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La Xarxa d’Art Nouveau
A principis del segle XX un fenomen cultural s’estenia per nombroses ciutats europees : l’Art

Nouveau. Aquest moviment aprofitava les noves idees i invencions de la revolució industrial a la
cerca de l’obra perfecta, i va marcar una època de grans canvis artístics i intel·lectuals. Arreu
d’Europa, l’Art Nouveau estava guiat per un afany de modernitat, per un desig de millorar la vida
diària en els grans centres urbans en desenvolupament i per l’anhel d’eliminar les fronteres entre
les belles arts i les arts decoratives. Aquest moviment va proposar un nou estil de vida, marcat
per l’equilibri entre les tècniques aplicades a l’arquitectura, la decoració d’interiors i el mobiliari.

El 1999, catorze ciutats europees es van associar i van crear una xarxa per estudiar, protegir
i avaluar el seu patrimoni d’Art Nouveau. Aquesta xarxa agrupa professionals diversos – conser-
vadors i directors de museus, arquitectes, restauradors i historiadors – que publiquen escrits i
organitzen activitats per informar els professionals i augmentar l’interès del públic, mitjançant la
publicació de llibres, la creació d’una pàgina a Internet, l’organització de col·loquis i exposicions
i la redacció de manuals per a estudiants universitaris i per a nens. Per assolir els seus objectius,
la xarxa rep el suport financer de la Comissió Europea a través del programa Cultura 2000.

The Réseau Art Nouveau Network
At the dawn of the 20th century a cultural phenomenon was spreading across many cities in

Europe: Art Nouveau. This movement marked a time of great artistic and intellectual change,
exploiting the new ideas and inventions of the industrial revolution in pursuit of perfect crafts-
manship. All over Europe, Art Nouveau was driven by a formidable longing for modernity, by the
desire to enhance the day-to-day experience in the large developing urban centres and by the wish
to remove the boundaries between the fine and decorative arts. This movement offered a new way
of life, with a balance between the skills of architecture, interior decoration and furniture.

In 1999, fourteen European cities came together in a network to study, protect and value their
Art Nouveau heritage. This network consists of professionals with various skills: conservationists
and museum directors, architects, restorers and art historians. Together they produce literature
and activities to inform professionals and raise public awareness: publishing books, creating an
internet site, organising a colloquium, mounting an exhibition and writing study books for colle-
ge students and younger children. To achieve its objectives the Network receives financial sup-
port from the European Commission as part of the Culture 2000 programme.
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Al voltant del 1900 un nou moviment artístic s’estava
desenvolupant a nombroses ciutats europees. Aquest fenomen
cultural va rebre diferents denominacions : Jugendstil, Modern
Style, l’Escola de Nancy, el Modernisme, la Sezession, etc. Els
seus orígens estan en els canvis econòmics i socials que van
afectar Europa durant aquest període.

La revolució industrial va començar a finals del segle XVIII
a la Gran Bretanya i durant els segles XIX i XX es va estendre
per tota Europa i després pels Estats Units d’Amèrica. Aquesta
revolució va transformar l’economia dels països on va arribar i
la vida quotidiana de la gent. D’aquesta manera, Europa va pas-
sar de ser un indret on predominava l’agricultura i les indústries
artesanals a tenir una economia basada en les màquines, la
indústria pesada, els sistemes de transport en expansió i l’ús de
noves fonts d’energia (el carbó i, més tard, el petroli i l’electrici-
tat). A més, els nous invents també van contribuir a aquest
canvi, en especial la màquina de vapor de l’inventor escocès
James Watt.

La revolució industrial va canviar més o menys els mètodes
de fabricació : de mica en mica el treball dels artesans va ser
substituït per la producció en sèrie. D’aquesta manera els preus
van baixar, els productes van passar a ser més accessibles i el
nombre de consumidors va augmentar notablement. És també
en aquesta època quan va néixer el concepte de gran magat-
zem, així com la primera publicitat, que aleshores s’anomenava
propaganda.A més, es va començar a desenvolupar el crèdit per
tal d’incitar els consumidors a comprar diverses coses alhora.
Amb l’augment de la població europea – que el 1900 constituïa
un quart de la població mundial – es va completar el naixement
de la societat de consum.

L’estructura de la societat també es va veure afectada per
la revolució industrial. En aquest nou món industrial i urbà, les
classes rurals van cedir el lloc que ocupaven a la societat, i va
sorgir una immensa classe treballadora, juntament amb una
burgesia més prominent i la classe mitjana. La societat de l’è-
poca estava dominada per la burgesia que s’havia enriquit ràpi-
dament. Els poderosos propietaris de la indústria de l’acer
(coneguts com els amos de les foneries), del ferrocarril o els
magnats tèxtils i els pioners de la indústria automobilística
monopolitzaven el poder i les influències, i això els permetia
satisfer els seus capricis i mostrar la seva riquesa.Així, els mem-
bres d’aquesta burgesia es van poder ocupar especialment del
manteniment i la decoració dels seus habitatges, alhora que les
classes mitjanes que cercaven marcar les diferències amb les
classes treballadores intentaven imitar l’estil de vida de la bur-
gesia. Tots aquests moviments socials també van contribuir al
desenvolupament de les arts decoratives arreu d’Europa.

Per tant, l’Art Nouveau a Europa estava lligat a un context
econòmic i social específic. Els artistes, que de vegades també
eren productors, utilitzaven nous materials i tècniques sorgits
amb la revolució industrial. El desenvolupament de la producció
en sèrie va ser especialment beneficiós per a les classes mitja-
nes-altes i mitjanes-baixes, mentre que les peces úniques conti-
nuaven essent exclusives dels més rics. L’Art Nouveau pretenia
ser funcional i decoratiu alhora, i abastar també els objectes
quotidians (cendrers, butaques, vaixelles, etc.). Els artistes utilit-
zaven una varietat de formes sorprenent per a les seves obres,
des de l’elegància de les corbes i les formes fluïdes, fins a la geo-
metria pura. A finals del segle XIX aquest estil havia arribat a
totes les àrees de l’arquitectura pública i privada, en especial a
les estacions, els bancs, les escoles i els grans magatzems.

Terminologia del patrimoni  
L’objectiu d’aquesta publicació és presentar l’Art Nouveau

de les diferents ciutats associades i explicar la terminologia que
envolta l’Art Nouveau i la seva protecció. Si esteu interessats en
l’art i l’arquitectura, a partir de les definicions podreu descobrir
els conceptes i els mètodes importants. Si compreneu bé
aquests termes relacionats amb l’Art Nouveau, descobrireu que
les definicions també són valuoses per a d’altres moviments i
objectes, com ara una plaça pública barroca, un moble Art Déco
o fins i tot una cova prehistòrica.

Around 1900 a new artistic movement was developing
in a number of European cities. This cultural phenomenon
was called many different things: Jugendstil, Modern Style,
l’Ecole de Nancy, Modernisme, Secession, etc. . Its roots lie
in the social and economic changes that affected Europe in
this period.

The industrial revolution started at the end of the 18th
century in Great Britain and spread throughout Europe, then
the United States of America during the 19th and 20th centu-
ries. It transformed the economy of each country that it tou-
ched, as well as the daily lives of the people. In this way
Europe went from being a place where economies were domi-
nated by agriculture and cottage industries, to one that was
rooted in the machine, heavy industry, developing transport
systems and the use of new sources of energy (coal, then oil
and electricity). It was also supported by new inventions, nota-
bly the steam engine by the Scottish inventor, James Watt.

The industrial revolution more or less changed manu-
facturing methods: little by little the work of craftsmen was
replaced by mass production. Prices dropped, goods became
more accessible and the number of consumers rose sharply.
At the time the concept of the department store was also
born, along with the first moves towards modern adverti-
sing, which was then known as publicity. In addition there
was the development of credit to tempt buyers to make
multiple purchases. With the growth of the European popu-
lation – which in 1900 made up a quarter of the world
population – the birth of the consumer society was complete.

The structure of society was also affected by the indus-
trial revolution. In this new industrial and urban world, the
rural classes gave up their place in society and an immense
working class emerged, along with a more prominent bour-
geoisie and middle class. At the time society was dominated
by a bourgeoisie that had rapidly become wealthy. As
powerful owners of the steel industry (known as the Masters
of the Forge), railway or textile tycoons and pioneers of the
car industry, their monopoly on power and influence allowed
them to indulge their wealth. The members of this bour-
geoisie were able to give particular attention to the mainte-
nance and the decoration of their homes. Meanwhile the
middle classes that sought to distinguish themselves from
the working class, looked to imitate the lifestyle of the bour-
geoisie. Such moves in society also contributed to the deve-
lopment of decorative arts across Europe.

Art Nouveau in Europe was therefore tied to a specific
economic and social landscape. The artists, who were also
sometime producers, used the new materials and tech-
niques that came out of the industrial revolution. The deve-
lopment of mass production was of particular benefit to the
upper and lower middle-classes, while one-off pieces were
still the preserve of the very wealthy. Art Nouveau wanted
to be both functional and decorative, and to embrace eve-
ryday objects (ashtrays, armchairs, crockery etc). The artists
used an astounding number of forms in their work, from
curves and flowing elegance to pure geometry. At the end
of the 19th century this style had reached all areas of public
and private architecture, most notably stations, banks,
schools and department stores.

Heritage terminology 
In this publication we aim to present the Art Nouveau of

the different partner cities and explain the terminology that
surrounds Art Nouveau and its protection. Through the defi-
nitions you can discover the concepts and methods that are
important if you are interested in art and architecture. If you
have a good understanding of these terms with regard to Art
Nouveau, you will discover that the definitions are equally
valuable for other movements and objects such as a Baroque
public square, Art Deco furniture or even a prehistoric cave.

L’Art Nouveau a Europa



Art Nouveau sorgit de les cendres
La nit del 23 de gener del 1904 una violenta tempesta

va iniciar un incendi que en només quinze hores va destruir
totalment la ciutat d’Ålesund. Les conseqüències van ser
espantoses : més de 800 edificis van ser destruïts i 10 000
dels 12 000 habitants de la ciutat es van quedar sense sos-
tre. Sortosament només hi va haver una víctima.

Per reallotjar la població local s’havia de reconstruir
tota la ciutat i els ajuts per fer-ho van arribar no tan sols de
tota Noruega, sinó també de la resta d’Europa i dels Estats
Units. La reconstrucció es va acabar en tres anys i es van
construir més de 600 edificis nous.

El 7 de juny del 1905 era una època de reconstrucció en
més d’un sentit ; Noruega havia obtingut la independència
de la Unió Noruega-Suècia, i aquest esdeveniment va tenir
una influència significativa sobre els arquitectes i els artis-
tes que van contribuir a la reconstrucció de la ciutat. En el
projecte van participar 50 arquitectes. Molts d’ells s’havien
format a l’estranger i estaven influenciats per l’Art Nouveau
europeu. La inspiració la van trobar també a les llegendes i
la història nacional, que van jugar un paper important en la
identitat noruega.

La farmàcia Swan
Construïda per l’arquitecte Hagbarth Schytte-Berg,

aquesta farmàcia barreja les línies elegants de l’Art
Nouveau i els decorats inspirats en l’art dels víkings.
L’arquitecte també va crear mobles a joc per a la farmàcia i
algunes peces per a les dependències dels propietaris. El
resultat va ser un conjunt harmònic d’una bellesa única.

La farmàcia és un gran edifici que ocupa pràcticament
tot un bloc. La utilització del granit – que ofereix tota una
gamma de tonalitats diferents – permet obtenir contrastos
rics però subtils en la decoració. Màscares i dragons de l’art
medieval i de les tradicions víkings noruegues adornen les
nombroses finestres, seguint una varietat de formes i disse-
nys. Els elements de ferro forjat, les escales, els mostradors,
els relleus en estuc i els mobles i les característiques de l’en-
trada i el menjador mostren les mateixes fonts d’inspiració.
Les vidrieres també estan decorades amb diferents motius
que il·luminen la resta de l’espai.

Estil Dragó 
L’arquitectura i les arts decoratives estaven influencia-

des alhora per l’Art Nouveau europeu i per l’estil Dragó
inspirat en els mites i llegendes noruecs. En moltes de les
façanes dels edificis hi ha una barreja de motius vegetals i
de personatges imaginaris del folklore noruec. La farmàcia
Swan n’és un bon exemple.

Aquest mateix estil va ser utilitzat en altres edificis
creats per l’arquitecte Schytte-Berg : a la façana de la villa
Devold, construïda el 1906, el cap d’un follet adorna l’arc
del porxo d’entrada.

Jugendstil : Opp av asken
Orkannatten 23. januar 1904 begynte brannen som på

15 timer la praktisk talt hele Ålesund i aske. Det var den
mest omfattende brannkatastrofen i Norges historie. Over
800 hus forsvant i flammene, og 10 000 av byens 12 000
innbyggere ble brått uten hjem. Utrolig nok var det kun ett
menneske som omkom.

For å skaffe boliger til byens befolkning måtte nesten
hele byen gjenreises. Nødhjelp strømmet til fra hele landet,
fra resten av Europa, fra USA – og til og med fra Afrika. På
tre år reiste man en by med over 600 nye hus.

Midt i gjenoppbyggingsperioden for Ålesund – nærme-
re bestemt 7. juni 1905 – løsrev Norge seg fra unionen med
Sverige. Den nasjonale begeistringen og gløden som preget
denne perioden preget også kunst og arkitektur på ulike
måter. Det gjalt ikke minst arbeidet til de 50 arkitektene
som deltok i gjenreisningen. Mange av dem hadde studert i
utlandet og blitt påvirket av europeisk jugendstil. Men de
hentet også inspirasjon fra vår egen mytologi og historie,
den som har vært så avgjørende for utviklingen av vår nors-
ke identitet.

Svaneapoteket
Svaneapoteket viser hvordan arkitekt Hagbarth Schytte-

Berg forente  elegante jugendstillinjer med dragestildeko-
rasjon inspirert av arven etter vikingene. Han tegnet også
inventaret til apotekutsalget og innredningen til apoteker-
familiens privatbolig. Resultatet er en uvanlig helhetlig og
vakker bygning.

Apoteket er et stort bygg som dekker nesten et helt kvar-
tal i byrommet. Huset er forblendet med norsk granitt der
ulike steinfarger gir dekorative kontraster. Drageformer og
masker inspirert av norsk viking- og middelalderkunst pryder
de mange og varierte vinduene, smijernsarbeidet, utskjærin-
gene i dører, disker og trappehus, gipslistene i taket, og
møbler og inventar i spisestue og hall. Blyglassvinduene siler
lyset gjennom kontinentale art nouveau-motiver basert på
stiliserte eller abstraherte naturbilder.

Dragestilen
Både arkitektur og kunsthåndverk ble påvirket av

Europas jugendstil, og i tillegg av vår egen dragestil som er
inspirert av norrøn mytologi. På mange fasader ser vi en
blanding av plantemotiver, fabeldyr og fantasifigurer fra
norrøne myter.

Svaneapoteket er et utmerket eksempel på dette.Arkitekt
Schytte-Berg benyttet den samme stilen i mange av sine
andre byggverk. På fasaden til Villa Enkefru Devold, bygget i
1906, ser vi en trollmaske over bueåpningen til balkongen.
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1 Hagbarth Schytte-Berg,
la farmàcia Swan, 1905-1907

2 Hagbarth Schytte-Berg, la farmàcia
Swan, el treball de forja mostra 
la barreja de les línies de l’Art 
Nouveu amb l’Estil Dragó,
típicament noruec, 1905-1907

3 Hagbarth Schytte-Berg, detall 
del taulell de la farmàcia Swan,
mostrant el símbol de la saviesa,
l’òliba, 1905-1907

4 Hagbarth Schytte-Berg,
la farmàcia Swan, detall 
de l’escala, 1905 –1907

5 Hagbarth Schytte-Berg,
detall d’un cap de gnom,
vil·la privada 

Ålesund, Norge
1
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Patrimoni cultural
El patrimoni cultural és un d’aquests termes que la gent utilitza sovint sense saber exactament què significa. La cultu-

ra no inclou només els edificis, les escultures i les pintures – malgrat que són molt importants – sinó que també es refereix
a la pròpia família i la història que ens transmet, que pot consistir en contes, cançons o receptes que ens han arribat a tra-
vés de generacions, o indrets especials que tothom coneix al país. Per exemple, Ålesund, gràcies a la seva especial bellesa
i a la història del seu desenvolupament, forma part del patrimoni cultural de Noruega.



Barcelona, Catalunya
Catalan Modernisme : Art Nouveau in Catalonia

Barcelona is the capital of the Catalan region of Spain,
situated in the north east of the Iberian peninsula and bor-
dering the Mediterranean. In the middle of 19th century the
industrial revolution profoundly transformed this area that
was renowned for its textiles industry. Trade was increasing
with the rest of Spain and America and these economic
changes affected Catalan society, which was then domina-
ted by the bourgeoisie.

Within this context ‘La Renaixenca’ appeared. This cul-
tural movement highlighted Catalan culture and gave birth
to Catalan Modernisme, which integrated the modernism of
Art Nouveau within the traditions of Catalonia. The Catalan
Modernisme used the curved lines of Art Nouveau while
making reference to the history and traditions of Catalonia :
the four stripes of the Catalan flag and the legend of St
Jordi, the patron saint of Catalonia, for instance. These were
just two of the themes and motifs used by the artists.

Although the movement embraced all of the arts, it was
architecture that experienced the most spectacular results.
The expansion of the city of Barcelona offered a wealth of
opportunities for construction.

Park Güell
Built between 1900 and 1914 by Antoni Gaudí for

Eusebi Güell – his principal patron – this 20 hectare park is
situated in the centre of Barcelona. Initially Gaudí envisa-
ged a city garden with housing, however the final scheme
became a public park.

Two small houses, topped with wavy roofs that seem to
have come straight out of a fairytale, frame the main
entrance. You then find yourself in front of a striking exte-
rior staircase, on which a dragon in mosaic stands keeping
watch. It represents the Python who is the guardian of
underground water. As such, behind the dragon you find a
cistern that collects rainwater. Further away, a head of a ser-
pent recalls the emblem of Catalonia (the red and yellow
stripes and the serpent’s head). The staircase leads to a ter-
race that is supported by columns that are reminiscent of an
even more ancient style.

Gaudí proved his genius with the realisation of this pro-
ject. For example, the columns serve as water pipes for the
collected rainwater, which flows through to form a reservoir
beneath the terrace. The terrace is creatively matched by the
public spaces, where a wall snakes around to provide both
balustrading and seating.

In the park Gaudí created a space that adapted to the
natural landscape. Since 1984 the park has received protec-
ted status from UNESCO.

Mosaic
Mosaic is used extensively in Catalan architecture, as

you can see in the Park Güell. The mosaics of Gaudí created
a visual appeal of great depth and richness. Nevertheless,
he used cheap materials recovered from ceramic factories
(leftovers and fragments). The ingenuous way in which the
colours were put together created an affect that was both
luminous and striking.

El modernisme català : l’Art Nouveau a Catalunya
Barcelona és la capital de Catalunya, que està situada

al nord-est de la península Ibèrica i a la vora de la
Mediterrània. A mitjan segle XIX la revolució industrial va
canviar a fons tota la zona, molt coneguda per la seva
indústria tèxtil, alhora que el comerç amb la resta
d’Espanya i Amèrica es desenvolupava cada vegada més.
Aquests canvis van afectar la societat catalana, que alesho-
res estava dominada per la burgesia.

En aquest context va aparèixer la Renaixença, un movi-
ment cultural que posava l’èmfasi en la cultura catalana i
que va originar el modernisme català, que integrava el
modernisme de l’Art Nouveau i les tradicions catalanes. El
modernisme català utilitzava les línies corbes de l’Art
Nouveau tot fent referència a la història i les tradicions de
Catalunya: per exemple, les quatre barres de la senyera
catalana i la llegenda de Sant Jordi, patró de Catalunya, per
citar només dos dels temes i motius utilitzats pels artistes.

Encara que aquest moviment abastava totes les arts, és
en l’arquitectura on es van assolir els resultats més espec-
taculars, ja que l’expansió de la ciutat de Barcelona oferia
un munt d’oportunitats constructives.

Park Güell
Aquest parc de 20 hectàrees, situat al centre de

Barcelona, va ser construït entre el 1900 i el 1914 per
Antoni Gaudí per encàrrec d’Eusebi Güell, el seu principal
mecenes. Inicialment Gaudí havia previst una ciutat jardí
amb habitatges, però al final va esdevenir un parc públic.

L’entrada principal està emmarcada per dues casetes
coronades per teulats ondulats, que semblen sortides direc-
tament d’un conte de fades. Un cop dintre ens trobem
davant d’una escala exterior impressionant, des de la qual
ens vigila un dragó fet de mosaic. Aquest dragó representa
el Pitó, que és el guardià de les aigües subterrànies. Així,
darrere del dragó ens trobem una cisterna que recull l’aigua
de la pluja. Més enllà, un cap de serp recorda l’emblema de
Catalunya (les barres vermelles i grogues i el cap de la
serp). L’escala porta a una terrassa que es sosté sobre unes
columnes que recorden un estil encara més antic.

Gaudí va demostrar el seu enginy amb la realització
d’aquest projecte. Per exemple, les columnes són com cano-
nades que recullen l’aigua de la pluja al seu interior i la
canalitzen fins a un dipòsit situat sota la terrassa, que
conforma un espai públic voltat de manera creativa per un
mur serpentejant que serveix de balustrada i de seient.

En aquest parc Gaudí va crear un espai que s’adapta al pai-
satge natural. Des del 1984 el parc està protegit per la UNESCO.

Mosaic
El mosaic és utilitzat àmpliament en l’arquitectura cata-

lana, tal i com es pot veure al Park Güell. Els mosaics de
Gaudí creen un atractiu visual de gran profunditat i riquesa,
malgrat que Gaudí utilitzava materials barats recuperats de
les fàbriques de ceràmica (restes i fragments). La manera
enginyosa de combinar els colors crea un efecte lluminós i
sorprenent.
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1 Josep Puig i Cadafalch,
Palau del Baró de Quadras,
Museu de la Música, 1902

2 Antoni Gaudí, Park Güell,
1900-1914

3 Antoni Gaudí, Park Güell,
la font del dragó, 1900-1914

4 Lluís Domènech i Montaner,
Palau de la Música Catalana,1908
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Posar en relleu el patrimoni
Per tal que la gent s’interessi i sigui conscient d’on viu, hi ha diversos projectes per promoure i posar en relleu el patri-

moni d’una ciutat. Aquests projectes es desenvolupen de diferents maneres, però poden incloure la restauració d’obres
arquitectòniques importants, la realització d’exposicions o la celebració d’esdeveniments, com ara concerts o representa-
cions teatrals als indrets on hi ha un patrimoni cultural important. A Barcelona, per exemple, s’han establert rutes per donar
a conèixer l’obra de tres dels arquitectes més coneguts de la ciutat : Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner i Josep Puig
i Cadafalch.



Bruxelles-Brussel, Belgique-België
El context del naixement

A finals del segle XIX, Brussel·les estava en plena
expansió econòmica i cultural. L’augment de la població va
comportar l’aparició de nous barris, que alhora va produir
un gran auge de la construcció. En aquella època una part
de la burgesia preferia uns estils artístics més tradicionals,
però tot i això els artistes i intellectuals cercaven noves for-
mes d’expressió artística, i volien fer de Brussel·les una
metròpoli moderna. Així, per exemple, els arquitectes utilit-
zaven nous materials que els van permetre d’organitzar els
volums i les parts dels edificis d’una manera més lliure i
imaginativa que fins aleshores.

La casa i estudi de l’arquitecte
El 1893 Paul Hankar va construir la seva residència pri-

vada i va posar els fonaments de l’Art Nouveau.
Pel que fa a la verticalitat de l’edifici, les línies de l’es-

tructura es van reforçar amb les finestres dels diferents
nivells. Una finestra d’arc (una mena de galeria penjada)
perllonga el gran finestral de la sala d’estar i està coronada
per una terrassa amb ferro forjat que sosté la cornisa. Però
la verticalitat no és només una característica estètica, ja que
el més important és la seva funcionalitat. En una casa
modesta com aquesta, formada per diverses peces connec-
tades, normalment l’habitació principal era bastant fosca i
estava situada al centre de l’edifici, entre el carrer i el jardí.
La solució d’Hankar, molt audaç per a l’època, va consistir
en crear volums amb el doble d’altura, de manera que cada
planta de l’edifici rebia molta llum a través dels grans fines-
trals ; des de l’exterior us en podeu fer una molt bona idea
de com està organitzat l’espai interior : un enfocament
racional típic dels precursors de l’Art Nouveau.

Hankar va introduir un element decoratiu molt particu-
lar a la façana de la casa : els esgrafiats. Si s’observa sota
la cornisa de l’edifici es veuen els motius animals que sim-
bolitzen els quatre moments del dia : el matí, el migdia, la
tarda i la nit. Aquests esgrafiats són un dels primers exem-
ples d’un tipus de decoració naturalista que va tenir un gran
impacte i que posteriorment es podria trobar a un gran
nombre d’indrets.

La residència Hankar va ser catalogada el 1975 i es va
restaurar el 1994.

Esgrafiat 
El terme ve de l’italià graffiare, que significa gratar, i es

refereix a la tècnica decorativa utilitzada per decorar els
murals. L’esgrafiat s’obté recobrint una capa fosca de mor-
ter amb un revestiment de color clar i raspant una part d’a-
quest revestiment mentre encara està humit, per deixar
veure el substrat més fosc. El resultat que s’obté és un
contorn clar i unes superfícies definides. Si s’utilitzen dife-
rents capes amb diversos colors i es varien les tècniques –
incisions, raspades, pintura o daurats – els artistes poden
crear composicions molt elaborades. El procés de realització
dels esgrafiats és llarg i meticulós. Normalment aquests
esgrafiats es troben a l’exterior dels edificis i, per tant, estan
exposats a la intempèrie i es fa necessari restaurar-los. Però,
com en l’època de les catedrals, els artistes de l’Art
Nouveau guardaven zelosament els seus secrets professio-
nals, de manera que els restauradors no disposaven de tex-
tos on s’expliqués el procediment per fer els esgrafiats en
l’Art Nouveau de Brussel·les, la qual cosa va fer encara més
difícil la seva tasca.

De ontstaansvoorwaarden
Op het einde van de 19de eeuw kende Brussel een

enorme economische en culturele ontwikkeling. Met de
groei van de bevolking ontstonden nieuwe wijken en de
hiermee gepaard gaande bouwwoede. De burgerij van die
tijd had een voorkeur voor meer traditionele kunststijlen.
Kunstenaars en intellectuelen waren echter op zoek naar
nieuwe kunstvormen. Zij wilden van Brussel een moderne
metropool maken. Zo gingen architecten gebruik maken
van nieuwe materialen die hen toelieten om vrijer en vin-
dingrijker om te gaan met de volumes en de ruimteverde-
ling van gebouwen dan voordien.

Eigen woning van Paul Hankar
In 1893 bouwt Paul Hankar zijn eigen woning, een van

de eerste art-nouveaugebouwen.
De verticaliteit van het gebouw wordt geaccentueerd

door de vensters die doorlopen over verschillende verdie-
pingen. De erker (een soort hangende veranda) verlengt het
salon. Het is bekroond door een balkon waarvan het ijzer-
werk de kroonlijst ondersteunt. Maar deze verticaliteit is
niet enkel visueel maar ook, en vooral structureel. In een
bescheiden woning zoals deze waarbij de kamers achter
elkaar liggen, is de centraal gelegen kamer meestal zeer
somber. De gedurfde oplossing van Hankar hiervoor was om
volumes te creëren met een dubbele hoogte die baden in het
licht dat binnenvalt via de hoge ramen. Van buiten uit krijg
je een goed idee van de interne ruimteverdeling. Deze ratio-
nele aanpak is typisch voor de pioniers van de art nouveau.

De gevel van het huis van Hankar is versierd met een
heel bijzondere vorm van decoratie: sgraffiti. Onder de
kroonlijst zijn er dierenmotieven die de vier momenten van
de dag symboliseren: ochtend, middag, avond en nacht. Zij
zijn vroege voorbeelden van de typische naturalistische
decoratie. Zij hadden een enorme impact en we zullen ze
later talloze keren terugvinden.

Het huis van Hankar werd als monument beschermd in
1975 en de gevel gerestaureerd in 1994.

Sgraffiti 
De term komt van het italiaanse “graffiare”, wat zoveel

betekent als krassen. Het verwijst naar de techniek die
gebruikt werd voor het ontwerp van muurschilderingen.
Sgraffiti verkrijgt men door op een donkere mortellaag een
lichte laag aan te brengen en deze dan deels weg te schra-
pen, wanneer ze nog nat is, zodat de donkere laag tevoor-
schijnkomt. Je krijgt zo duidelijke omtreklijnen en vlakken.
Door de combinatie van verschillende kleuren en technieken
(inkepingen, krassen, schilderen en vergulden) kan de kunste-
naar zeer geraffineerde composities maken. Sgraffitischilde-
ren is een traag en uiterst precies werk. Algemeen wordt
sgraffiti aangebracht op gevels, bijgevolg zijn ze onderhevig
aan de wisselende weersomstandigheden. Er is daarom nood
aan restauratie. Maar net zoals de kathedraalbouwers heb-
ben de ambachtslui van de art nouveau hun beroepsgehei-
men mee in hun graf genomen. Restaurateurs van sgraffiti
beschikken niet over geschriften die de complexe technieken
uitleggen van de sgraffiti uit de art-nouveauperiode in
Brussel. Dit maakt hun opdracht nog moeilijker.
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1 Paul Hankar, la casa i estudi 
de l’arquitecte, 1893

2 Paul Hankar, la casa i estudi 
de l’arquitecte, 1893 

3 Paul Hankar, detall de 
la l’alçat i esgrafiats, 1893

4 Paul Hankar; la casa i estudi 
de l’arquitecte, 1893
Defaqzstraat, 71, 1060 Brussel
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Protecció i catalogació dels edificis
A tots els països hi ha una administració responsable dels monuments i dels indrets històrics, i de supervisar les tasques

de restauració i rehabilitació i de comprovar que es realitzen d’acord amb directrius artístiques, de manera que el patrimoni
de gran valor no quedi oblidat o abandonat. Per això, aquest patrimoni es sotmet a un procediment de protecció que s’ano-
mena catalogació.A la regió de Brussel·les, els historiadors de l’art o els arquitectes cerquen i localitzen els indrets, decideixen
si fa falta catalogar-los, donen diners per als estudis preliminars i en supervisen la restauració.
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Budapest, Magyarország
El desenvolupament de Budapest

Durant el segle XIX Budapest es va convertir en una
pròspera metròpoli i la seva població va passar de 30 000 a
1 000 000 d’habitants. El resultat d’això va ser un auge de
la construcció que va comportar el sorgiment de tota una
sèrie de noves estructures : habitatges (amb o sense jardí) ;
villes ; llars per a grups d’artistes i edificis i espais públics
(hotels, piscines, grans magatzems, clubs nocturns, teatres,
bancs, sales d’exposició i zoos).

El Pavelló dels Elefants
El Pavelló dels Elefants, al Jardí Botànic i Zoològic de

Budapest, es va construir entre el 1909 i el 1912, segons el
projecte de l’arquitecte Kornél Neuschloss. L’estructura bar-
reja l’Art Nouveau amb l’estil oriental. Alguns elements
recorden l’arquitectura de les mesquites : la torre està inspi-
rada en un minaret i la cúpula evoca la cúpula d’una mes-
quita. La influència oriental s’explica pel desig dels
hongaresos de redescobrir els seus orígens (Hongria havia
estat ocupada per l’Imperi otomà durant 150 anys).

Tot i que el pavelló estava destinat als elefants, va ser
profusament decorat : els teulats eren de ceràmica feta pel
fabricant hongarès Zsolnay ; a l’interior hi havia un mosaic
al terra, de ceràmica inspirada en la decoració oriental i un
gran canelobre de bronze que pesava 850 kg.

La restauració del pavelló
El 1915 es va enderrocar la torre del pavelló. Més tard,

durant la Segona Guerra Mundial, l’edifici va patir danys i es
va abandonar, i els arbres van destruir els famosos teulats.
Malgrat això, l’exterior i l’estructura general de l’edifici es
van preservar totalment, però els elements decoratius, com
ara la ceràmica, es van perdre. Posteriorment, l’edifici es va
redescobrir sota una grossa capa de brutícia, però les pintu-
res i els mosaics de l’interior havien desaparegut totalment.

Fins a l’any 1990 no es van iniciar els treballs per res-
taurar l’edifici i es va recuperar la majoria dels elements ori-
ginals. La restauració del Pavelló dels Elefants es va iniciar
el 1997 i va finalitzar totalment la primavera del 1999. La
tasca va ser molt complexa i va incloure diverses etapes :
- neteja de l’edifici
- reconstrucció dels elements desapareguts, com ara la torre
- substitució dels elements decoratius per rèpliques exactes
fabricades per l’empresa Zsolnay, que encara existeix en
l’actualitat
- reinstal·lació de les pintures i dels mosaics, a partir de les
fotografies fetes a principis de segle. Aquesta tasca va ser
especialment difícil, degut a la humitat de l’edifici causada
pels corrents tèrmics de l’aigua, les basses i els vapors pro-
cedents dels excrements dels animals.

Actualment, el Pavelló dels Elefants s’utilitza per donar
classes sobre els monuments del patrimoni nacional hongarès.

Budapest fejlŒdése
A 19. század folyamán Budapest virágzó nagyvárossá

fejlŒdött, lakossága pedig 30 000-rŒl egymillióra emelke-
dett. Ez az építkezések robbanásszerı fejlŒdését is eredmé-
nyezte, és ennek következtében számos új építmény jelent
meg : lakóépületek (kerttel vagy anélkül), villák, mıvészcso-
portok otthonai valamint középületek és közterek (szállo-
dák, uszodák, áruházak, éjszakai szórakozóhelyek,
színházak, bankok, kiállítótermek és állatkert).

Az elefántház
A VastagbŒrıek Háza, népszerı nevén az Elefántház a

Budapesti Állat- és Növénykertben 1909 és 1912 között épült,
Neuschloss Kornél építész tervei alapján. Az építmény szerke-
zete a szecessziós és a keleti stílusokat ötvözi. Bizonyos ele-
mei a mecsetépítészetre emlékeztetnek : a torony egy minaret
példáját követi, és a kupola is a mecsetek kupoláját idézi. A
keleti hatás a magyarok azon vágyával volt magyarázható,
hogyújra felfedezzék gyökereiket.

Bár a pavilon az elefántok számára készült, a gazdag
díszítés nem maradt el : a tetŒk a Zsolnay gyárban készült
kerámiafedéssel készültek, a belsŒ padlót pedig mozaik bur-
kolta. A kerámiát a keleti díszítŒmıvészet ihlette, és egy
hatalmas – 850 kg-os – bronz csillárt is elhelyeztek itt.

A pavilon helyreállítása
1915-ben az épület tornyát lebontották. Ezután a II.

Világháború során az épület megsérült, és elhanyagolt álla-
potba került, késŒbb pedig fák nŒtték be és tették tönkre a
nevezetes tetŒket. Mindezek ellenére az épület külseje és
általános szerkezeti részei megmaradtak, csak a
díszítŒelemek – mint például a kerámiák – vesztek el.Az épü-
letet falát kívülrŒl szennyréteg borította, a belsŒ rész festmé-
nyei és mozaikjai szinte teljesen megsemmisültek.

A pavilon helyreállítása érdekében szükséges lépésekre
csak 1990-ben került sor, amikor az eredeti elemek közül néhá-
ny elŒkerült. Az Elefántház helyreállítása 1997-ben kezdŒdött
meg, és 1999 tavaszára fejezŒdött be. A munka igen összetett
feladat volt, és számos különbözŒ lépésbŒl állt :
- az épület tisztítása
- a hiányzó elemek, mint például a torony, rekonstrukciója
- a hiányzó díszítŒelemek pontos másolatokkal való helyet-
tesítése, amelyeket a ma is mıködŒ Zsolnay cég készített el
- festmények és mozaikok elhelyezése az épület belsejében
a század elején készült fotók alapján.

Ez a szakasz különösen nehéz volt az épület nedves
levegŒje miatt, ami a melegvíz, medencék és az állati
ürülékbŒl származó pára jelenlétébŒl adódott.

Ma az Elefántház mıemlék.
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1 Kornél Neuschloss, el Pavelló dels
Elefants al Jardí Botànic i Zoològic 
de Budapest, estat original, 1912

2 Kornél Neuschloss, el Pavelló dels
Elefants després del projecte de 
restauració, 1997-1999
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Restauració i patrimoni arquitectònic
Quan es parla de la protecció del patrimoni arquitectònic, dos dels mots que es senten sovint són: renovació i restaura-

ció. La renovació consisteix a reparar o renovar un edifici, però no es preocupa de la conservació fidel de les seves caracte-
rístiques arquitectòniques. En canvi, la restauració pretén tornar al seu estat original un edifici que ha estat danyat o
abandonat. Per això els artesans altament qualificats utilitzen les tècniques constructives i els materials que es van fer ser-
vir inicialment. A Budapest, per a la restauració del Pavelló dels Elefants, una persona qualificada científicament verificava
que la feina es feia correctament i que cap part de l’edifici en resultava danyada.



Glasgow, Scotland UK
El naixement de l’Art Nouveau a Glasgow

A finals del segle XIX la revolució industrial va arribar
a Escòcia i la ciutat de Glasgow va experimentar un intens
desenvolupament industrial i comercial, que va comportar
un ràpid creixement i una onada de noves construccions.
Durant aquesta època va sorgir l’Art Nouveau de Glasgow,
que va passar a ser conegut com a “Glasgow Style”.
L’Escola d’Arts de Glasgow va jugar un paper important en
el desenvolupament d’aquest estil i va aconseguir el reco-
neixement internacional, de manera que les obres dels seus
alumnes de pintura, disseny i decoració es van fer conegu-
des arreu d’Europa.

Charles Rennie Mackintosh era l’arquitecte i decorador
més famós del Glasgow Style, i va participar en el disseny
de moltes de les cèlebres sales de te de Glasgow.

Les sales de te de Glasgow
Les sales de te de Glasgow van sorgir en un context

social específic. Durant aquesta època l’oest d’Escòcia esta-
va afectat per l’alcoholisme ; així, per desfer-se d’aquesta
“maledicció”, la burgesia va crear establiments en els quals
no es servia alcohol, especialment sales de te. En aquest
entorn tan elegant les dones de les classes mitjanes i de la
burgesia van poder fer-se més independents, ja que eren
indrets on es podien reunir entre elles amb total llibertat.
De vegades, les dones eren les propietàries o les encarre-
gades d’aquests locals.

Una de les precursores més famoses d’aquesta cultura
de les sales de te va ser Kate Cranston, que va obrir la seva
primera sala de te el 1878 a l’Argyle Street. Després va
inaugurar una sèrie de sales de te al llarg de Buchanan
Street, que era el carrer més concorregut de Glasgow.
Cranston va encarregar el disseny d’aquests locals a
George Walton i Charles Rennie Mackintosh. Walton va
crear els llums, el mobiliari i la sala de bitlles, mentre que
Mackintosh es va encarregar de pintar els murals de les
parets. L’estil creatiu dels dos artistes era força diferent,
però els resultats eren totalment harmònics.Al menjador de
les senyores, Mackintosh va utilitzar la tècnica de pintura
coneguda com esgrafiat, per crear un fris que representava
un grup de dones de blanc envoltades de tiges de rosers. La
seva composició vertical era el complement perfecte per a
les cadires amb respatllers alts de Walton.

Les arts decoratives i l’art total
El 1897 els dos artistes van treballar conjuntament en

el nou disseny de la sala de te d’Argyle Street. I és en el res-
taurant on Mackintosh va mostrar, per primera vegada, les
seves cadires característiques amb els respatllers alts.

Posteriorment Mackintosh va esdevenir el responsable
de tot el disseny de les sales de te (sales de te d’Ingram
Street i Willow), on es va fer càrrec de tot, des dels coberts
fins al mobiliari. Amb la creació de tots els elements,
Mackintosh cercava aconseguir totalment el seu objectiu,
és a dir, un entorn totalment coherent, el que es coneix com
a art total. Aquesta preocupació era compartida per molts
dels artistes de l’Art Nouveau europeu.

The birth of Art Nouveau in Glasgow 
At the end of the 19th century Scotland was touched by

the industrial revolution. The city of Glasgow experienced
an intense industrial and commercial development, which
resulted in rapid growth and a wave of new buildings. It
was during this period that the Art Nouveau of Glasgow
evolved and became known by the name ‘Glasgow Style’.
The Glasgow School of Art played an important role in the
development of this style. It gained international recogni-
tion and the work of its students in painting, design and
decoration was to become known throughout Europe.

Charles Rennie Mackintosh was the most celebrated
architect and designer of the Glasgow Style. He participated
in the design of many of the renowned tea rooms of Glasgow.

The tea rooms of Glasgow
The tea rooms of Glasgow were born out of a specific

social context. During this period the West of Scotland was
a place affected by the problems of alcohol dependency. To
rid themselves of this ‘curse’ the bourgeoisie created esta-
blishments where alcohol was not served, in particular tea
rooms. It was within such elegant surroundings that women
of the middle classes and bourgeoisie were able to gain
more independence, they were places where they could
meet each other freely. Sometimes women were the owners
or managers of such places.

One of the most famous pioneers of tea room culture
was Kate Cranston, who opened her first tea room in 1878
on Argyle Street. She then went about establishing a series
of tea rooms along Buchanan Street, the busiest street in
Glasgow. She commissioned both George Walton and
Charles Rennie Mackintosh for the design work. Walton
created the lighting, furniture and the billiards room, while
Mackintosh was responsible for painting the wall murals.
The creative style of the two artists was quite different, but
results were totally harmonious. In the Ladies Dining Room,
Mackintosh used the painting technique of stenciling to
create a frieze depicting women in white surrounded by the
stems of rosebushes. Its vertical composition was a perfect
complement to the high-backed chairs of Walton.

The decorative arts and total art
In 1897 the two artists worked together on the redesign

of the tearoom on Argyle Street. It was in the restaurant
that Mackintosh, for the first time, displayed his trademark
high-back chairs.

Afterwards Mackintosh became responsible for the
entire design of the tea rooms (Ingram Street and Willow
Tea Rooms), where he worked on everything from place set-
tings to furniture. By creating all the elements Mackintosh
sought to achieve his goal of a completely coherent envi-
ronment: what is meant by total art. This preoccupation was
shared by a number of the European Art Nouveau artists.
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1 Charles Rennie Mackintosh,
cadira amb respatller alt,
sales de te del carrer 
Argyle, 1897

2 Charles Rennie Mackintosh,
cadires de les sales de te 
Willow, 1903

3 Charles Rennie Mackintosh,
ganivet i forquilla de peix,
pels volts de 1903

4 Charles Rennie Mackintosh,
les sales de te del carrer 
Buchanan, fris decoratiu,
de Mackintosh, mostrant 
figures femenines, 1896-1897
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Restauració dels objectes d’art decoratius
El terme art decoratiu s’aplica als objectes quotidians i fa referència a una àmplia gamma de disciplines relacionades

amb el disseny, entre les quals s’inclou, entre d’altres, la joieria, la ceràmica, el tèxtil, la cristalleria i l’enquadernació de llib-
res. Com que aquests objectes són delicats o es fan servir sovint, s’han de restaurar per artesans molt qualificats ; i degut
també als materials utilitzats i als mètodes de producció, s’ha de fer una anàlisi detallada abans de procedir a restaurar-los.
A Glasgow, el teixit utilitzat per a les cadires de Mackintosh estava fet de pèl de cavall, que ja no es produeix, per la qual
cosa es va haver de tornar a teixir especialment, per respectar la bellesa original de l’objecte.
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Helsinki, Suomi
Hèlsinki a finals del segle XIX

A finals del segle XIX Hèlsinki encara era una petita ciu-
tat amb cases de fusta. Tanmateix, la industrialització va fer
que emergís una nova ciutat. La població es va doblar i va
arribar als 100 000 habitants a principis del segle XX.Aquest
fet va produir, òbviament, un problema d’habitatge. Com a
conseqüència d’aquesta situació la construcció va viure una
gran expansió (botigues, oficines, estacions, etc.) fins a les
zones costaneres que abans havien estat desocupades.

El Museu Nacional de Finlàndia
Molts dels nous edificis que es construïen eren encarre-

gats mitjançant concursos. Aquest és el cas del Museu
Nacional de Finlàndia. El concurs es va tancar el 1902 i el van
guanyar els arquitectes Herman Gesellius, Arman Lindgren i
Eliel Saarinen. L’objectiu de l’edifici era reunir les col·leccions
històriques i exhibir-les en un únic museu que presentés la
història completa de la identitat cultural finlandesa.

La idea principal consistia a adaptar l’arquitectura als
temes i als objectes que s’exhibirien al museu : així, els objec-
tes de l’art religiós medieval es van reunir en un espai que
semblava una església medieval, amb un motiu en creu que
decorava la paret exterior ; en una altra part, les armes s’ex-
hibien en un espai que tenia l’aspecte d’una torre de castell.
El sentit del moviment a l’interior del museu és circular i
s’organitza al voltant de dos patis interiors al voltant dels
quals es situen els espais destinats a les galeries. L’edifici és
fet en granit gris i està decorat amb motius escultòrics
inspirats en la natura i el folklore finlandès.

Folklore
En aquesta època Finlàndia era una província autòno-

ma de l’Imperi rus governada per un gran duc, i intentava
reafirmar la seva identitat cultural a través de la literatura,
la música i l’arquitectura. És en aquest sentit que els artis-
tes es referien a Kalevala, un poema èpic que reflectia mol-
tes de les tradicions orals del folklore finlandès.
A les façanes dels nous edificis hi apareixia tota una gamma
de tradicions finlandeses : animals salvatges, esquirols,
ossos o guineus (tots associats als boscos de pins de
Finlàndia), i d’altres imatges identificables del folklore, com
els bruixots somrients.

Però l’arquitectura finlandesa estava igualment influen-
ciada pel disseny internacional. Els arquitectes finlandesos
havien llegit les publicacions artístiques i arquitectòniques
de l’estranger i havien viatjat per tot el món. Per tant, esta-
ven familiaritzats amb els estils internacionals més nous i els
van adaptar com si fossin propis. D’aquesta manera, les tra-
dicions finlandeses van ser reinterpretades i modernitzades.

Helsinki 1800-luvun lopussa
Helsinki oli 1800-luvun lopulla vielä pikkukaupunki,

jossa oli laajoja puutaloalueita. Noihin aikoihin Helsinki kui-
tenkin teollistui ja kasvoi nopeasti. Asukasluku kaksinker-
taistui ja 1900-luvun alkuvuosina rikottiin 100 000
asukkaan raja. Asuntopula oli huutava. Rakentamisen
määrä oli suunnaton (asuinalueita, liike- ja kulttuuriraken-
nuksia, rautatieasema) ja se ulottui aiemmin autioille meren
rannoille asti.

Suomen kansallismuseo
Monista tärkeistä uusista rakennushankkeista järjestet-

tiin arkkitehdeille suunnittelukilpailu. Kansallismuseon
suunnittelukilpailun voittivat nuoret arkkitehdit Herman
Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen vuonna 1902.
Kansallismuseoon haluttiin sijoittaa hajallaan sijainnut his-
toriallinen esineistö. Myös museorakennuksen haluttiin ole-
van Suomen historian rakennettu kuva. Museon eri
osastoille annettiin muoto, jonka avulla osaston sisällön
voisi tunnistaa - myös rakennuksen ulkopuolelta. Niinpä
keskiaikaiset kirkkoesineet sijoitettiin keskiaikaista kirkko-
salia muistuttavaan tilaan, jonka julkisivupäätyä koristaa
ristikuvio. Aseet taas asetettiin Turun linnan pyöreää puo-
lustustornia muistuttavaan huoneeseen. Rakennusosat kier-
tyvät kahden sisäpihan ympärille joustavaa kiertokäyntiä
ajatellen. Julkisivuja leimaa harmaa graniitti ja rakennusta
on koristeltu myös Suomen luontoa ja Kalevalaa kuvaavilla
aiheilla.

Uusi tyyli ja kansanperinne 
Suomi oli 1900-luvun alkaessa Venäjän keisarikuntaan

kuuluva autonominen suuriruhtinaskunta, jonka itsemää-
räämisoikeutta Venäjä uhkasi. Tämä voimisti halua kehittää
kansallista kulttuuria mm. kirjallisuuden, musiikin ja arkki-
tehtuurin keinoin. Monien uusien rakennusten julkisivuihin
ilmestyi perisuomalaisia symboleja: luonnoneläimiä - ora-
via, karhuja, kettuja - ja havumetsää käpyineen sekä kan-
sanrunoudesta tuttuja hahmoja.

Suomalaiseen arkkitehtuuriin vaikuttivat myös ulkomai-
set vaikutteet: suomalaiset arkkitehdit lukivat tarkasti ulko-
maisia arkkitehtuuri - ja taidelehtiä, he matkustelivat eri
puolille maailmaa. Näin he olivat hyvin selvillä uusista kan-
sainvälisistä virtauksista ja omaksuivat niitä omiin töihinsä
kotimaassa. Nämä usealta taholta tulleet erilaiset virikkeet
ja modernit pyrkimykset sulautuivat Suomessa hyvin moni-
muotoiseksi tyyliksi, jota kutsutaan nimellä art nouveau -
uusi tyyli, sen rinnalla käytetään myös termejä Jugend ja
kansallisromantiikka.
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1 Eliel Saarinen, estació de tren
d’Hèlsinki, 1904-1919

2 Herman Gesellius, Armas Lindgren 
i Eliel Saarinen, Museu Nacional 
de Finlàndia, 1902-1910

3 Lars Sonck, Edifici de La Borsa,
1910-1912

4 Herman Gesellius, Armas Lidgren 
et Eliel Saarinen, edifici de la 
companyia d’assegurances 
Pohjola, 1899-1901
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Catalogació d’un edifici
El procés de catalogació d’un edifici és un dels mètodes importants per preservar el patrimoni cultural d’un país. Un edi-

fici pot ser catalogat per moltes raons, incloent-hi els valors artístics, estètics, històrics, arqueològics, científics o fins i tot la
mitologia local ; és a dir, que no es tracta només de l’estil de l’edifici. L’objectiu principal de la catalogació d’un edifici és pro-
tegir-lo dels danys i la destrucció, i és una manera de posar en relleu que necessita ser restaurat i no renovat. El procés de
catalogació varia en funció dels gustos i les prioritats canviants de la societat. A Hèlsinki, l’estació de tren construïda per Eliel
Saarinen entre el 1904 i el 1919 ha estat protegida com a monument valuós des del 1980.
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Ljubljana, Slovenija
La reconstrucció de la capital

Al segle XIX Ljubljana era la principal ciutat de
Carniola, una de les províncies de l’Imperi austrohongarès.
El 1918 aquest imperi es va desintegrar i Ljubljana es va
convertir en la capital d’Eslovènia, que formava part del nou
regne de Iugoslàvia. Actualment Eslovènia és un estat inde-
pendent que té a Ljubljana la capital. A finals del segle XIX
la ciutat va experimentar una profunda transformació, ja
que el 1895 havia patit un greu terratrèmol i s’havien pre-
sentat diversos projectes per reconstruir la ciutat : el pro-
jecte de Maks Fabiani, un jove arquitecte vienès d’origen
eslovè, es va utilitzar com a base del pla director oficial.

La Plaça Eslovena o Parc Miklo‰iã
El primer nom del Parc Miklo‰iã va ser Plaça Eslovena,

que simbolitzava les aspiracions de la població que volia
convertir la ciutat, que abans havia estat germànica, en una
capital. Els plans van començar a principis del segle XX, un
cop construït el nou palau de justícia. Les autoritats volien
conferir a la ciutat la imatge d’una ciutat moderna, amb
places com les de Viena, Budapest o Zagreb, i van acceptar
les propostes de Maks Fabiani per al projecte.

Fabiani volia crear un entorn arquitectònic harmònic.
Així, la plaça es va cobrir amb un asfalt i una superfície de
pedra blanca, amb dos tipus d’arbres plantats a les vores i
les restes de l’època romana alineades amb el palau de jus-
tícia. A més, va fixar l’altura màxima per a les cases al vol-
tant de la plaça i també en va dissenyar la primera (la casa
Krisper) com a referència per a les altres. Posteriorment el
parc va ser executat pel paisatgista txec Vaclav Heinic, men-
tre que els edificis al voltant del parc van ser construïts per
diversos arquitectes, que donaven suport al projecte de
Fabiani i que s’inspiraven en la Wiener Sezession. La plaça
es va convertir en l’indret Art Nouveau més important de
Ljubljana.

El parc va ser redissenyat just abans de la Segona
Guerra Mundial. El nou projecte, que encara és visible
actualment, es composa de dos camins en diagonal que es
creuen al centre del parc.

L’ordenació urbana de Ljubljana
El paisatge urbà de Ljubljana va canviar a finals del

segle XIX. Els nous districtes es van desenvolupar primer al
voltant de la ciutat medieval i del castell, i es caracteritza-
ven per àmplies i llargues avingudes amb arbres i voreres, i
llum elèctrica i de gas. Un altre tret característic eren els edi-
ficis amb grans finestrals d’aparadors. Els nous edificis cons-
truïts reflectien les necessitats d’una societat moderna : un
palau de justícia, bancs, botigues, un hotel de prestigi,
cases, escoles, oficines, blocs de pisos, tots ells connectats al
gas, l’aigua corrent i el clavegueram. Una nova central elèc-
trica va permetre la creació el 1901 del sistema de tramvies
que connectaven el nou districte amb el centre de la ciutat.

9

1 Maks Fabiani, Casa Krisper, 1901

2 Plaça Eslovena, vista des del 
sud-est, postal de començament
del segle XX

3 Fran Bernekar, Casa Regalli, 1906

4 Ciril Metod Koch, Casa Cuden a la
cantonada del parc Miklo‰iã, 1902
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Obnova prestolnice
V 19. st. je bila Ljubljana sredi‰ãe Kranjske, ene izmed

provinc avstro-ogrskega cesarstva. Ko je l. 1918 avstro-ogrs-
ka monarhija razpadla, je Ljubljana postala glavno mesto
Slovenije, sestavnega dela nove drÏave, Kraljevine
Jugoslavije. Danes je Slovenija neodvisna drÏava in
Ljubljana je njena prestolnica.

Na prelomu 19. st. je mesto doÏivelo globoke spre-
membe. Potem ko ga je l. 1895 razdejal uniãevalen potres,
je nastalo veã obnovitvenih naãrtov, med njimi tudi regula-
cijska naãrta, ki sta ju vsak zase izdelala ugledni dunaj-ski
urbanist Camillo Sitte in mladi dunajski arhitekt slovenske-
ga rodu Maks Fabiani – prav Fabianijeva zasnova je pozne-
je sluÏila za osnovo uradnemu naãrtu.

Slovenski trg ali Miklo‰iãev park
Prvotno ime dana‰njega Miklo‰iãevega parka, Slovenski

trg, je simboliziralo Ïelje slovenskega ljudstva, da bi Ljubljano,
ki je kazala dotlej moãno ponemãeno podobo, spremenilo v
nacionalno prestolnico. Trg je bil urejen v zaãetku 20. stoletja
pred leta1897 zgrajeno sodno palaão. Mestna uprava pod
vodstvom Ïupana, ki je bil velik slovenski domo-ljub, si je pri-
zadevala spremeniti Ljubljano v moderno mesto in med dru-
gim naj bi jo krasil tudi veliãasten trg po vzoru slovitih trgov na
Dunaju, v Budimpe‰ti in Zagrebu. Projekt je zaupala Maksu
Fabianiju.

Fabiani je zasnoval ubrano arhitektonsko celoto; trg si
je zamislil kot povr‰ino, prekrito z asfaltom in belim kam-
nom in ob straneh obdano z dvema vrstama dreves. VzdolÏ
sodne palaãe je nanizal ostaline iz rimskega ãasa. Doloãil je
maksimalno vi‰ino zgradb, ki obrobljajo trg, in predpisal, da
morajo imeti vogalne stavbe stolpiãe; narisal je tudi naãrte
za prvo (Krisperjevo) hi‰o na trgu, ki je sluÏila za zgled vsem
drugim. Pozneje je ãe‰ki vrtnar Vaclav Heinic s svojo zasa-
ditvijo spremenil prvotno zasnovo parka, medtem ko so raz-
liãni arhitekti, ki so se pri risanju naãrtov za hi‰e okrog njega
navdihovali pri slogu dunajske secesije, spo‰tovali
Fabianijev celostni naãrt. Trg je tako postal najimenitnej‰i
secesijski mestni ambient Ljubljani.

Pred drugo svetovno vojno je bila parkovna povr‰ina
preurejena. Po novem naãrtu, ki se je ohranil do danes, preã-
kata park diagnonalni, z drevjem obrobljeni pe‰poti, ki se
na sredini kriÏata.

Urbanizem v Ljubljani
Na prelomu 19. stoletja je dobila Ljubljana popolnoma

novo podobo. Okrog srednjeve‰kega mesta, ki se je razvilo
ob vznoÏju grajskega hriba, zaãnejo rasti moderne ãetrti ;
preprezajo jih ‰iroke ulice s ploãniki za pe‰ce, obsenãene z
drevjem, osvetljene s plinskimi svetilkami in obdane s stav-
bami, katerih velike izloÏbe ponujajo na ogled najrazliãnej‰e
industrijske izdelke ; za potrebe modernega Ïivljenja se
zidajo ‰tevilna nova poslopja : sodna palaãa, banke, vele-
blagovnice, imeniten hotel, ‰ole, uradi in stanovanjske hi‰e.
Mesto dobi vodovodni, plinski in kanalizacijski sistem, elek-
triãna centrala razvetljuje hi‰e in poganja tramvaj, potem ko
so l. 1901 odprli prvo progo, ki je povezala nove mestne
ãetrti z mestnim sredi‰ãem.

3

Catalogació d’un indret
No tan sols els edificis o els objectes s’han de protegir, sinó també els paisatges, els paratges naturals, com ara els llacs

i els boscos, els parcs i els jardins i, en alguns casos, determinades plantes o arbres. La catalogació d’aquestes zones – que
pot incloure elements com la vegetació, les escultures, les fonts i els pavellons – permet que una sèrie de normatives man-
tinguin la integritat de l’indret. Per restaurar i mantenir correctament aquests conjunts, s’atorguen subvencions públiques.
El Parc Miklo‰iã de Ljubljana és un exemple d’indret protegit : la seva arquitectura i els seus monuments estan protegits i
l’estudi de la restauració intenta revelar la forma original del parc. Amb aquesta finalitat se n’ha iniciat la catalogació.
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Nancy, France
Nancy a principis del segle XX

A finals del segle XIX l’Art Nouveau prenia força a
Nancy. Més de trenta artistes i industrials, com Émile Gallé,
Louis Majorelle i Eugène Vallin, es van reunir per formar una
associació, l’Alliance Provinciale des Industries de l’Art,
també coneguda com l’École de Nancy (l’escola de Nancy).

Aquest moviment es pot veure en el context polític par-
ticular de l’època. Efectivament, les qüestions en joc eren
resultat de la guerra del 1870, en la qual l’Imperi alemany
es va annexionar Alsàcia i el nord de Lorena, dues regions
situades al nord-est de França. Tot i aquesta annexió, una
gran part de la població dels territoris ocupats era contrària
a la dominació alemanya i va emigrar a la part de Lorena
que continuava sota sobirania francesa. Com a conseqüèn-
cia d’això, la ciutat de Nancy va viure un dels períodes més
brillants de la història : la indústria i el comerç es van
expandir i van posar en relleu el poder de la burgesia local.
Aquest segment de la societat va adoptar un estil de vida
luxós, en especial pel que fa a la decoració de les seves
cases. D’aquesta manera, els artistes de l’època es van
beneficiar d’una gran demanda de mobles i “arts per a la
llar”, com s’anomenaven habitualment les arts decoratives.

El gerro “la Berce des prés”
Émille Gallé va crear un gerro de vidre tubular per a

l’Exposició Universal de París de l’any 1900. El nom i la
forma d’aquest gerro el va agafar de la tija de la flor berce
des prés (belleraca). La unió de l’estil en la decoració i de la
funcionalitat en un mateix objecte era un dels principis cab-
dals reivindicats pels artistes de l’escola de Nancy.

El motiu recurrent utilitzat al gerro era la flor en forma
de paraigües de la belleraca. Per produir el motiu en relleu,
de manera que destaqués, el bufador de vidre va utilitzar
una tècnica que permetia que l’àcid ataqués parts del vidre,
mentre que a les parts més baixes les tiges envolten el
gerro. En aquest nivell es van gravar dos versos d’un poema
en francès :
“Les nostres arts respiren les aromes dels prats.
L’altruisme i la bellesa perfumen les nostres vides.”

El paper botànic de l’escola de Nancy
La ciutat de Nancy era un important centre de recerca

botànica i disposava d’un jardí botànic des del 1756. La
Societat Central d’Horticultura de Nancy es va fundar el
1877 i havia organitzat nombroses exposicions per posar en
relleu la feina dels horticultors de la ciutat.

Per això, no era una casualitat que la natura fos una
font inacabable d’inspiració pels artistes de l’escola de
Nancy, en especial per a Émile Gallé. El seu lema era : “Les
meves arrels s’enfonsen als boscos, entre la molsa, al vol-
tant de les aigües de les fonts”, la qual cosa ens indica el
seu compromís amb la natura. Des de molt aviat es va impli-
car en la botànica i va ser membre de la Societat Central
d’Horticultura de Nancy, de la qual va ser secretari. Aquesta
experiència li va permetre mirar la natura tant des d’un punt
de vista artístic com científic.

Nancy au tournant du XXe siècle
À la fin du XIXe siècle, l’Art nouveau se développe à

Nancy. Plus d’une trentaine d’artistes et des industriels, tels
Émile Gallé, Louis Majorelle, Eugène Vallin, se regroupent
dans une association : l’Alliance Provinciale des Industries
d’Art, appelée aussi l’École de Nancy.

Ce mouvement voit le jour dans un contexte politique
particulier. En effet, à l’issue de la guerre de 1870, l’Alsace
et le nord de la Lorraine (deux régions du nord-est de la
France) sont annexés par l’Empire allemand. Aussi, une
grande partie de la population des territoires occupés, refu-
sant la domination allemande, émigre vers la France,
notamment vers la partie de la Lorraine restée française. La
ville de Nancy connaît alors l’une des périodes les plus
brillantes de son histoire : l’industrie et le commerce se
développent, ce qui accentue le pouvoir de la bourgeoisie
locale. Celle-ci adopte un mode de vie luxueux, en particu-
lier dans la décoration de ses maisons. Les artistes bénéfi-
cient alors d’une demande plus importante de mobilier et
d’objets liés aux “arts du foyer” : ce que l’on appelle les arts
décoratifs.

Le vase “la Berce des prés“
Ce vase en cristal est conçu par Émile Gallé à l’occasion

de l’Exposition Universelle de Paris en 1900. C’est un vase
tubulaire : il se présente sous la forme d’un tube. Il doit son
nom et sa forme à la tige de la berce des prés. L’unité entre
le décor et la forme d’un objet est l’un des grands principes
revendiqués par les artistes de l’École de Nancy.

Le décor est constitué d’une ombelle (fleur de la berce).
Le verrier utilise une technique à l’acide : certaines parties du
verre sont attaquées par de l’acide, ce qui donne du relief au
motif. Dans la partie inférieure, la tige s’enroule autour du
vase. À ce niveau, deux vers d’un poème sont gravés :
”Nos Arts exhaleront des senteurs de prairies.
Altruisme et beauté parfumeront nos vies.”

La botanique au service de l’École de Nancy
La ville de Nancy est un foyer important de recherche

botanique : un jardin botanique y est installé depuis 1756 ;
la Société centrale d’horticulture de Nancy, créée en 1877,
organise des expositions qui mettent en valeur le travail des
horticulteurs nancéiens.

Ce n’est donc pas un hasard si la nature a été une sour-
ce d’inspiration infinie pour les artistes de l’École de Nancy,
et plus particulièrement pour Émile Gallé. Sa devise : ”Ma
racine est au fond des bois, parmi les mousses, autour des
sources” témoigne de cet intérêt porté à la nature. Très tôt, il
est initié à la botanique ; il appartient à la Société centrale
d’horticulture, dont il est le secrétaire. Cette formation lui
permet d’avoir un double regard sur la nature : à la fois artis-
tique et scientifique.
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1 Émile Gallé, gerro 
“la Berce des prés”, 1900

2 Émile Gallé, bol 
“la rosa de  França”, 1901

3 Émile Gallé, gerro 
“Bouton d’iris”, 1900

4 Émile Gallé, taula 
“Sagittaire d’eau”, 1901
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Protecció dels objectes decoratius 
Quan es tracta de mobles o d’objectes, els procediments de protecció són diferents. No es tracta del mateix sistema de

classificació que s’aplica als monuments i els indrets, sinó que és un inventari com els que es fan servir en les obres d’art.
Les arts decoratives són inventariades en els museus de la mateixa manera que els quadres o les escultures, la qual cosa
comporta la classificació del moble o de l’objecte, i el registre de la informació i els detalls com ara el nom del dissenyador,
els materials utilitzats, les tècniques de fabricació i el lloc on s’ha fabricat. La finalitat d’aquests inventaris no és només pro-
tegir l’objecte, sinó, a més, tenir-ne una referència complerta que permeti als investigadors i els historiadors de l’art de tre-
ballar amb una informació exacta i precisa.



Reus, Catalunya
A favourable commercial context

Since the 18th century the city of Reus had been an
important commercial centre (especially walnuts and alco-
hol such as brandy). In the 19th century it had become a
real city with the construction of public buildings (banks,
theatres, abattoires etc) and the arrival of a rail network,
connecting the city with other centres of production.

This commercial activity was important in attracting a
number of families involved in commerce and industry,
which in turn lead to the urban transformation of Reus. The
members of the bourgeoisie made buildings that reflected
their influential place in society. They used the most recent
technologies and inventions such as electric lighting. Some
chose to commission architects working in the Art Nouveau
style : known as ‘Moderniste Style’ in Catalonia.

The Pere Mata Institute
The Pere Mata Institute was a psychiatric hospital situa-

ted at the top of a small hill near the city of Reus. It was
built at the beginning of 1879 and designed by the architect
Lluis Domènech i Montaner. The hospital complex was crea-
ted in the manner of a village and consisted of a number of
different pavilions around a garden. The social origin, sex
and type of illness suffered, determined which pavilion the
patients were allocated to. All the buildings were made in
the same materials : facades in brick, ceramic panels deco-
rated with blue motifs on a white background and decora-
tive motifs in stone around the door and window frames.

The sixth pavilion was distinguished from the rest of the
complex. Known as the pavilion for ‘distinguished people’ it
was created to accommodate the wealthiest patients with
maximum comfort: electric lighting, running water, a living
room and a billiard room. The board paid by the patients
helped to finance the running of the establishment.

After 1986 Pavilion No.6 was no longer used to house
patients but to hold cultural and tourist events and exhibi-
tions. Today the pavilion is in the course of being restored
with work set to continue until 2010.

The use of ceramic and brick
Brick was traditionally used in Catalonia particularly

when factories were built. However the modern architects
chose brick not only for industrial buildings but also for hou-
sing and public establishments. On the facades this cheap
material was often associated with ceramics, which becau-
se of the colours gave an impression of richness. Frequently
the interiors were heavily decorated with ceramics (walls
and ceilings) ; mosaics (flooring) and painted murals.

Un context comercial favorable
Des del segle XVIII la ciutat de Reus havia estat un

important centre comercial (especialment pel que fa a les
avellanes i l’alcohol, com ara l’aiguardent). Al segle XIX
s’havia convertit en una autèntica ciutat amb la construcció
d’edificis públics (bancs, teatres, escorxadors, etc.) i l’arriba-
da de la xarxa de tren que connectava la ciutat amb altres
centres productius.

L’activitat comercial va ser determinant per atreure un
gran nombre de famílies dedicades al comerç i la indústria,
que a canvi van ajudar en la transformació urbanística de
Reus. Els membres de la burgesia van construir edificis que
reflectien la seva posició influent en la societat, utilitzant les
tècniques i les invencions més recents, com per exemple la
llum elèctrica. Alguns d’ells van decidir confiar aquests edi-
ficis als arquitectes que seguien l’Art Nouveau, que a
Catalunya es coneix com Modernisme.

L’Institut Pere Mata 
L’Institut Pere Mata era un hospital psiquiàtric situat a

sobre d’un petit turó proper a la ciutat de Reus. Va ser cons-
truït a principis del 1897 i dissenyat per l’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner. El complex hospitalari va ser creat
com si fos un poble i estava format per diferents pavellons
al voltant d’un jardí. L’origen social, el sexe i el tipus de mal-
altia soferta, determinaven el pavelló al qual anirien els
pacients. Tots els edificis es van construir amb els mateixos
materials : façanes de totxos, panells de ceràmica decorats
amb motius blaus sobre un fons blanc, i motius decoratius
de pedra al voltant dels marcs de les portes i finestres.

El pavelló sisè es distingia de la resta del complex.
Conegut com el pavelló per a “gent distingida”, va ésser
creat per allotjar els pacients més rics amb el màxim
confort: llum elèctrica, aigua corrent, una sala d’estar i una
sala de bitlles. Les pensions abonades pels pacients van aju-
dar a pagar el funcionament de l’establiment.

Des del 1986 el Pavelló 6 ja no s’utilitza per allotjar els
pacients, sinó per celebrar actes culturals i turístics.
Actualment s’està restaurant aquest pavelló i els treballs
continuaran fins l’any 2010.

L’ús de la ceràmica i els totxos
Els totxos s’utilitzaven tradicionalment a Catalunya, en

especial en la construcció de les fàbriques. Però els arqui-
tectes moderns van escollir els totxos no només per a les
construccions industrials, sinó també pels edificis d’habitat-
ges i els establiments públics. A les façanes, aquest material
barat s’associava sovint amb la ceràmica (parets i sostres),
els mosaics (terra) i els murals pintats.
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1 Lluís Domènech i Montaner,
Institut Pere Mata, pavelló 6,
menjador, 1906

2 Lluís Domènech i Montaner,
Institut Pere Mata, pavelló 6,
sala de billar, 1906

3 Lluís Domènech i Montaner,
Institut Pere Mata, paret 
de totxo de la part del darrere 
del pavelló 6, 1906

4 Lluís Domènech i Montaner,
Institut Pere Mata, pavelló 6,
detall ceràmic, 1906
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Edifici amb una funció original  
Si un edifici torna a estar destinat a la seva funció original, hi ha nombroses característiques que s’hi han d’afegir per-

què pugui servir per aquesta funció en el món modern. Actualment existeixen nombroses normes i reglamentacions relati-
ves als edificis – especialment aquells en els quals hi treballa la gent –, fins i tot els restaurats, que s’han de tenir en compte
i que es refereixen a : seguretat en cas d’incendi, illuminació, calefacció, aire condicionat, comunicacions i seguretat.
L’habilitat dels arquitectes i dels restauradors consisteix en proporcionar aquests sistemes moderns, protegint alhora la
forma i la funció de l’edifici. A Reus, a l’escola Prat de la Riba, construïda el 1911, es va modernitzar tota la part tècnica de
l’edifici, tot respectant l’arquitectura i la decoració originals.
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R¥ga, Latvija
Una ciutat dinàmica a la vora del Bàltic

R¥ga és la capital de Letònia. A principis del segle XX, la
ciutat era un dels principals centres comercials, industrials i
culturals del Bàltic. En aquella època R¥ga va experimentar
un desenvolupament extraordinari, i la població va passar
de 280 000 habitants el 1897 a més de 500 000 el 1914. En
aquest període, la construcció va viure una gran expansió :
entre el 1910 i el 1913 es van construir entre tres mil i cinc
mil nous edificis cada any. La meitat d’aquestes construc-
cions eren edificis d’habitatges de cinc o sis pisos, situats
principalment al centre de la ciutat. Es van prohibir les cases
de fusta, per la qual cosa els arquitectes van construir edifi-
cis d’obra.

Una expressió local d’inspiració internacional
L’Art Nouveau de R¥ga es nodria d’elements nacionals,

així com de les diferents tendències de l’Art Nouveau euro-
peu. En aquest sentit, el romanticisme nacional es va inspi-
rar en el folklore i l’arquitectura tradicional de fusta. Molts
edificis es caracteritzaven per les torres amb grans angles
que evocaven els antics castells letons.

Els arquitectes letons i alguns arquitectes alemanys van
començar a desenvolupar una tendència vertical de l’Art
Nouveau, que es podia reconèixer fàcilment per la compo-
sició vertical de les façanes, complementada amb les riques
formes de les finestres i els elements ornamentals.

El projecte de l’església de Sant Martí
Aquesta església – que mai no es va construir – s’havia

de construir a la vora esquerra del riu Daugava, per a la
nova parròquia de Sant Martí. La vella església de Sant
Martí, construïda el 1851, s’havia quedat petita per a la
població, que no parava d’augmentar. L’arquitecte Wilhelm
Bokslaff va fer el projecte del nou edifici. Aquest arquitecte
era d’origen alemany i es va inspirar en l’arquitectura ger-
mànica, com molts dels arquitectes letons. Tot i això, també
va utilitzar elements del patrimoni nacional letó.

L’església hauria d’haver seguit la tendència del roman-
ticisme nacional imperant a l’arquitectura d’Art Nouveau de
Letònia : una decoració geomètrica i senzilla, amb un teulat
molt inclinat i unes línies elegants.
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1 Postal de l’exposició commemorant
els 700 anys de la ciutat de R¥ga
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Wilhem Bockslaff, projecte 
per a la nova església de 
Sant Martí, 1910

4 Konstantins Pek‰ens i Arthur 
Moedlinger, edifici del banc 
del centre de la ciutat

5 Bloc de pisos, es tracta d’un 
dels conjunts més impressionants 
on es mostra la tendència 
al Romanticisme Nacional dins 
l’Art Nouveau a R¥ga

Dinamiska pilsïta Baltijas jras krastÇ 
R¥ga ir Latvijas galvaspilsïta. 20. gadsimta sÇkumÇ tÇ

bija viens no galvenajiem Baltijas tirdzniec¥bas, rpnie-c¥bas
un kultras centriem. Tolaik R¥ga pieredzïja neparasti strau-
ju att¥st¥bu, tÇs iedz¥votÇju skaits pieauga no 280
tksto‰iem 1897. gadÇ l¥dz vairÇk nekÇ 500 tksto‰iem
1914. gadÇ. Tas bija pla‰as bvniec¥bas periods, piemïram,
laika posmÇ no 1910. l¥dz 1913. katru gadu tika uzbvïtas
300 – 500 jaunas ïkas. Puse no ‰¥m ïkÇm bija piecu vai se‰u
stÇvu daudzdz¥vok∫u mra nami pilsïtas centrÇ, kur jaunu
koka ïku bvniec¥ba nebija at∫auta.

StarptautiskÇs iedvesmas vietïjÇ izpausme
R¥gas jgendstilu bÇze bija gan nacionÇlÇs trad¥cijas,

gan Eiropas jgendstila pieredze. NacionÇlÇ romantisma
novirzienu iedvesmoja folkloras mot¥vi un tradicionÇlÇ koka
arhitektra. VairÇkÇm ïkÇm bija rakstur¥gi stÇvi torn¥‰i,
atsaucot atminÇ senlatvie‰u pilis.

Latvie‰u un vÇcu arhitekti att¥st¥ja tÇ dïvïto statenisko
jgendstilu, kam rakstur¥ga vertikÇla fasÇÏu kompoz¥cija,
nereti ar grezniem ornamentiem starp ailÇm .

Sv. MÇrti¿a bazn¥cas projekts R¥ga
·¥ bazn¥ca , kas tomïr netika uzbvïta, bija paredzïta

Daugavas kreisajÇ krastÇ jaunÇs SvïtÇ MÇrti¿a luterÇ¿u
draudzes vajadz¥bÇm. 1851. gadÇ uzbvïtÇ sv. MÇrtina
bazn¥ca bija k∫uvusi par ‰auru pieaugo‰ajam iedz¥votÇju
skaitam. Jauno celtni projektïja vÇcu arhitekts Vilhelms
Bokslafs. Vi¿u, tÇpat kÇ daudzus Latvijas arhitektus, iedves-
moja vÇcu arhitektra, taãu izmantoti ir ar¥ latvie‰u arhi-
tektras elementi.

îkai vajadzïja atspogu∫ot jgendstila nacionÇlÇ roman-
tisma novirzienu. Tai bija paredzïts Æeometrisks un
vienkÇr‰s dekors, stÇvs divsl¥pju jumts un elegantas l¥nijas.

La UNESCO i la protecció del patrimoni mundial
Des del 1972 un tractat signat per 175 països i l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la

Cultura (UNESCO), destinat a la protecció del patrimoni cultural, intenta aconseguir que tothom sigui conscient d’aquest
tema. La tasca de la UNESCO consisteix a determinar un llistat de monuments, conjunts d’edificis i indrets, amb un valor
universal destacat des del punt de vista de la història, l’art o la ciència, i que constitueixin una obra mestra del geni crea-
tiu humà. Actualment hi ha 754 indrets inclosos a la llista i d’acord amb el tractat signat amb la UNESCO, els països en
qüestió estan obligats a preservar-los.

Aquest patrimoni també inclou paratges naturals, com ara el parc nacional de Grand Canyon, als Estats Units. Tot el cen-
tre històric de R¥ga està classificat com a bé cultural. Segons la descripció de la UNESCO, es reconeix que a R¥ga hi ha la millor
concentració d’edificis Art Nouveau d’Europa. A més, hi ha diversos monuments Art Nouveau aïllats que també estan inclosos
en la llista, com ara els principals edificis de l’arquitecte Victor Horta a Brussel·les i les obres d’Antoni Gaudí i Lluís Domènech
i Montaner a Barcelona.
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1 Lluís Muncunill i Parellada,
vapor Aymerich Amat 
i Jover, 1907

2 Lluís Muncunill i Parellada,
vapor Aymerich Amat i Jover,
detall de la teulada, 1907

3 Lluís Muncunill i Parellada,
vapor Aymerich Amat i Jover,
sala de la màquina de vapor, 1907

4 Lluís Muncunill i Parellada,
la fàbrica Pere Font i Batallé 
(1916) després de la seva 
rehabilitació

Terrassa, Catalunya
Terrassa : in the heart of industry

The origins of the industrial transformation of Terrassa
go back to the first part of the 19th century and were lar-
gely due to the expansion of the wool industry. The arrival
of the knitting machine (1832) and the steam engine (1833)
allowed innovative techniques to development.

This expansion was equally matched by the improve-
ments in the transportation systems : roads and railways. As
such, with an increasing population the city outgrew the
confines of its original medieval structure.

Lluís Muncunill i Parellada and industrial architecture
Lluís Muncunill i Parellada was one of the rare Art

Nouveau architects working in an industrial city and he
built many factories (both on a large and small scale) and
shops. The architect realized a number of factories with a
similar structure, using brick, a Catalan traditional material.

The Aymerich, Amat i Jover textile factory was the most
spectacular industrial building that Lluís Muncunill desi-
gned. The building was composed of : a 12 000m2 room for
machines ; a building, divided into three spaces, to accom-
modate the team engines, the boilers and the coal store ;
administration offices, and a chimney. All these buildings
were linked together : the energy from the steam machines
to work the weaving equipment was supplied by mean of
large metal rods (called a propeller shaft).

The structure of the building rested on cast iron pillars
that served three functions : they held the building together ;
supported the propeller shafts and served as drainage pipes
for the roof water.

The roof of the machine room was covered in arches
resembling waves. The incline of the arches allowed sun-
light to flood through the windows. As such the machine
room was particularly light.

Restoration and rehabilitation
A number of Art Nouveau factories are still present in

Terrassa. In 1984 a plan to protect its industrial heritage
was put in place by the city. As a result the factories under-
went a process of restoration and rehabilitation.

During a restoration the aim is to regain the artistic
value of the structure. The step is necessary for rehabilita-
ting the building so that it will find a new function. For
instance, after the factory Aymerich, Amat i Jover had been
restored, it was transformed into a science and technical
museum. While the Pere Font i Batallé factory was conver-
ted into family homes and offices. Architects carry out such
operations with the upmost respect for the work of their
predecessors.

Terrassa : al cor de la indústria
Els inicis de la transformació industrial de Terrassa es

remunten a la primera meitat del segle XIX i es deuen en
gran part a l’expansió de la indústria de la llana. L’arribada
del teler (1832) i la màquina de vapor (1833) van permetre
el desenvolupament de tècniques innovadores.

Aquesta expansió va anar acompanyada de millores en
els sistemes de transport : carreteres i ferrocarrils. Així, amb
una població que anava augmentant, la ciutat va excedir els
límits inicials de la trama urbana medieval.

Lluís Muncunill i Parellada i l’arquitectura industrial 
Lluís Muncunill i Parellada va ser un dels arquitectes

Modernistes que treballava a Terrassa, una ciutat industrial
important. Va construir nombroses fàbriques (tant de grans
com de petites), cases i botigues. Lluís Muncunill és el
responsable de la construcció de diverses industries amb
una estructura similar, en les quals va utilitzar els totxos, un
element constructiu tradicional a Catalunya.

La fàbrica tèxtil Aymerich, Amat i Jover va ser l’edifici
industrial més espectacular dissenyat per Lluís Muncunill.
L’edifici es componia d’un espai de 12000 m2 per a les màqui-
nes ; d’un edifici, dividit en tres sales, per allotjar les màqui-
nes de vapor, les calderes i les carboneres ; d’oficines
administratives i d’una xemeneia. Tots aquests edificis esta-
ven units : l’energia de les màquines de vapor necessària per
fer funcionar els equipaments per teixir era subministrada
mitjançant grans barres metàl·liques (anomenades arbres de
transmissió).

L’estructura de l’edifici es sosté sobre unes columnes de
ferro colat que tenen tres funcions : mantenir unit l’edifici,
sostenir els arbres de transmissió i fer de canonades de dre-
natge de l’aigua del teulat.

El teulat de la sala de màquines està cobert per arcs
que semblen onades. La inclinació d’aquests arcs permet
que entri molta llum a través de les finestres, orientades al
nord. D’aquesta manera, la sala on hi ha les màquines gau-
dei d’una especial lluminositat.

Restauració i rehabilitació
Actualment encara es poden trobar a Terrassa nombro-

ses fàbriques Modernistes. El 1984 el municipi va elaborar
un pla per protegir el patrimoni industrial de la ciutat, grà-
cies al qual les fàbriques s’han rehabilitat i restaurat.

Durant la restauració, l’objectiu és recuperar el valor
artístic de l’estructura. Aquest pas és necessari per rehabili-
tar l’edifici i destinar-lo a una nova funció. Així, per exem-
ple, un cop restaurada la fàbrica Aymerich, Amat i Jover, es
va transformar en el Museu de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya, mentre que la fàbrica Pere Font i Batallé es va
convertir en habitatges familiars i oficines. Els arquitectes
porten a terme aquestes operacions amb el màxim respec-
te per l’obra dels seus predecessors.
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Habilitats restauradores (arquitectura)
Un dels factors més importants per aconseguir una bona restauració d’un edifici són les habilitats dels artesans que tre-

ballen en el projecte. Per exemple, per restaurar una fàbrica  Modernista a Terrassa, normalment caldrien fusters i paletes,
així com artesans especialitzats en mosaics i vidre de color. Tenint en compte les tècniques especialitzades de restauració i
els tipus de materials emprats, aquests professionals han de tenir unes habilitats que normalment no tenen els seus com-
panys que treballen en les noves construccions.



Provincia di Varese, Italia
Varese : al cor de la regió turística

Varese és una de les nou províncies de la Llombardia,
una regió del nord d’Itàlia molt rica, en la qual es barrejava
la indústria (metalls, tèxtils i productes químics) i l’agricul-
tura dominada pels conreus intensius.

La ciutat està situada al peu dels Alps, entre el llac
Major i el llac Como, mentre que al nord les muntanyes de
Campo dei Fiori envolten la ciutat. Aquest escenari natural
extraordinari era molt favorable per al desenvolupament del
turisme i per atreure una població benestant, integrada per
la vella noblesa i la nova burgesia. Els complexos hotelers i
les majestuoses vil·les estaven dispersos per tot aquest pai-
satge, però tots seguien un estil homogeni. La dinàmica
classe mitjana, preocupada pel patrimoni de les generacions
futures, es va fer càrrec en gran part de la construcció a la
ciutat. D’altra banda, les xarxes de tren i tramvia van per-
metre la construcció de fàbriques als voltants de la ciutat,
així com la construcció de grans hotels i de cases grans i
petites. Totes aquestes iniciatives tenien l’objectiu de fer el
turisme més accessible per a un nombre més gran de gent.

L’Stile Liberty
Giuseppe Sommaruga formava part d’un grup d’arqui-

tectes que va adoptar un estil modern anomenat Liberty,
que utilitzava al mateix temps els elements tradicionals i les
noves tècniques. De la mateixa manera, Giovanni Chini,
escultor i enginyer, va inventar una nova pedra artificial per
a la decoració, els ornaments, les xemeneies, els marcs de
les portes i de les finestres i els porxos d’entrada, que fins
ara s’havien fet en marbre o en pedra natural. L’ús d’aquest
material va significar la reducció dels costos de construcció.
Tot i això, els arquitectes no van abandonar els mètodes tra-
dicionals i també utilitzaven materials com els totxos o la
pedra local.

A més de l’arquitectura, l’Stile Liberty també es va cen-
trar en les arts decoratives. Fins aleshores els objectes quo-
tidians eren força anònims i d’una qualitat mediocre, però
l’Stile Liberty va canviar això i va aportar una nova elegàn-
cia i refinament als dissenys. El principal fabricant d’aques-
ta ceràmica italiana era Laveno.

L’empresa Molino Marzoli Massari a Busto Arsizio
A la província de Varese hi ha un gran nombre de cons-

truccions industrials importants sotmeses a processos de
reforma. A Busto Arsizio, la fàbrica de farina construïda per
l’arquitecte Silvio Gambini és un exemple excel·lent d’un
edifici que ha trobat una nova funció. Entre el 1906 i el
1927, aquesta enorme fàbrica va combinar la producció de
farina amb la imatge de l’empresa, que treballava amb un
arquitecte de gran nivell i qualitat. Durant els 60 anys pos-
teriors l’empresa va anar descentralitzant i reduint progres-
sivament la seva activitat a la fàbrica de Gambini, fins
abandonar-la definitivament. Les autoritats locals, sensibles
i conscients del valor excepcional d’aquest exemple d’Stile
Liberty, van posar en marxa un projecte de rehabilitació, res-
tauració i promoció de l’edifici, mitjançant la creació d’un
nou complex, Tecnocity, inaugurat el 2002.

Varese : nel cuore della regione turistica
Varese è una delle undici province della Lombardia, una

regione nel nord dell’Italia. In questa ricca regione, l’indus-
tria (metallurgica, tessile e chimica) si mescola ad un’inten-
sa agricoltura produttiva.

La città è situata ai piedi delle Alpi, tra il lago Maggiore
e il lago di Como. A nord, le montagne del Campo dei Fiori
circondano la città. Questo straordinario paesaggio naturale
favorì il turismo e attirò una popolazione agiata, costituita
dall’antica nobiltà e dalla nuova borghesia. I complessi alber-
ghieri e le ville maestose disseminate nel paesaggio sono
stati costruiti con uno stile uniforme. Una classe media dina-
mica e proiettata verso il futuro realizza dei progetti edilizi
nella città. Le ferrovie e le reti tranviarie permisero la costru-
zione di industrie alla periferia della città, oltrechè grandi
hotel, piccole e grandi ville. Tutte queste iniziative hanno l’o-
biettivo di promuovere e rendere più accessibili le bellezze
naturali del territorio ad un numero maggiore di persone.

Lo stile liberty
Giuseppe Sommaruga fece parte di un gruppo di archi-

tetti che adottarono uno stile moderno chiamato “Il liberty”.
Allo stesso tempo questo stile utilizza contemporaneamente
elementi tradizionali e nuove tecnologie. Così l’artista
Giovanni Chini, scultore e ingegnere, inventò la pietra arti-
ficiale e l’utilizzò per ornamenti, decorazioni, camini, porte
e serramenti di finestre, che un tempo erano fatti in marmo
o pietra. L’uso di questi materiali fece sì che i costi di pro-
duzione diminuissero.Ciò nonostante gli architetti non rin-
negarono i materiali tradizionali, la pietra locale e i mattoni.

Parallelamente all’architettura, lo stile liberty si focaliz-
zò sulle arti decorative. Fino a quel momento gli oggetti
d’uso comune erano abbastanza anonimi e di mediocre
qualità, tuttavia lo stile liberty li cambiò portando una
nuova eleganza e rifinitura al disegno. Il principale produt-
tore di ceramiche italiane era a Laveno.

La società Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio
Il territorio della provincia di Varese presenta una quan-

tità di edifici industriali recuperati. A Busto Arsizio l’edificio
dei Molini Marzoli Massari, progettato dall’architetto Silvio
Gambini, è un eccellente esempio di adeguamento ad una
nuova funzione. Tra il 1906 e il 1927, la fabbrica unì la pro-
duzione di farina all’immagine di qualità, anche grazie alla
ricercatezza del progetto architettonico. Nei successivi ses-
santa anni, la società decentralizzò e progressivamente ral-
lentò le attività dei mulini Gambini, fino al loro totale
abbandono. Nell’anno 2000 le autorità locali, sensibili e
coscienti dell’eccezionale valore dello stile liberty, progetta-
rono la ristrutturazione dell’edificio in un nuovo complesso
denominato Tecnocity che si inaugurò nel 2002.
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1 Giuseppe Sommaruga,
Hotel Campo dei Fiori,
1908-1912

2 Vista panoràmica del complexe
hoteler del Campo dei Fiori

3 Alfred and Richard Bihl,
cerveseria Poretti, detail 
of a decorative frieze,
1901-1912

4 i 5
Giuseppe Sommaruga,
Hotel Campo dei Fiori,
detall de l’entrada,
1908-1912
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Rehabilitació d’un edifici
De vegades, quan un edifici s’ha abandonat, la seva finalitat esdevé obsoleta. Per això, si l’edifici s’ha d’utilitzar en el

futur, ha d’adoptar una nova funció. Això s’anomena rehabilitació i dóna una nova vida a un indret oblidat o infrautilitzat.
Per exemple, una antiga fàbrica es pot convertir en un edifici d’oficines i una residència privada, en un museu. A la provín-
cia de Varese, el magnífic Grand Hotel Campo dei Fiori, construït a les muntanyes, a 1 200 m d’altura, i abandonat durant
molts anys, està a l’espera d’un projecte de desenvolupament que en reafirmi el valor arquitectònic amb una nova funció.
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Wien, Österreich
El moviment de la Secessió

La ciutat de Viena va experimentar la mateixa vitalitat
econòmica que d’altres capitals europees de l’època. La
construcció d’un bulevard circular – el Ring, o anell – va fer
de Viena una autèntica metròpoli europea. Tot i això, amb
l’arribada massiva de nova gent, la ciutat va haver de fer
front al problema de la superpoblació, especialment el deri-
vat de la manca d’habitatges.A més, dos sectors de la socie-
tat estaven emergint : d’una banda, una part de la població
era cada vegada més pobra ; de l’altra, la burgesia reafir-
mava la seva posició dominant.

Els darrers anys del segle XIX, 19 joves artistes – pin-
tors, escultors, dissenyadors i arquitectes –  van decidir que
havia arribat l’hora de crear una cosa realment nova.
Gustav Klimt, Koloman Moser, Joseph Hoffmann i Joseph
Maria Olbrich estaven frustrats per la manca de modernitat
dels seus clients. Creien que l’art havia d’ésser nou, diferent
i modern. Aquests artistes van trobar la inspiració en la
natura, el món dels mites, l’art de les cultures foranes, l’art
popular i el treball dels companys joves d’altres capitals
europees. Per això van fundar la seva pròpia associació, la
Secessió, que es va convertir en la modalitat vienesa de l’Art
Nouveau.

El palau de la Secessió
El 1898, l’arquitecte Olbrich va crear una construcció

revolucionària per a les exposicions del moviment de la
Secessió : el palau de la Secessió.

La forma de l’edifici no sembla correspondre a la seva
funció. L’edifici consistia en un únic bloc blanc coronat per
una cúpula daurada i brillant. Aquest edifici no tenia gaire
finestres, fet que li donava un aire de mausoleu. L’estructura
consta d’una zona d’entrada ; un espai reservat per a les ofi-
cines (a sota de la cúpula) i una gran peça rectangular que
servia de sala d’exposicions. El sostre d’aquesta habitació
estava totalment cobert per un vidre (situat darrere de la
cúpula) que li donava una llum directa.

Els motius decoratius s’inspiraven principalment en el
món de les plantes i els animals. Així, un llorer sembla enfi-
lar-se per la façana : les branques pugen per les dues ban-
des de la porta, i l’arbre acaba a la cúpula, que està coberta
per les fulles daurades del llorer. Dos llangardaixos baixen
per l’entrada, mentre que unes petites tortugues sostenen
els gerros monumentals situats a banda i banda de les esca-
les. Finalment, sobre la porta, tres caps de Medusa (una
figura femenina de la mitologia grega amb el cabell fet de
serps), que representen l’arquitectura, l’escultura i la pintu-
ra, donen la benvinguda al visitant.

El futur de la Secessió
Les glòries de la Secessió vienesa es van acabar el 1905,

quan el grup liderat per Klimt va abandonar el moviment.
Però l’edifici i la seva associació a aquest moviment es van
preservar. Del 1915 al 1917 es va fer servir com a hospital.
Posteriorment, durant la Segona Guerra Mundial va patir
greus danys i després del 1945 va ser restaurat i ocupat de
nou per l’Associació d’Artistes de la Secessió, que utilitzava
l’espai per organitzar-hi exposicions. Actualment està cata-
logat com a edifici protegit per les autoritats austríaques.

Die Wiener Secession
Ebenso wie andere europäische Hauptstädte erlebte auch

Wien zu jener Zeit eine Periode des wirtschaftlichen
Aufschwungs. Durch die Erbauung der Ringstraße war Wien
tatsächlich zu einer europäischen Großstadt geworden. Der
massive Zustrom von Menschen aus anderen Regionen
bedeutete jedoch für die Stadt eine Vielzahl von Problemen, zu
denen nicht zuletzt eine große Wohnungsnot zählte. Immer
deutlicher zeichnete sich in der Gesellschaft die Kluft zwischen
arm und reich ab : die Armen wurden immer ärmer, während
das Bürgertum seine Vormachtstellung ausbauen konnte.

Ende des 19. Jahrhunderts fanden neunzehn junge
Künstler – Maler, Bildhauer, Grafiker und Architekten – dass
es an der Zeit wäre, etwas wirklich Neues zu schaffen.
Gustav Klimt, Koloman Moser, Joseph Hoffmann und Joseph
Maria Olbrich – sie alle hatten genug vom konservativen
Geschmack ihrer Auftraggeber.

Für sie musste die Kunst vor allem neu, anders und
modern sein. Die Künstler suchten und fanden ihre
Inspiration in der Natur, in der Welt der Mythen, der Kunst
fremder Länder, in der Volkskunst und in den Arbeiten jun-
ger Kollegen in den anderen europäischen Hauptstädten. So
gründeten sie ihren eigenen Verein, die Secession, die zur
Wiener Variante des internationalen Art Nouveau wurde.

Der Pavillon der Secession 
Für die Ausstellungen der Secession schuf der Architekt

Olbrich 1898 einen Bau wie man ihn zuvor noch nie gese-
hen hatte : das Gebäude der Secession.

Von der Form des Gebäudes lässt sich nicht unbedingt auf
seine Funktion schließen. Ein einziger weißer Block von einer
goldenen Kuppel gekrönt, fast fensterlos, mutet es eher wie ein
Mausoleum an. Der Bau ist unterteilt in einen Eingangsbereich,
eine Verwaltungsebene (direkt unter der Kuppel) und einen
großen rechteckigen Raum, welcher zunächst als
Ausstellungsraum diente. Das Dach in diesem letzten Raum
(hinter der Kuppel) bestand zur Gänze aus Glas und machte
sich den Einfall von natürlichem Tageslicht zunutze.

Die schmückenden Elemente sind durchwegs der
Pflanzen- und Tierwelt entnommen. Die Fassade ziert ein
emporstrebender Lorbeerbaum, dessen Äste sich beiderseits
der Eingangstüren empor ranken und dessen Krone aus gol-
denen Lorbeerblättern besteht. Zwei Echsen schlängeln sich
die Eingangstüren herab und kleine Schildkröten tragen die
monumentalen Vasen am Stiegenabsatz. Oberhalb der
Türen befinden sich drei Köpfe der Medusa (eine weiblichen
Figur aus der griechischen Mythologie, deren Haare aus
Schlangen bestehen). Sie verkörpern Architektur, Bild-haue-
rei und Malerei und heißen den Besucher willkommen.

Die Zukunft der Secession
Der Höhenflug der Wiener Secession endete 1905 als die

Gruppe um Klimt die Bewegung verließ. Das Gebäude und
die Künstlervereinigung jedoch blieben bestehen. Zwischen
1915 und 1917 diente der Pavillon als Spital. Nach schweren
Kriegsschäden wurde das Gebäude nach 1945 wiederherges-
tellt und von der “Vereinigung bildender KünstlerInnen
Secession” zur Präsentation von Ausstellungen wieder bezo-
gen. Es steht heute unter Denkmalschutz.
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1 Josef Maria Olbrich, poster de 
la segona exposició de la 
Secessió el 1898

2 Markus Geiger, l’edifici Secessió 
pintat de vermell, 1998

3 Josef Maria Olbrich, detall de 
l’edifici Secessió, 1897-1898

4 Josef Maria Olbrich, detall de 
l’edifici Secessió, 1897-1898

5 Josef Maria Olbrich, detall de 
l’edifici Secessió, 1897-1898
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Habilitats restauradores (arts decoratives)
Sovint, els restauradors, quan treballen en la restauració de les arts decoratives, han d’actuar com si fossin detectius. Si

un fragment de tela, pell o joia ha estat danyat, el treball consisteix a descobrir com es va fabricar la peça original i si els
materials encara estan disponibles, ja que algunes fustes i pedres exòtiques han desaparegut. El restaurador pot tenir una
xarxa d’especialistes que treballen amb ell, per exemple, per determinar el metall exacte d’un aliatge o per identificar el color
precís d’un teixit que s’ha descolorit a causa de la llum. A Viena hi ha diversos museus que tenen col·leccions enormes d’arts
decoratives, a més de molts artesans, científics i fabricants que participen en les diverses fases del procés de restauració.

4



Art Nouveau in Progress,

una exposició itinerant

El patrimoni Art Nouveau, tal com el coneixem avui en dia, és el resul-
tat d’un gran nombre d’esdeveniments. Al costat dels grans exemples
arquitectònics i d’arts aplicades d’aquest període (finals del segle XIX i
principis del segle XX), que es conserven en ciutats i museus, hi ha molts
altres projectes mai realitzats, d’altres que han tingut una vida curta, edi-
ficis que s’han enderrocat i altres oblidats. Alguns d’aquests però, s’han
conservat gràcies a la seva rehabilitació, reforma i al seu ús posterior.
Sobre aquest tema es basa l’exposició “Art Nouveau in Progress – Art
Nouveau en projet”.

Itinerància de l’exposició

Terassa 3.5.2003 > 22.6.2003
Bruxelles 10.7.2003 > 12.10.2003
Provincia di Varese 6.11.2003 > 4.1.2004
Barcelona 29.1.2004 > 28.3.2004
Nancy 22.4.2004 > 20.6.2004
Glasgow 4.11.2004 > 23.1.2005
Ålesund 15.7.2004 > 10.10.2004
Hèlsinki 17.2.2005 > 17.4.2005
R¥ga 12.5.2005 > 10.7.2005
Viena 4.8.2005 > 2.10.2005
Budapest 21.10.2005 > 18.12.2005
Ljubljana 19.1.2006 > 19.3.2006
Avignyò 13.4.2006 > 25.6.2006

El Mes d’Estudi del Modernisme

Europeu (Art Nouveau Study Month),

maig de 2004

Amb l’objectiu de promoure el coneixement i la conscienciació de
l’Art Nouveau – Modernisme –, cada ciutat coparticipant, que forma part
de la Xarxa Europea d’Art Nouveau (Réseau Art Nouveau Network), orga-
nitzarà, durant un mes, activitats diverses, oferirà publicacions i  la possi-
bilitat de realitzar visites guiades.

Programa d’activitats entorn 

l’Art Nouveau a Barcelona

Barcelona, com a ciutat integrada a la Xarxa, i representada per
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, oferirà material didàctic divers per
apropar l’Art Nouveau – Modernisme – al públic escolar.

Ruta del Modernisme

L’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida,
Ajuntament de Barcelona, organitza la Ruta del Modernisme, que consis-
teix en un pack que inclou una guia i un mapa, d’un itinerari per les prin-
cipals obres modernistes de la ciutat, i un multitiquet amb descomptes en
les entrades a varis edificis d’aquesta Ruta. A partir del segon trimestre del
2004 la Ruta inclourà més descomptes, un apartat del Modernisme de fora
de Barcelona i un llibret titulat Sortim amb bars i restaurants de Barcelona
i rodalies que es trobin en un indret arquitectònic modernista. Informació :
Centre del Modernisme, Casa Amatller, passeig de Gràcia, 41. Barcelona.
Tel. : 93 488 01 39, e-mail : cultura-impuqv@mail.bcn.es
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
Av. Drassanes 6-8, planta 21
08001 Barcelona
telf. 93 270 20 35
fax. 93 317 87 50
www.bcn.es/paisatgeurba
www.rutamodernisme.com

Programa d’activitats entorn 

l’Art Nouveau a Reus 

Reus, com a ciutat integrada a la Xarxa, i representada pel
Patronat Municipal de Turisme i Comerç de Reus, oferirà material
divers per apropar l'Art Nouveau – Modernisme – al públic escolar.

Ruta del Modernisme de Reus

El Patronat Municipal de Turisme i Comerç de Reus realitza un
servei de visites guiades a la Ruta del Modernisme de Reus per a tots
el públics. Per a més informació i per reservar la vostra visita, podeu
posar-vos en contacte amb l'Oficina de Turisme.

Programa d’activitats entorn 

l’Art Nouveau a Terrassa

Terrassa, com a ciutat integrada a la Xarxa, i representada pel
Museu de Terrassa, oferirà material didàctic divers per apropar l’Art
Nouveau – Modernisme – al públic escolar.

El Museu de Terrassa ofereix, per a tots els públics, les següents
activitats per conèixer la Terrassa modernista i la industrial :
- Itinerari modernista. Un recorregut pels elements més emblemàtics
del Modernisme a Terrassa
- Itinerari industrial. Un recorregut per conèixer el patrimoni industrial
de Terrassa
- Un dia en la vida d’un obrer del tèxtil. La industrialització des del
punt de vista de la classe obrera
- Casa Alegre de Sagrera. Exemple d’habitatge burgès 
Museu de Terrassa
Carrer dels Gavatxons, 9
08221 Terrassa
tel. 93 739 70 72
fax. 93 736 80 68
museudeterrassa@terrassa.org
www.terrassa.org/museu

Publicacions de la Xarxa 

Europea d’Art Nouveau 

(Réseau Art Nouveau Network) 

L’Art Nouveau a Europa en l’actualitat.
Una avaluació general, 2000

Aquesta publicació, illustrada amb fotografies originals, propor-
ciona una anàlisi crítica de la situació del patrimoni Art Nouveau a les
ciutats integrades a la Xarxa. A més, ofereix una sèrie de recomana-
cions destinades a millorar els mètodes de conservació i presentació
d’aquest patrimoni a Europa. Aquest llibre s’ha publicat en anglès i
francès.

Actes del colloqui “Art Nouveau in Progress”,
Viena, octubre del 2002

Aquesta publicació inclou totes les conferències del col·loqui, en
les quals es va parlar de projectes no realitzats, edificis enderrocats o
construccions oblidades de cada ciutat associada a la Xarxa. Els tex-
tos s’han publicat en una única versió bilingüe en anglès i francès.

Quadern d’activitats (Activity Book) – 2004

A partir de tota una sèrie de jocs i activitats per als alumnes de
primària, el llibre mostra un recorregut per Europa a través del patri-
moni Art Nouveau de cada ciutat coparticipant. La distribució del llib-
re d’activitats es farà durant el Mes d’Estudi del l’Art Nouveau –
Modernisme –. Està publicat en anglès i en català.

Art Nouveau in Progress – 2003

Aquesta publicació acompanya l’exposició i presenta diversos
estudis dels casos que s’hi mostren. El llibre s’ha publicat en una única
edició bilingüe en anglès i francès. A més, per als visitants més joves,
hi ha un llibre-desplegable, que es pot convertir en pòster. La publica-
ció mostra una selecció dels elements més didàctics de l’exposició.

Informació pràctica

www.artnouveau-net.com

www.ecole-de-nancy.com
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