 4 esquemes de façanes incompletes, per a que escolliu una,
la imprimiu i la pugueu convertir en la vostra obra d’art personal.
1) RESUM:
El modernisme és un moviment internacional a cavall entre el segle XIX i el segle XX,
amb què la burgesia urbana molt més que la rural (propietaris de fàbriques de teixits,
de mitjans de transport, comerciants que s’havien fet rics al Carib o a Amèrica...) celebra
el seu progrés industrial i la seva cultura nacional.
És la conseqüència política i cultural de la segona revolució industrial i els
avenços derivats d’ella, com l’electricitat, el ferrocarril, l’ascensor, la màquina de
vapor...el reflex d’una societat moderna, activa, alegre i nova, d’una burgesia culta, rica,
refinada i elegant.
El Modernisme es deia de moltes maneres: Art Nouveau a França i Bèlgica, Modern Style a
Escòcia i al Regne Unit, Jugendstil a Alemanya, Sezession a Àustria, Liberty a Itàlia...
Fins aquest moment, l’arquitectura que es fa és historicista (d’estil neoclàssic) o eclèctica
(barreja creativa i lliure d’elements d’estils arquitectònics anteriors), ara, l’arquitectura
modernista és l’obra d’art total, en ella es troben les belles arts, les arts aplicades i les
artesanies: pintura, escultura, ceràmica, forja de ferro, vitralls...i es té cura del mobiliari, la
façana posterior (la que no es veu des del carrer) i els terrats que només veuen les
bugaderes quan estenen la roba i els coloms, i per què? per a que tot detall, per molt petit
o ocult que estigui, es faci bé i es presenti ben acabat. Imagineu la quantitat d’artistes i
artesans necessaris per fer l’exterior i interior de cada edifici?
L’estil modernista és diferent per a cada país, però en general, a tot arreu, aquest estil
dona més importància a la bellesa que a la funció dels objectes, accentua la decoració,
posa línies ondulants, promou l’artesania contra els objectes industrials i s’inspira en els
estils arquitectònics de la seva nació.
Els arquitectes catalans que més destaquen són:
Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, enric Sagnier, Josep
Maria Jujol (un deixeble de Gaudí d’excepcional talent per les arts decoratives).
Cal saber que Barcelona era la segona ciutat d’Espanya i el tercer port històric del
Mediterrani, que al 1855 les seves muralles medievals s’enderroquen i el govern espanyol
permet que es pugui construir al voltant del casc antic l’anomenat Pla Cerdà, tota una sèrie
d’illes de blocs de pisos on aquest estil modern i nacionalista té via lliure per a lluir-se al
màxim.

A Barcelona el Modernisme té molt d’èxit durant tres dècades (del 1885 al 1920) i
l’arquitecte Puig i Cadafalch va dir “ hem aconseguit entre tots un art modern a partir
del nostre art tradicional, adornant-lo amb bells materials nous i adaptant l’esperit
nacional a les necessitats del dia”, però desapareixerà per complet a la 3a dècada del
segle XX per tres motius: 1. la societat demanava objectes més econòmics i la
producció industrial els havia de fer més ràpid, 2. s’havia de donar habitatge a tothom
i no només als burgesos i 3. perquè els artistes es rebel·len contra la societat
benestant i cerquen maneres personals d’expressar-se.
Es produeix un debat molt seriós a tot Europa per decidir què s’ha de fer ara que es poden
fabricar objectes i materials;
Uns defensen la tradicional artesania com els teòrics anglesos John Ruskin i William Morris
a Anglaterra o Francesc Vidal i Jevellí o Alexandre de Riquer a Catalunya, que diuen que els
objectes industrials són pobres, vulgars i deixen als artesans sense feina. Per la seva
banda, la indústria va entendre que els objectes que fabricava no podien imitar més el
passat, i que havien d’inventar un estil que harmonitzés la forma que donava als nous
materials amb la funció que havia d’acomplir, com així ha estat. Al Modernisme
arquitectònic català li seguirà el Noucentisme i el Racionalisme arquitectònic dels anys
20 i 30 del segle XX, estils que sí trobaran un equilibri entre tècnica/forma/ornamentació.

2-INFORMACIÓ PER FER L’ACTIVITAT:
Com has de dibuixar i pintar amb colors la façana d’acord amb les característiques de
l’arquitectura modernista, has de conèixer les coses que entusiasmaven als arquitectes
Modernistes:
A. Línies ondulants inspirades en les onades de la Mar Mediterrània, les cabelleres
de les dones, els cargols de mar i les algues marines.
B. Decoració floral i orgànica: tulipes, lliris, roses, fulles, cargols, espirals i
papallones.
C. Inspiració en castells medievals i esglésies gòtiques i en l’arquitectura
mossàrab.
D. Inspiració en estampes o objectes japonesos o algun element exòtic oriental.
E. Posar (us dono 6 idees): maons, rajoles de ceràmica decorada, trencadís,
pintura mural, relleus (sobresurten), gravats (el contorn de les formes gravades
és un solc que s’endinsa dins la paret) en les parts llises de la façana.
F. Fer el marc de portes i finestres amb línies corbes i ondulants.
G. Decorar al màxim els marcs de les portes i finestres amb formes vegetals,
columnetes o fins i tot escultures.
H. Posar vitralls de colors als vidres de les finestres
I. Posar formes corbes i elements vegetals als balcons fets de ferro forjat.
J. Posar una pèrgola amb plantes i flors al balcó més alt de la façana o al terrat.
K. Posar teules o trencadís a la teulada.
L. Posar alguna xemeneia que tingui una forma orgànica o d’un món de fantasia.

3-IMATGES D’EDIFICIS MODERNISTES:

Palau de la Música Catalana (1849-1923) de Lluís Domènech i Montaner

Porta principal i detalls del Palau de la Música Catalana

El Capricho de Comillas (1883-85) de Gaudí, inspirat en les mesquites i minarets perses
i amb decoració feta de pedra, maons, ferro i ceràmica.

El Palacio Episcopal de Astorga (1889-1915) d’aspecte neogòtic, és el resultat dels
estudis que va fer Gaudí sobre la catedral de Lleó i el castell templari de Ponferrada

També de Gaudí, la Casa Batlló (1904-6), que podem veure al Passeig de Gràcia de
Barcelona.
“L’ornamentació ha estat, és i serà colorida, la natura no pesenta cap objecte
monòtonament uniforme...i es per això que obligatòriament hem de donar color total o
parcial a un cos arquitectònic”. Gaudí fa servir el trencadís per decorar moltes parets i
superfícies corbes. El trencadís és un tipus de mosaic fet de troços de ceràmica i
rajoles reciclades que dona molt de color a qualsevol superfície. Diuen que la teulada
de la casa Batlló és un drac i la xemeneia és l’espasa de Sant Jordi clavada en ell.

Les tres imatges són de la Casa Batlló però el drac que es mostra és del Parc Güell de
Barcelona (1900-1914), també dissenyat per Gaudí

Terrat de la Casa Batlló

Ja veieu que les xemeneies són els elements on Gaudí deixa anar més la seva fantasia.
La de dalt és de la Pedrera i la de sota és la de a casa Batlló.

Just al costat de la casa Batlló hi ha la Casa Amatller (1900) de Josep Puig i Cadafalch,
al Passeig de Gràcia de Barcelona, el seu propietari era un fabricant de xocolates,
aquesta casa no és tan fantasiosa sinó més aviat medievaista i hi ha un Sant Jordi
lluitant contra el drac a la columna de la porta principal, el veus?

I, per acabar, la Casa Lleó Morera (1905) de Lluís Domènech i Montaner. Considerada
un Palau de la Música Catalana en miniatura, en ella hi van treballar més de 40 artistes
i artesans i va guanyar el concurs anual d’edificis artístics atorgat per l’Ajuntament de
Barcelona al millor edifici artístic del concurs l’any 1906.

Per tant, us he mostrat imatges del Palau de la Música catalana de Lluís Domènech i
Montaner, del “Capricho de Comillas”, del “Palacio Episcopal de Astorga” (ambdós de
Gaudí), i de tres de les cinc cases que conformen la famosa “Illa de la discòrdia” al
passeig de Gràcia de Barcelona (les senyalades amb una fletxa taronja):

casa Bonet de Marcel·lià Coquillat
casa Mulleras d'Enric Sagnier

La casa Batlló de Gaudí
La casa Amatller de Josep Puig i Cadafalch
La casa Lleó Morera de Lluís Domènech i Montaner

