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Gaudí llega al Museu del Disseny
La UPC cede 36 piezas del arquitecto modernista por un periodo de 30 años

Puertas y marcos de Gaudí en la sala de reserva (LV)
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El Museu del Disseny, que hasta ahora no tenía ninguna pieza de Gaudí, acaba
de incorporar 36 piezas del arquitecto modernista gracias a un préstamo en
comodato por 30 años de la Càtedra Gaudí, de la Universitat Politècnica de
Catalunya. Se trata de distintos objetos como puertas, cerámicas, rejas,
pavimentos y mobiliario, procedentes de edificios de Gaudí como la casas
Batlló y Milà, el Parc Güell o la catedral de Palma, que se incorporan a los
fondos del Museu del Disseny.

A partir de junio del 2020 algunos de estos objetos formarán parte de la
exposición permanente en un ámbito que abarcará desde los inicios del
modernismo hasta ahora.

“Es difícil imaginar la imagen de Barcelona sin Gaudí, pero la ciudad hasta
ahora tenía piezas suyas al aire libre y no un lugar donde se explicase”, dijo
ayer el teniente de alcalde de Barcelona, Joan Subirats. Es cierto que existen
algunas piezas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, en el Museu de la
Sagrada Família –de carácter litúrgico– y en la Casa Museu Gaudí, pero ahora
se podrán contemplar en el contexto de lo que puede considerarse como los
orígenes de la cultura del diseño. Pese a que aparentemente puede pensarse
que se trata de obras menores, que incluyen desde un colgador de la casa
Calvet, una teja, un rosetón de trencadís , un trozo de parquet y fragmentos de
vitrales procedentes de la catedral de Palma de Mallorca, lo cierto es que son
piezas muy pocas veces vistas. Se expusieron por primera vez en La Pedrera,
en 2002, en el año Gaudí y pocas veces más. Recientemente museos como el
MoMA o el Orsay han comprado objetos de Gaudí para incorporarlos también a
su colección.

Fue Joan Bassegoda Nonell, director de la Càtedra Gaudí entre 1968 y 2000,
quien consiguió estas piezas para la entidad, dependiente de la Escuela de
Arquitectura, y desde entonces la mayoría de estos objetos estaban en
almacenes o incluso en un garaje por falta de espacio. Ahora ha sido Juanjo

El museo mostrará parte de las piezas cedidas en la
permanente a partir de junio del 2020
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Lahuerta, director de la cátedra, quien con el beneplácito de la Escuela de
Arquitectos y del propio rector de la UPC, Francesc Torres, ha logrado ese
acuerdo.

Pilar Vélez, directora del Museu del Disseny, explicó que todas las piezas se
han sometido a una “conservación preventiva” y ahora están ya en las “salas de
reserva”, a la espera de su catalogación definitiva y de la selección que se
realizará para que las más destacadas se incorporen a la permanente. El
acuerdo prevé que estos objetos puedan cederse para exposiciones temporales
en otros museos, como ya ha sucedido en alguna ocasión, siempre que sea
aceptado por las dos partes. “A partir de ahora seremos un referente
internacional sobre Gaudí”, dijo la directora.

Lahuerta explicó que las piezas de Gaudí se diferencian de los objetos actuales
de diseño porque no responden a un proceso industrial ni cuentan en la
mayoría de casos con dibujos preparatorios. “Gaudí es un arquitecto que
esencialmente no diseña sino que trabaja sobre los materiales y no depende de
documentos previos, él siempre hablaba del ‘obrador’ y no del despacho”,
remató Lahuerta.
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Presentació del fons patrimonial que la Càtedra Gaudí cedeix al Museu del Disseny
21/10/2019

Dimarts, 22 d’octubre, a les 11:30 hores, tindrà lloc al Museu del Disseny la presentació del fons patrimonial que la Càtedra Gaudí de la UPC ha cedit per un període de 30 anys al
Museu del Disseny. L’entrada d’aquest singular conjunt d’objectes dissenyats per Antoni Gaudí permetrà la seva conservació i divulgació i ve a enriquir la col·lecció del període
Modernista del Museu, clau per explicar els orígens de la cultura del disseny.

A l’acte hi assistirà el Tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats; el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Torres; el director de la
Càtedra Gaudí, Juan José Lahuerta, i la directora del Museu del Disseny, Pilar Vélez.

Acabada la presentació es farà una visita a les peces a les reserves del Museu.

Compartiu aquest contingut
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La obra de Gaudí aterriza en el Museu del Disseny de Barcelona
de la mano de la Càtedra Gaudí

Publicado 22/10/2019 14:24:43 CET

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu del Disseny y la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han
llegado a un acuerdo de cesión de 36 piezas procedentes de edi�cios insignia del arquitecto como
las casas Batlló y Milà, el Parc Güell y una colección de fragmentos de vitrales de la Catedral de
Palma de Mallorca.

En una comparecencia ante los medios este martes, el teniente de alcalde de Cultura, Educación y
Participación, Joan Subirats; la directora del museo, Pilar Vélez; el director de la Càtedra Gaudí,
Juan José Lahuerta; y el rector de la UPC, Francesc Torres; han o�cializado el acuerdo de cesión
para los próximos 30 años.

El Museu del Disseny acoge por primera vez parte de la obra de Gaudí representada en 36
muestras entre puertas, revestimientos de cerámica, rejas, mobiliario y una colección de
fragmentos de vitrales que se podrán ver en una exposición prevista para junio de 2020, según ha
explicado la directora de la institución.

Las piezas se podrán ver en una exposición prevista para junio de 2020  - ICUB
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Vélez ha destacado el salto cualitativo que ha hecho el museo con este acuerdo: "La posibilidad
de tener parte de la obra de Gaudí ha enriquido enormemente nuestra colección, no sólo en
número de piezas, también en profundidad y nos ayuda a posicionarnos a nivel internacional,
vamos a ser referencia en materia de Gaudí".

La exposición pretenderá analizar y ver como nace la cultura del diseño mediante el movimiento
modernista y las piezas de Gaudí, un recorrido des del Modernismo hasta la actualidad para
entender como ha in�uido y que cosas se han derivado, ha añadido la directora.

El director de la cátedra ha recalcado la variedad de las piezas cedidas que "dejan ver distintas
formas de trabajo de Gaudí con madera, hierro, cerámica; y las diferentes labores que acompañan
y materializan su arquitectura".

La primera vez que se vieron las 36 piezas juntas fue en la exposición de La Pedrera el año 2002 y
ahora vuelven a estar juntas de la mano del Museu del Disseny y la Càtedra Gaudí, una muestra
que según Lahuerta es la "punta del iceberg de la colección y una de las más importantes porque
representa los años de formación de Gaudí".

El rector de la UPC y la directora del museo se han mostrado satisfechos con el acuerdo para
"conservar y poner al alcance del público la muestra", y también rea�rmar la voluntad de servicio
público de ambas instituciones.

Con este acuerdo el Museu del Disseny se une a la exclusiva lista de museos que presentan parte
de la obra del arquitecto en Barcelona, la Casa Museu Gaudí, el Museu Nacional d'Art de Catalunya
(MNAC) y el Museu de la Sagrada Família, y también el MoMA de Nueva York y el Museo de Orsay
de París en clave internacional.
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La Catèdra Gaudí de la UPC cedeix 36
peces al Museu del Disseny de Barcelona

Dues de les peces -un penjador procedent de la Casa Calvet i una rajola del Parc Güell de Barcelona- que la Càtedra Gaudí
de la UPC cedeix al Museu del Disseny de Barcelona

El Museu del Disseny de Barcelona (ICUB) acull 36 peces mitjançant un préstec en
comodat per trenta anys de la Càtedra Gaudí de la UPC. Algunes d’aquestes peces
s’exposaran per primera vegada al Museu del Disseny el juny del 2020.

22/10/2019

La Càtedra Gaudí  de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)  ha signat
amb l’Ajuntament de Barcelona, a través del Museu del Disseny , la cessió en comodat del fons
patrimonial de la Càtedra per un període de 30 anys. Aquest dipòsit aplega 36 peces –portes,
revestiments ceràmics, reixes, mobiliari– procedents d’edi�cis notables de Gaudí com les cases
Batlló i Milà o el Parc Güell; així com una singular col·lecció de fragments de vitralls, procedents de
la Catedral de Palma de Mallorca.

Conservar la col·lecció patrimonial de la Càtedra és una oportunitat per al Museu del Disseny i, per
tant, per a la ciutat, de poder divulgar-lo.  Aquest conjunt és de gran rellevància, tant per la di�cultat
de trobar peces dissenyades per Gaudí, com per la seva escassa presència en els museus de la
ciutat, ja siguin elements aplicats a l’arquitectura o mobles. De fet, actualment a Barcelona només
es poden veure algunes peces a la Casa Museu Gaudí, al Museu Nacional d’Art de Catalunya, i al
Museu de la Sagrada Família de caire litúrgic, fonamentalment. 
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Gaudí com a precursor de la disciplina del disseny
El Museu fa uns anys que treballa en l’increment de la col·lecció d’objectes de l’etapa del
Modernisme, de cara a la nova exposició que es prepara pel juny del 2020, ja que aquest període
és clau per explicar els orígens de la cultura del disseny. Les creacions de Gaudí objecte de la
cessió de la Càtedra Gaudí de la UPC tenen doncs tot el sentit, i un lloc, en l’esmentada futura
exposició atès el seu rol singular de precursor del disseny.  

Gaudí és un creador plural, que igual pensa i construeix un edi�ci que els elements que s’hi
apliquen o els mobles que faciliten les funcions que hi tenen lloc. La seva manera de treballar
abasta tant obra projectada- fa objectes útils, originals des del punt de vista formal i innovadors
des de l’òptica estructural i funcional- com obra artesana i l’estima per la utilització de materials
trobats: fragments ceràmics, metalls... El conjunt de la Càtedra n’és una bona mostra. 

Aquest grup d’objectes es van veure per primera vegada a l’exposició de la Pedrera, 'Gaudí. Art i
Disseny', que va tenir lloc dins de l’Any Internacional Gaudí 2002. Posteriorment alguns han tingut
presència en alguna mostra de divulgació internacional, però podem dir que des de fa 15 anys
aquest conjunt ha tornat a desaparèixer de la vida museística de la ciutat.

L’acord de cessió contempla també la col·laboració del Museu i la Càtedra per organitzar cursos
i jornades internacionals, sobre Gaudí, les arts i el disseny, que enriquiran els programes de
recerca i activitats d’ambdues entitats.

Sobre la Càtedra Gaudí de la UPC
La Càtedra Gaudí de la UPC  va ser creada el 3 de març de 1956, adscrita a l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) . El primer catedràtic-director va ser el
professor Josep F. Ràfols i Fontanals, biògraf i deixeble d’Antoni Gaudí. Actualment n’és
director Juan José Lahuerta , arquitecte i professor d'Història de l'Art a l'ETSAB, bon
coneixedor de l’obra de Gaudí i el seu temps i autor d’alguns llibres sobre el tema.

Els fons de la Càtedra Gaudí són nombrosos, de gran valor i en una bona part inèdits: el fons
documental incorpora des de fotogra�es �ns a dibuixos originals de Gaudí més una
biblioteca especialitzada d’uns 7.000 volums que es concentra en la �gura i l'obra d'Antoni
Gaudí, els seus col·laboradors i en l'art i l’arquitectura del seu temps. La Càtedra considera
que la seva prioritat és la d’ordenar i posar digitalment a l’abast de tots els interessats en
l’obra i l’època de Gaudí el seu ric fons documental, objectiu clau per a la seva labor de
divulgació cientí�ca.

 

 

 

Portes i marcs dissenyats per Gaudí procedents de la Casa Batlló de Barcelona

A l’acte de cessió hi ha assistit el tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats; el rector de la
UPC, Francesc Torres; el director de la Càtedra Gaudí de la UPC, Juan José Lahuerta; i la directora del Museu del Disseny,
Pilar Vélez.

https://catedragaudi.upc.edu/ca
https://etsab.upc.edu/
https://futur.upc.edu/JuanJoseLahuertaAlsina
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El Museu d’Orsay de París
va pagar el 2003 dos mi-
lions d’euros per mitja dot-
zena d’objectes de Gaudí,
entre els quals, una jardi-
nera de la casa Batlló. Els
museus de tot el món van
bojos per exposar un mo-
ble, o ni que sigui una rajo-
la o un tros de reixa, dels
edificis de l’arquitecte. Pe-
rò hi ha un problema: el lle-
gat d’elements que va
crear per embellir els seus
delirants continents és es-
cassíssim. Aconseguir tro-
bar-ne un, si es pot assu-
mir la milionada que val, ja
és un èxit. Doncs ara ima-
ginin-se ingressar-ne de
cop 36. I a cost zero. Aques-
ta loteria li ha tocat al Mu-
seu del Disseny de Barcelo-
na gràcies a un acord amb
la Càtedra Gaudí de la Uni-
versitat Politècnica de Ca-
talunya (UPC).

Els Gaudís que ha incor-
porat el museu de la plaça
de les Glòries, en règim de
dipòsit vigent durant 30
anys, són propietat
d’aquesta institució ads-

crita a l’Escola d’Arquitec-
tura, “molt antiga [va ser
creada el 1956] però molt
amagada”, lamenta el seu
actual director, Juanjo La-
huerta. L’expert gaudinià
no es vol esplaiar en les la-
mentables condicions de
conservació a què aquest
patrimoni tan extraordi-
nari, reunit pel seu prede-
cessor Joan Bassegoda, ha
estat sotmès. El conveni
amb el Museu del Disseny
és el millor que li podia pas-
sar per estar, per fi, ben
cuidat. I, alhora, per sortir
de la seva incomprensible
invisibilitat. Sencer no-
més s’havia vist el 2002 en
una exposició a la Pedrera,
dins de l’Any Gaudí. Des-
prés han anat sortint algu-
nes peces per lluir-se en ex-
posicions internacionals.
Durant gairebé dues dèca-
des, doncs, ha estat des-
aparegut de la vida mu-
seística catalana.

El Museu del Disseny li
canviarà aquesta mala
sort el juny de l’any que ve.
I ho farà en el marc d’un
projecte que està treba-
llant des de fa temps per
rellegir amb ulls d’avui el

modernisme en la seva ex-
posició permanent. Un pe-
ríode no massa ben repre-
sentat en aquest museu,
admet la seva directora,
Pilar Vélez. Sense anar
gaire lluny, Gaudí hi era
completament absent.
Era. L’entrada d’aquest
exèrcit de 36 objectes no
podia ser més oportuna en
el moment en què s’estan
abordant els buits de la
col·lecció d’aquest eferves-
cent tombant de segle.

Trenta-sis joies. “És un
conjunt excepcional per-
què és molt variat d’arts
decoratives i aplicades: hi
ha mobiliari, ferro, cerà-
mica, vitrall... I també ho
és perquè els objectes pro-
cedeixen de diversos edifi-

cis de Gaudí: la casa Batlló,
la casa Milà, la casa Calvet,
el Park Güell, la catedral de
Palma...”, desglossa La-
huerta.

En aquesta futura exhi-
bició, Gaudí s’imposarà
com un precursor del dis-
seny, un concepte que, al
seu temps, no existia. “No
n’era essencialment, de
dissenyador, ja que ell no
projectava, no dibuixava
els objectes”, els concebia i
els executava al mateix
temps, es lliurava als bra-
ços de l’experimentació i
de la improvisació i estava
atent, per incorporar-los,
als imprevistos i als acci-
dents en uns processos
creatius col·lectius. “Gau-
dí treballava amb molts
col·laboradors i el menys
important és l’autoria, qui
feia què a partir de les indi-
cacions generals que ell els
donava”, sosté el director
de la Càtedra Gaudí, que
persisteix a estripar l’eti-
queta de geni absolut i soli-
tari que s’ha adjudicat a
Gaudí. Al seu entendre, ai-
xò és l’efecte del gran nego-
ci que alguns han muntat
amb el seu nom. ■

La Càtedra Gaudí cedeix al Museu del Disseny
36 objectes procedents dels edificis de l’arquitecte

Gaudí de disseny
Maria Palau
BARCELONA

Portes originàries de la casa Milà ■ JOSEP LOSADA

El fons, molt
variat, lluirà de
manera
permanent a
partir del juny de
l’any que ve
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La UPC cedeix 36 obres de l’arquitecte modernista per un període de 30 anys

Gaudí, alMuseudelDisseny
JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

ElMuseudelDis-
seny, que fins
ara no tenia cap
obra de Gaudí,

acabad’incorporar 36pe-
ces de l’arquitecte mo-
dernista gràcies a un
préstec en comodat per
30 anys de la Càtedra
Gaudí, de la Universitat
Politècnica deCatalunya.
Es tracta de diferents ob-
jectes com ara portes, ce-
ràmiques, reixes, pavi-
ments i mobiliari, proce-
dents d’edificis de Gaudí
com la casesBatlló iMilà,
el Park Güell de Barcelo-
na o la catedral de Palma,
que s’incorporen als fons
delMuseudelDisseny.
A partir del juny del

2020algunsd’aquestsob-
jectes formaran part de
l’exposició permanent
del Museu en un àmbit
que inclourà des dels ini-
cis delmodernisme fins a
l’actualitat.
“És difícil fer-se una idea de la

imatge de Barcelona sense Gaudí,
però fins ara la ciutat tenia peces
seves a l’aire lliure i en canvi no hi
haviaunllocons’expliquessin”,va
dir ahir el tinent d’alcalde de Bar-
celona, Joan Subirats. És cert que

hi ha algunes peces de Gaudí al
Museu Nacional d’Art de Catalu-
nya, alMuseude la SagradaFamí-
lia–decaràcter litúrgic– ia laCasa
Museu Gaudí, però ara es podran
contemplar en el context del que
es pot considerar com els orígens
de la cultura del disseny. Malgrat

que aparentment es po-
dria pensar que es tracta
d’obres menors –que in-
clouen un penjador de la
casa Calvet, una teula,
una rosassa de trencadís,
un tros de parquet o frag-
ments de vitralls proce-
dents de la catedral de
Palma–, el cas és que són
peces que es poden veure
molt poques vegades. Es
van exposar per primer
cop a la Pedrera el 2002,
enelmarcde l’anyGaudí,
ipoquesvegadesmés.Re-
centment museus com el
MoMA o l’Orsay han
compratobjectesdeGau-
díper incorporar-los a les
sevescol·leccións.
Va ser Joan Bassegoda

Nonell, director de la Cà-
tedraGaudíentreel1968i
el2000,quivaaconseguir
aquestes peces per a l’en-
titat, dependent de l’Es-
cola d’Arquitectura, i des
d’aleshores la majoria
d’aquests objectes esta-
ven enmagatzems o fins i

tot en un garatge per manca d’es-
pai. Ara ha estat Juanjo Lahuerta,
director de la càtedra, qui amb el
beneplàcit de l’Escola d’Arquitec-
tes i del mateix rector de la UPC,
Francesc Torres, ha aconseguit
aquest acord.
PilarVélez,directoradelMuseu

del Disseny, va explicar que totes
les peces s’han sotmès auna “con-
servació preventiva” i ara ja són a
les “sales de reserva”, en espera
que es cataloguin definitivament i
de la selecció que se’n farà perquè
les més destacades s’incorporin a
la permanent. L’acord preveu que
aquests objectes es puguin cedir
per a exposicions temporals en al-
tres museus, com ja ha passat al-
gun cop, sempre que ho acceptin
les dues parts. “A partir d’ara se-
rem un referent internacional so-

breGaudí”, vadir ladirectora.
Lahuerta vaexplicar que lespe-

ces de Gaudí es diferencien dels
objectes actuals de disseny per-
què no responen a un procés in-
dustrial ni disposen, en lamajoria
decasos,dedibuixospreparatoris.
“Essencialment Gaudí és un ar-
quitecte que no dissenya, sinó
que treballa sobre els materials i
nodepèndedocuments previs; ell
sempre parlava de l’obrador i no
pas del despatx”, va rematar La-
huerta.c

LV

Portes i marcs de Gaudí a la sala de reserva

ElMuseu del Disseny
exhibirà una part de
les peces cedides a
la permanent a partir
del juny del 2020


