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Columnes sota un oCeà d’oCres
L’inventari de columnes gaudinianes és inabastable
i evoluciona des de les més de quaranta varietats d’alt 
refinament al Palau Güell fins a les més naturalistes, 
col·locades desbastades (sense polir, tal com van sortir 
de la pedrera) a la Cripta Güell. A la fotografia, una 
columna de pedra del Garraf sembla sorgir de l’espiral 
d’un sostre policromat per Iu Pasqual, al vestíbul de la 
Pedrera (1906-1912). La magnificència de les pintures va 
ressorgir amb la seva restauració al segle xx (1986-1996), 
per a la qual es van portar experts des del Vaticà.

 Gaudí
 DE ProP

Les formes i els detalls converteixen les 
cinc obres més emblemàtiques de Gaudí 

a Barcelona en mostres d’art total.

Text tate Cabré  Fotografia ramon Manent
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arCs parabòliCs 
plens de llum
La magistral distribució de la llum 
interior al col·legi de les Teresianes 
(1887) és el millor exemple per 
entendre com Gaudí vetllava 
perquè la llum natural també fos  
un element arquitectònic. D’altres 
vegades utilitzava sistemes més 
tradicionals, com vitralls de colors 
o lluernes zenitals, i fins i tot 
inventava aparells perquè la llum 
oferís aspectes singulars, com va 
fer a la desapareguda font de la 
casa Vicens, que descomponia  
la llum sobre l’aigua, tot formant 
irisacions, en una espècie de 
teranyina metàl·lica.

algues i esponges  
de ferro forjat
El ferro forjat de les portes d’en-
trada i dels balcons de la Pedrera 
recrea les algues i les formes 
marines que tanta personalitat 
atorguen a l’edifici. Són una més 
de les representacions de l’arqui-
tectura orgànica gaudiniana, que 
extreu les formes directament
de la natura, tant de la botànica 
com del cos humà o de la geolo-
gia, per bastir un univers sense
línies rectes on no hi ha lloc
per a la discontinuïtat. Gaudí volia
que els habitants de la Pedrera 
omplissin els balcons de plantes 
per donar la sensació d’un ens 
palpitant, d’un organisme viu.
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Cossos fets de  
fragments CeràmiCs
El trencadís, en aquest cas aplicat a la pota 
del drac del Parc Güell (1900-1914) , és el 
símbol i la bandera del modernisme des 
que Gaudí el va aplicar per primera vegada 
als Pavellons Güell al 1884. A partir de 
llavors va anar perfeccionant la tècnica fins 
aconseguir resultats fantàstics, com els 
collages abstractes del banc ondulant. El 
trencadís se situa a la base de la fragmen-
tació picassiana i de l’estètica d’alguns 
arquitectes contemporanis com Santiago 
Calatrava, que l’utilitza com a recobriment 
en obres com l’estany artificial de València.

figures mitològiques  
de foC, fum i sutge
El drac és un motiu ornamental que evolu-
ciona al llarg de la trajectòria de Gaudí. 
Aquí el trobem al mobiliari del Palau Güell 
(1888) . Al començament és un drac de 
rondalla, com el de la llegenda de sant 
Jordi. Cap al 1884 es converteix en un drac 
culte i mitològic, com el Ladó del Jardí de 
les Hespèrides de la porta dels Pavellons 
Güell. Vint anys més tard és el drac plàstic  
i colorista del Parc Güell i, finalment, tenim 
el drac místic, dimoni temptador que, en un 
capitell del claustre del Roser de la Sagrada 
Família, dóna una bomba a un anarquista.
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un saló submergit 
en el fons marí
En l’interiorisme del pis principal 
de la casa Batlló (1904-1906) 
Gaudí va invertir tots els seus 
recursos per representar un fons 
marí: les parets pintades imitant
el trencadís, els vitralls com bom-
bolles o gotes, el sòcol ondulant, 
l’ebenisteria, el guix i la pedra 
esculpits imitant les formes orgàni-
ques de les algues, de les amebes, 
de la sorra moguda per l’aigua...  
Tot té la seva unitat i no hi ha línies 
rectes. El punt culminant és el 
remolí del sostre del saló, l’epicen-
tre del qual és un magnífic llum de 
forja. L’espai és únic i els elements 
inseparables: és l’art total.

miradors de somni 
sobre barCelona
La gran tribuna del saló de la casa 
Batlló (1904-1906) és un curiós 
balcó mirador sobre el passeig
de Gràcia que ocupa la part central
de l’edifici, amb la singularitat que 
en obrir-se queda totalment diàfan 
(els vidres desapareixen) i no té 
cap paret d’obra. L’invent es basa 
en un enginyós finestral integrat 
per finestres de guillotina, amb la 
particularitat que les unes fan de 
guies de les altres i que es poden 
obrir totes alhora, gràcies a un joc 
de cables i contrapesos de plom 
amagat als armaris laterals.
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gaudí de prop  dades útils 

Com moure-s’hi
Barcelona Walks:
La plaça de Catalunya  
és l’origen dels Walking 
Tours Modernisme.  93 
285 38 32.  www.
barcelonaturisme.com

Bus turístic: Té parades 
properes a la pedrera,
el parc güell i la sagrada 
Família. preu del bitllet 
per un dia: 20€ (adult) .

On menjar
els Quatre Gats

 Montsió, 3 bis.
 93 302 41 40. Només 

la cafeteria conserva la 
decoració original. ofereix 
cuina de mercat. el preu 
mitjà és de 25€.

On dormir
Hotel españa

 sant pau, 9-11.
 93 318 17 58.

 www.hotelespanya.com 
Té sales decorades per 
domènech i Montaner. 
Habitació doble: 105€.

La façana de la Pedrera s’inspira 
en la forma d’un convuls paisatge 
geològic: un penya-segat marí

Fem un recorregut per 
algunes de les joies 
modernistes de Gaudí  
a Barcelona. Entre visita  
i visita, us proposem 
diferents establiments en 
els quals podeu descansar  
i fer un mos tot respirant 
aires d’‘art nouveau’.

Text Magda rosselló

Visita

Un parc i un 
palau amb
el nom d’una 
família il·lustre
El Parc Güell era el somni urbanístic  

de Gaudí. Va ser ideat per Eusebi Güell, 

que va comprar una finca rural de 

quinze hectàrees per convertir-la

en una ciutat jardí per a la burgesia 

barcelonina. El museu Gaudí que hi ha 

dins el parc s’ubica a la casa en la qual 

va viure el mestre durant els seus 

darrers vint anys. Gaudí també va 

construir al Raval la residència privada 

de la família Güell, amb sales d’un 

gran luxe. En destaca el saló central 

coronat per una cúpula parabòlica. 

La cúpula perforada del Palau Güell 
s’inspira en les dels banys àrabs.

Casa Museu Gaudí
 Ctra. del Carmel, s/n.

 93 219 38 11.  www.
casamuseugaudi.org

palau Güell
 Nou de la rambla, 3-5.

 93 317 39 74.
 www.palauguell.cat

rUta

Les petjades del 
modernisme al 
cor de Barcelona
La Ruta del Modernisme, organitzada 

per l’Institut Municipal del Paisatge 

Urbà i la Qualitat de Vida de Barcelona, 

proposa un itinerari per les principals 

obres del modernisme a la capital cata-

lana que, evidentment, inclou totes

les obres d’Antoni Gaudí. El recorregut 

mostra fins a 115 monuments moder-

nistes, però també les petjades que 

aquest estil arquitectònic va deixar

en el mobiliari urbà, en els comerços

i en edificis residencials. L’itinerari se 

segueix amb l’ajuda de la guia La Ruta 
del Modernisme i d’uns senyals vermells 

al paviment del carrer que indiquen

les principals obres. El preu de la guia 

és de 12 euros i incorpora un talonari 

de descomptes per visitar els edificis. 

MUseU

Dins les 
golfes de 
la Pedrera
La Pedrera és l’últim 

edifici d’habitatges 

construït per Gaudí

per encàrrec de Pere 

Milà, un ric promotor 

urbanístic. Milà volia un 

edifici que superés els 

seus veïns, la casa Batlló, 

Amatller i Lleó Morera,

i Gaudí ho va aconseguir. 

A les golfes de la Pedrera, 

que ocupen uns 800 m2, 

hi ha l’Espai Gaudí, amb 

una exposició permanent 

sobre les obres i maque-

tes de l’arquitecte. En els 

seus orígens, aquesta 

zona de l’edifici estava 

destinada als serveis 

comunitaris, alhora

que servia per aïllar-lo 

tèrmicament. Actual-

ment rehabilitat, es pot 

visitar, de 9 a 20 h, de 

març a octubre, i de 9  

a 18.30 h, de novembre

a febrer. El preu és de

8 euros per als adults,

de 4,50 euros per a jubi-

lats, estudiants i aturats,

i gratuït per als infants. 

Casa Milà. la pedrera
 pg de gràcia, 92.

 902 40 09 73.  www. 
fundaciocaixacatalunya.org

48         49

Centres del Modernisme a Barcelona
 pl. Catalunya, 17, soterrani. |  Hospital 
santa Creu. sant antoni Maria Claret, 167.  

 pavellons güell. av. de pedralbes, 7. 
 902 07 66 21.

Casa Batlló

Palau Güell

Parc Güell

La Pedrera

Col·legi de
les Teresianes

Via Augusta

Avinguda Diagonal
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