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El ‘State of the Art’ del Modernisme 
a Barcelona: noves mirades

in extremis



A l’esquerra: Ladó, guardià del jardí hesperídic, transformat en ferro per Gaudí als pavellons Güell.
A dalt: El poeta Pere Gimferrer va batejar el terrat de la Pedrera com “el jardí dels guerrers”.
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merchandising

Els sostres del vestíbul de la Pedrera fusionen l’escultura i la pintura orgàniques per crear moviment.



13

Coup de 
Fouet

Naturaleses: de l’Art 
La bandera catalana que corona Bellesguard va ser pintada de color negre durant tot 
el franquisme i fins la restauració del Dr. Joan Bassegoda i Nonell.
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Nouveau al Disseny Hub
100 anys de Modernisme a Europa

Coup de Fouet

Gaudí Afternoon
Vicky Cristina Barcelona

aggiornamento

Tate Cabré
Dra. en Periodisme i Comunicació 

A l’esquerra: La duresa del ferro agafa la consistència de la mantega en les boniques 
portes parabòliques del Palau Güell, de Gaudí. A dalt: Els seus constants viatges
a Europa van portar Puig i Cadafalch a reproduir el coronament esgraonat
d’una casa flamenca al passeig de Gràcia, a la casa Amatller.
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1

Barcelona rep les nacions
Recompensa

50 mera-
velles del Modernisme de Barcelona

L’Arc de Triomf
(1888)

A l’esquerra: El ratpenat, 
omnipresent a Barcelona
com a referència al rei
Jaume I, que el portava a 
l’elm o cimera.
A la dreta: Façana de mar
de l’arc, entre els fanals de 
Pere Falqués.
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2

esteticisme

La Hidroelèctrica 
de Catalunya

(1896-1899)

suites
boutique

A l’esquerra:
Balconet cec, en una 
deliciosa combinació 
de materials i colors.
A la dreta:
La façana, ja sense
la fumera, que va 
perdre el 1961.
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3 El Castell 
dels Tres Dragons

(1887-1888)

La Renaixensa, 

Serafí Pitarra




