
ElMuseu del Disseny explica la importància i influència del moviment capitalitzat per Gaudí

Elsobjectesdelmodernisme
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

E
l modernisme és una
de les grans atracci-
ons de Barcelona a
escala internacional:
per Gaudí, pels edifi-

cis i per la contemporaneïtat d’un
moviment que va durar poc més
de vint anys, entre el 1888 i l’inici
de la primera Guerra Mundial. I
ara elMuseudelDisseny li dedica
unaexposició,quetindràcaràcter
semipermanent, i un catàleg en
quèexplora,apartirdelsobjectes,
tot el seu procés de producció, la
difusió, l’ús i finalment el seudes-
ús. Des de la cultura del disseny
s’ofereix una altra mirada al mo-
dernisme, la influència que va te-
nir enmoviments posteriors i fins
i tot el seu renaixement més re-
cent, ja amb objectes que passen
de la idea artesanal a la industrial.
Pel fetdetractar-sed’unaexpo-

sició que es podrà veure durant
molt de temps, a la segona planta
de l’edifici, consta majoritària-
ment de peces pròpies, lamajoria
procedents de l’antic Museu de
les Arts Decoratives, i d’uns pocs
préstecs. També s’hi inclouen al-

gunes de les donacions recents,
comaraelmobiliari delmenjador
de l’arquitecte Jernoni Granell,
elements de l’arxiu documental
de la casa Escofet, materials dis-
senyats pel dibuixant projectista
JosepPeypera lacasaLleóMore-
raounapeçad’orfebreriaMasrie-
ra. I també adquisicions del mu-
seu,comaraunescóneogòticamb
tela estampada dels tallers José
Ribas (unade les inscripcionsque
duu és un fidel reflex de l’època:
“Poesiafousemprelollenguatgey
emblema del amor de Catalu-
nya”), algunes peces ceràmiques

delPalaudelaMúsica,unmarcde
fustamolt treballat deRafaelMa-
só, una gerra de cervesa de la ta-
vernaElsQuatreGats i un fermall
noucentistadeJaumeMercadé.I,
naturalment, també s’hi exposen
alguns objectes de Gaudí, com un
penjador, procedent de la casa
Calvet; una reixa, de la casa Da-

mià Mateu, de Llinars del Vallès;
dues portes de la casaBatlló ouns
medallons de ceràmica, del Park
Güell.Estractad’algunesdeles36
peces pertanyents a la càtedra
Gaudí de l’Escola d’Arquitectura
de la UPC que formen part del
préstec en comodat per 30 anys
que es va signar el 2019.

L’exposició, comissariada per
PilarVélez, directoradelmuseu, i
MireiaFreixa,estàdedicadaaAn-
naCalvera, dissenyadora gràfica i
investigadora,morta el 2018, amb
qui havien començat el projecte.
La mostra reinterpreta el moder-
nisme a partir del protagonisme
de les diferents arts decoratives i
aplicades, tant artesanals com in-
dustrials. Per això s’hi podenveu-
re des de la magnífica vidriera
d’Antoni Rigalt, del 1896, que fa
291 x 183 cm, fins a un estendard
de l’Orfeó Barcelonés, un brodat
deCristinaRibera o un gerro pin-
tat per Xavier Nogués. També es
presenten mobles anònims que
donen compte de la popularitza-
ciódelmodernismeicom després
existeix una línia de continuïtat
ambelNoucentisme,malgrat que
aparentment significava una rup-
tura. Apareixen tant la producció
industrial seriada com la d’autor,
amb grans noms com Picasso o
Miró. I es tancael recorregut amb
les reedicions industrials que es
fan,apartirdel 1976,demoblesde
Gaudí i altres artistes .c

ÀLEX GARCIA

Tres peces excepcionals: banc escó deGasparHomar, vidriera deRigalt (al fons) imarc deRafaelMasó

ÀLEX GARCIA

Llit i tauleta de nit demarqueteria, de Gaspar Homar i Josep Pey

Elmodernisme
arribaatotes lesarts
decoratives iaplicades,
tant lesartesanalscom
les industrials

12/11/20La Vanguardia (Ed. Català)

Cataluña
Pr: Diaria

Tirada: 43.889

Dif: 34.865
Pagina: 37

Secc: CULTURA    Valor: 23.508,30 €    Area (cm2): 534,8    Ocupac: 53,92 %    Doc: 1/1    Autor: JOSEP PLAYÀ MASET    Num. Lec: 607000

C
o

d
: 1

3
5

4
8

0
1

0
9



‘Modernisme, cap a la cultura del disseny’, al Museu del Disseny

El Museu del Disseny de
Barcelona tenia un deute
pendent amb el modernis-
me. Sis anys després d’in-
augurar-se, hi ha fet front
amb una proposta que re-
nova el seu relat perma-
nent i que la seva directo-
ra, Pilar Vélez, assenyala
que “no és la típica i tòpica
exposició de modernis-
me”. Vélez ha concebut el
projecte juntament amb la
historiadora de l’art Mire-
ia Freixa, que adverteix
del mateix: “No hem anat
a buscar les joies del mo-
dernisme. Hem fet una

mostra de tesi.” Tesi que,
seguint amb les advertèn-
cies, ambdues creuen que
“sobtarà” tant al públic
com a la comunitat d’estu-
diosos, “que poden no
compartir-la”. “Hem fet
un plantejament provoca-
dor”, reblen.

I quina és la tesi? El tí-
tol, Modernisme, cap a la
cultura del disseny, la re-
sumeix. “El modernisme
marca l’inici de la cultura
del disseny. Hi ha un fil
que el connecta amb el
noucentisme i l’avant-
guarda.” I això és el que el
discurs de l’exposició in-
tenta demostrar amb una
àmplia selecció de peces

que travessen tots aquests
períodes.

Un conjunt que en un
90% procedeix de les col-
leccions pròpies del mu-
seu de la plaça de les Glò-
ries. Fins fa molt poc, el
seu patrimoni modernista
era força limitat, però això
s’ha anat corregint els dar-
rers anys gràcies a dife-
rents operacions de dona-
cions i de compres. Una de
les incorporacions més re-
llevants, per no dir la que
més, ha estat el fons de la
càtedra Gaudí de l’UPC.
Amb aquest dipòsit per fi
el Museu del Disseny ha in-
tegrat Gaudí. Però no ho
ha fet, com s’acostuma a

fer, per divinitzar-lo.
“Hem trencat amb el man-
tra que els nostres grans
artistes han florit en un
país d’idiotes. Aquí a Gau-
dí el presentem en con-
text, dins d’un teixit ri-
quíssim”, etziba Freixa.

Per a l’equip de comis-
sàries era important tot
d’una posar en relleu la
singularitat del cas català.
“Mentre el modernisme a
Europa se centra en la pe-
ça única elaborada artesa-
nalment, a Catalunya les
indústries artístiques van
tenir molta importància i
van conviure amb l’artesa-
nia, hi va haver una hibri-
desa”, raona Vélez. És a

dir, s’havia de rendibilit-
zar la producció moder-
nista atenent les dimen-
sions petites i la condició
perifèrica del país. I, tor-
nant a la tesi, la llavor que
planta el modernisme en
la cultura del disseny és
que “va molt més enllà de
l’objecte acabat”. “Dona
importància a tot el pro-
cés, des que es concep l’ob-
jecte fins a l’ús que se’n fa.”
Tot i que el noucentisme
va repudiar les seves for-
mes, va seguir aquest ma-
teix model. “El modernis-
me deixa un pòsit que arri-
ba fins a l’actualitat”, in-
sisteixen les expertes.

Amb o sense tesi, l’ex-

posició és un aparador de
nombrosíssimes obres en
molts casos inèdites. Una
de les més impressionants
de la primera sala és un es-
có d’un d’aquests noms
que han quedat eclipsats
per les celebritats, Josep
Ribas. “És un moble par-
lant”, en diu Vélez, i la pro-
va són les inscripcions que
donen compte de l’estat
d’ànim entusiasta cultu-
ral, econòmic i polític de la
classe social que va propul-
sar el moviment, la burge-
sia: “art e industria fon la

esensia y lo nort dels fills
de nostra terra”. Llueix al
costat d’un altre escó atri-
buït a Gaspar Homar pro-

Maria Palau
BARCELONA

Un altre modernisme

El Museu del Disseny de Barcelona presenta una exposició amb una tesi nova i
“provocadora” del moviment: que va ser l’embrió de la cultura del disseny

El fons de la càtedra Gaudí (a l’esquerra) i l’escó

de la Casa Lleó Morera ■ J. RAMOS/FUNDACIÓ INSTITUT

AMATLLER D’ART HISPÀNIC. ARXIU MAS
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cedent de la Casa Lleó Mo-
rera del passeig de Gràcia,
la crema del modernisme.

També inèdits i exqui-
sits són els dibuixos de la
marqueteria per al mobi-
liari d’aquesta mateixa ca-
sa de la famosa Mansana
de la discòrdia, fets per Jo-
sep Pey, el fons del qual ha
estat donat per una de les
seves descendents. I, en-
cara que sigui tímida-
ment, la mostra també re-
cupera un nom de dona
ignorada, Cristina Ribera,
germana del pintor Romà
Ribera, amb un refinat
brodat.

La paret dedicada a
Gaudí reuneix, mobles de
la Casa Batlló a part, curio-
sitats com una reixa que
va dissenyar per a la Casa
Damià Mateu (que ja no
existeix) de Llinars del Va-
llès. El Gaudí dissenyador
cal precisar-lo perquè en
molts casos són autories
compartides amb arte-
sans. “Hi ha tot un ecosis-
tema, Gaudí no és un bolet
aïllat.”

A prop seu, s’exhibeix el
menjador pràcticament
sencer que l’arquitecte Je-

roni Granell va gestar per
casa seva. És una bona im-
mersió a l’ambient inte-
rior d’una llar burgesa. “És
el cas clar que, si hagués-
sim anat a buscar les joies,
aquests mobles no hi se-
rien. Els hem triat perquè
expliquen l’objecte disse-
nyat per viure. I, a més, en
tenim el projecte i les fonts
que el van inspirar.” És a
dir, el procés.

L’àmbit de modernis-
me finalitza amb una pin-
zellada que donaria per a
una altra suggeridora ex-
posició: la popularització
de l’estil amb peces d’au-
tors anònims i, per tant,
més assequibles. És a dir,
el modernisme que no va
ser elitista.

Després de la petita sec-
ció noucentista; d’unes vi-
trines de ceràmiques de
Picasso i Miró, entre d’al-
tres, que manifesten l’idil-
li de l’art amb l’artesania; i
de la butaca dissenyada
pel GATCPAC per al pave-
lló de la República de l’Ex-
posició Internacional de
París del 1937, el recorre-
gut culmina amb tot de re-
edicions de peces moder-
nistes que es van comen-
çar a fer a partir dels anys
setanta, i que es conti-
nuen fent. S’obria l’era de
la restitució d’aquell movi-
ment que durant dècades
no va importar ningú. Pe-
ces molt similars de les
que hi ha a l’exposició van
acabar a les escombraries.

Les dues comissàries
van tenir un debat interes-
sant amb aquestes rèpli-
ques, entre les quals hi ha
cadires de Gaudí i de Jujol.
Freixa era partidària que
els visitants s’hi poguessin
asseure perquè enten-
guessin que es van crear
“per tenir un ús”. Però Vé-
lez va decidir que no per-
què dins un museu “tenen
un altre estatus”. ■

“No hem anat a
buscar les joies
modernistes”,
adverteixen Pilar
Vélez i Mireia
Freixa
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El pòsit del modernisme
per Eugènia Sendra
20 novembre, 2020

Subscriure’s a la Newsletter

Sis anys després d’obrir portes, el Museu del Disseny de
Barcelona incorpora el modernisme al seu relat
expositiu. Com abordar, però, un dels grans moments
de l’art català des del disseny, marcar distància amb
relectures prèvies, i fer f ront a d’altres exposicions
permanents sobre modernisme, com la del MNAC?

ilar Vélez, directora del museu, i Mireia Freixa són les
comissàries d’una exposició de tesi “de voluntat
provocadora” que desdibuixa les fronteres entre modernisme
i noucentisme �ns a enllaçar amb l’avantguarda, tot �xant-

se en la noció de disseny que comença a aparèixer a �nals del segle XIX.
I en el paper que van jugar-hi les indústries artístiques.

  /   /  
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Lambert Escaler, Cap de dona i mirall, Barcelona, 1 901 -1 903. BD Ediciones de Diseño, S.A .,
1 97 4-2007 . Col·lecció particular.

Modernisme, cap a la cultura del disseny arrenca amb un primer tram
cronològic dedicat als tres moments del modernisme i al seu intent
regeneracionista: el modernisme de regust historicista, que arriba a
Barcelona a partir de l’Exposició Universal de 1888; un segon
modernisme, marcat per l’evocació de la natura que proposava l’Art
Nouveau; i un tercer episodi, de reconnexió amb l’art popular i l’interès
pels o�cis artístics.

https://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/ca/exposicio/modernisme-cap-la-cultura-del-disseny
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A ntoni Gaudí, Penjador, Barcelona, 1 899-1 901 . Produït pel Taller Casas i Bardés. Prov é de la
Casa Calv et. Comodat Càtedra Gaudí CGEX0022.

La peça que obre la mostra és el banc de rebedor del taller de José Ribas
e hijo, un moble “parlant” on llegim la màxima “Art e industria fou la
Esencia y lo nort dels �lls de nostra Terra”. I, a prop, localitzem el
penja-robes original de la casa Calvet, obra de Gaudí, que retrobarem
més endavant en recreació contemporània.
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José Ribas e Hijos, Escó de Sant Jordi, Barcelona, c . 1 895. Museu del Disseny  de Barcelona.

El segon àmbit atorga protagonisme a les indústries i tallers,
processos de producció i materials relacionats amb les arts
decoratives i aplicades. I el relat permet desplegar la co�lecció del
museu (el 90% de peces són pròpies). Hi ha mobles, ceràmica, vitralls,
forja, objectes utilitaris, publicacions i cartells, gravats i teixit –
malauradament, la presentació no ho fa lluir tot, algunes peces passen
desapercebudes dins de calaixos.



26/11/2020 El pòsit del modernisme per Eugènia Sendra • Mirador de les arts,

https://www.miradorarts.com/ca/el-posit-del-modernisme/ 5/10

Rigalt, Granell y  Cia., Projecte de vitrall, Barcelona, 1 903-1 923. Museu del Disseny  de Barcelona.
Fons Rigalt i Granell.

Hi ha els noms més populars i habituals (Gaspar Homar, Puig i
Cadafalch, Antoni Rigalt, Alexandre de Riquer, Josep Llimona) i
d’altres de menys coneguts (Joan Busquets, Mateu Cullell, Ramon
Sunyer, Cristina Ribera). I destaquen les donacions recents, com el
fons de la casa de mosaics hidràulics Escofet i Cia –se n’exposa el
catàleg comercial–, els dibuixos preparatoris per a la marqueteria de
mobles de la Casa Lleó Morera, obra del dibuixant Josep Pey, el fons del
qual també s’ha dipositat al museu; peces del comodat Càtedra Gaudí;
i el vistós menjador del mestre d’obres Jeroni Granell.

Si bé la historiogra�a ha apuntat el
trencament entre modernisme i
noucentisme, hi ha senyals de
continuïtat.
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El modernisme es va consolidant com a estil, �ns a convertir-se en una
moda assumida també per tallers anònims. I el moviment, curt en el
temps, a poc a poc es va diluint. Les comissàries insisteixen que, si bé
la historiogra�a ha apuntat el trencament entre modernisme i
noucentisme, hi ha senyals de continuïtat, com la valoració de
l’artesanat i la recerca d’un art popular que s’acabarà consolidant
institucionalment. Artísticament, hi jugarà un paper fonamental
l’Escola Superior de Bells O�cis, creada el 1914 a Barcelona.

Butaca model GA TCPA C, Barcelona, 1 936. Museu del Disseny  de Barcelona.

Avancem entre peces noucentistes (els gots esmaltats de Xavier
Nogués i Ricard Crespo) i obres d’aires déco (el paravent de Francesc
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Galí) i destaca el dibuix projectat per Antoni Badrinas per al “Concurs
per a la bellesa de la llar humil”, �ns arribar a la cadira GATCPAC,
element que connecta tradició, avantguarda i objecte, que les
comissàries assenyalen com la frontissa amb l’exposició permanent
Del món al museu.
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Josep Maria Jujol, Taula Jujol 1 920 , Barcelona, 1 920-1 927 . Mobles1 1 4, 201 9.
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L’art de la simbiosi

ARTICLES

Breviari: Performance al
Palau de la Generalitat

Les exposicions dirigides per Joan Ainaud de Lasarte el 1964 i el 1969
van ser decisives en la formació de les primeres co�leccions
municipals de modernisme. Una altra �ta seria la mostra que el MOMA
va dedicar a Gaudí el 1957. El nou gust pel modernisme no trigaria a
traduir-se en reedicions com les que tanquen la mostra: els primers
van ser BD Ediciones de Diseño als 70, reintroduint el Cap de dona i
mirall de Lambert Escaler i la cadira de Gaudí per a la Casa Batlló.
Mobles114 ha recreat la taula Jujol 1920. Les joies Masriera, d’altra
banda, mai s’han deixat de produir.

La mostra Modernisme, cap a la cultura del disseny es pot visitar al
Museu del Disseny de Barcelona des del passat 12 de novembre, i té un
caire semipermanent.

ALEXANDRE DE RIQUER ANTONI GAUDÍ ANTONI RIGALT

ART NOUVEAU ESCOFET I CIA. GASPAR HOMAR

JOAN AINAUD I DE LASARTE JOSEP PEY JUJOL MIREIA FREIXA

MODERNISME MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA PILAR VÉLEZ

PUIG I CADAFALCH
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El Museo del Diseño reinterpreta el Modernismo en
clave de "cultura del diseño"

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

  

Barcelona — 11 de noviembre de 2020  0

Barcelona, 11 nov (EFE).- El Museo del Diseño de Barcelona muestra, por primera vez, una reinterpretación del Modernismo en clave de

"cultura del diseño", repensando los objetos desde la idea, las técnicas de producción y los materiales, la promoción, la difusión y su uso.

Unas 370 piezas se exhiben en una exposición de carácter semipermanente, que fija el Modernismo catalán como "inicio de la cultura del

diseño", ha destacado este miércoles en la presentación Mireia Freixa, comisaria de la muestra junto con la directora del museo, Pilar

Vélez.

Además de enmarcar en el contexto europeo y destacar los nexos y la singularidad del caso catalán, la muestra aporta una nueva

interpretación del Modernismo partiendo del papel protagonista que tuvieron las artes decorativas y aplicadas, artesanas e industriales,

El Museo del Diseño reinterpreta el Modernismo en clave de "cultura del diseño"
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entre el debate arte-industria del siglo XIX y el concepto de diseño del siglo XX.

Para Mireia Freixa, tras el sentido de esta exposición se encuentra el debate sobre "la idea del diseño antes del diseño".

El mueble es el gran protagonista de las industrias artísticas, ya que contribuye, como dice la comisaria, a "ofrecer una visión unitaria de

todas las artes" y además su diseño funcional lo acerca a los principios del Art Nouveau.

En el mobiliario expuesto figuran trabajos de talla como los singulares de Gaudí, la marquetería, característica de Homar, y el pirograbado,

distintivo de Eusebi Busquets, pero utilizado también por Ribas, todas ellas técnicas de larga tradición en Cataluña.

Centrada en el gran esplendor modernista de finales del siglo XIX y el inicio del siglo XX, la exposición continúa mostrando el vínculo

entre el Modernismo y el Novecentismo y su vindicación de la tradición artesana autóctona.

En el arte del vidrio, el vitral tuvo un desarrollo extraordinario a raíz de su aplicación en el interior de los hogares, más allá de los templos

donde no se había perdido nunca el oficio.

En este ámbito convivieron la técnica del vitral emplomado de A. Rigalt y Cía, luego Rigalt, Granell y Cía; o la nueva técnica de la tricromía

o superposición de tres placas de vidrios de colores primarios, ejecutada por el taller Amigó en proyectos de Gaudí.

El recorrido cronológico prosigue con el racionalismo y la modernidad de raíz mediterránea del movimiento arquitectónico GATCPAC, muy

crítico con el Modernismo, pero sensible al artesanado y puerta de entrada al diseño moderno, y un símbolo en la exposición es la butaca

Modelo GATCPAC (1936), que combinaba el uso de madera de roble y cordel con las formas racionalistas.

En una de las secciones de la retrospectiva se muestran las técnicas artesanas tradicionales puestas en manos de los artistas, que

encontraron una nueva vía de expresión contemporánea que llega hasta hoy, con piezas cerámicas de Picasso o Joan Miró.

Como colofón, la exposición recoge la recuperación del Modernismo desde mediados del siglo XX hasta la actualidad: desde los años

sesenta hasta ahora ha tenido lugar una reivindicación del Art Nouveau y del Modernismo, tanto a través de la historia del arte y el

patrimonio como desde el diseño.

Esta corriente recuperadora ha llevado a la difusión internacional y al reconocimiento de ciertos objetos como "clásicos del diseño" y el

resultado de este hecho son las reediciones de piezas notables, también representadas en la exposición.

Entre las piezas exhibidas destacan fondos patrimoniales que se presentan por primera vez: el conjunto del mobiliario del comedor del

arquitecto Jeroni Granell, piezas y documentos de la firma Escofet, un marco de Rafael Masó de grandes dimensiones, o una lámpara

Déco de laca urushi de Lluís Bracons.

También se pueden contemplar piezas representativas y singulares como el escaño neogótico de San Jorge de los talleres José Ribas,

algunas piezas cerámicas del Palau de la Música, una jarra de cerveza de la taberna de Els 4 Gats o los dibujos originales de las

marqueterías de la casa Lleó Morera, obra de Josep Pey.

La muestra pone de relieve igualmente la obra de algunos dibujantes proyectistas, como el mismo Pey, Mateu Culell, Víctor Brosa,

algunos bastante desconocidos, o el también arquitecto Jeroni Granell.

Asimismo se exhiben una serie de piezas de Gaudí, expuestas por primera vez en el Museo del Diseño, donde se conservan tras el

préstamo en comodato de la Cátedra Gaudí de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña.

La recuperación de Gaudí tras la Guerra Civil fue el inicio de la persistencia del Modernismo más allá de su época, a través de la atracción

por las imágenes populares del pasado gráfico llevado a cabo por el pop, el neoliberty, el arte psicodélico y la cultura de masas de los años

60 y 70, que descubrieron las formas sinuosas y la tipografía caligráfica del Art Nouveau; o también a través de la reedición de piezas

emblemáticas de Jujol, Gaudí, las joyas Masriera, Lambert Escaler o Dionís Renart.

Al mismo tiempo, en Barcelona surgió el grupo conocido como la Gauche Divine, procedente de la burguesía ilustrada y cosmopolita,

estrechamente vinculada a la industria cultural catalana. El icónico logotipo de la discoteca Bocaccio (1967-1985) de la calle Muntaner y el

grafismo publicitario de la película Tuset Street se hacían eco del Art Nouveau que, divulgado por el movimiento pop, se puso de moda en

Europa
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SIENDO TENDENCIA AHORA

El Modernismo catalán se reivindica como punto de partida de «la

cultura del diseño»
 noviembre 12, 2020   38

Una exposición en el Museo del Diseño de Barcelona reúne trabajos de

Gaudí y Gaspar Homar y piezas cerámicas del Palau de la Música

Barcelona, ya saben, es Gaudí, por lo que nada mejor que el Modernismo para de�nir desde una ciudad forjada en la cultura del diseño.

Eso es, por lo menos, lo que de�ende el Museo del Diseño de la capital catalana,donde una exposición reinterpreta por primera vez el

Modernismo catalán como el inicio de la cultura del diseño, repensando los objetos desde la idea, las técnicas de producción y los

materiales, la promoción, la difusión y su uso.

Unas 370 piezas se exhiben en una exposición que, además de enmarcar en el contexto europeo y destacar los nexos y la singularidad del

caso catalán, aporta una nueva interpretación del Modernismo partiendo del papel protagonista que tuvieron las artes decorativas y

aplicadas, artesanas e industriales, entre el debate arte-industria del siglo XIX y el concepto de diseño del siglo XX. Muebles y vitrales

destacan en una muestra que recoge trabajos de talla de Gaudí, marquetería de Gaspar Homar, pirograbado de Eusebi Busquet y vitrales

emplomados de Antoni Rigalt.

Centrada en el gran esplendor modernista de �nales del siglo XIX y el inicio del siglo XX, la exposición explora el vínculo entre el

Modernismo y el Novecentismo y entronca con el racionalismo y la modernidad de raíz mediterránea del movimiento arquitectónico

GATCPAC, muy crítico con el Modernismo, pero sensible al artesanado y puerta de entrada al diseño moderno.

Entre las piezas exhibidas destacan fondos patrimoniales que se presentan por primera vez: el conjunto del mobiliario del comedor del

arquitecto Jeroni Granell, piezas y documentos de la �rma Escofet, un marco de Rafael Masó de grandes dimensiones, o una lámpara Déco

de laca urushi de Lluís Bracons. También se pueden contemplar piezas representativas y singulares como el escaño neogótico de San Jorge

de los talleres José Ribas, algunas piezas cerámicas del Palau de la Música, una jarra de cerveza de la taberna de Els 4 Gats o los dibujos

originales de las marqueterías de la casa Lleó Morera, obra de Josep Pey.
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La muestra pone de relieve igualmente la obra de algunos dibujantes proyectistas, como el mismo Pey, Mateu Culell, Víctor Brosa, algunos

bastante desconocidos, o el también arquitecto Jeroni Granell.

Gaudí recuperado

Asimismo se exhiben una serie de piezas de Gaudí, expuestas por primera vez en el Museo del Diseño, donde se conservan tras el

préstamo en comodato de la Cátedra Gaudí de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña.

La recuperación de Gaudí tras la Guerra Civil fue el inicio de la persistencia del Modernismo más allá de su época, a través de la

atracción por las imágenes populares del pasado grá�co llevado a cabo por el pop, el neoliberty, el arte psicodélico y la cultura de masas de

los años 60 y 70, que descubrieron las formas sinuosas y la tipografía caligrá�ca del Art Nouveau; o también a través de la reedición de

piezas emblemáticas de Jujol, Gaudí, las joyas Masriera, Lambert Escaler o Dionís Renart.

Al mismo tiempo, en Barcelona surgió el grupo conocido como la Gauche Divine, procedente de la burguesía ilustrada y cosmopolita,

estrechamente vinculada a la industria cultural catalana. El icónico logotipo de la discoteca Bocaccio (1967-1985) de la calle Muntaner y el

gra�smo publicitario de la película Tuset Street se hacían eco del Art Nouveau que, divulgado por el movimiento pop, se puso de moda en

Europa.
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Els artesans totals del Modernisme, pioners de la Barcelona del
disseny
Una exposició amb més de 370 peces del Museu del Disseny explora les arts aplicades del segle XX des d'un punt de vista
trencador 

 BARCELONA  11/11/2020 19:58

ANTONI RIBAS TUR (/FIRMES/ANTONI_RIBAS_TUR/)
I Segueix-me

La reacció dels noucentistes contra del Modernisme, amb tot aquell menyspreu cap al Palau de la Música, s'ha convertit en un dels tòpics més

arrelats de la cultura catalana. Però ¿i si els dos moviments estiguessin vinculats més enllà de les formes? Sí que ho estan per a la directora del

Museu del Disseny (https://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/ca), Pilar Vélez, i per a la catedràtica emèrita de la UB Mireia Freixa, les

comissàries de la nova exposició al museu, Modernisme, cap a la cultura del disseny. Creuen que el Modernisme va deixar "un pòsit" en el

Noucentisme, que representa "la institucionalització de la cultura catalana", en fets com la recuperació de l'artesanat i la cultura popular, amb

iniciatives com l'Escola Superior dels Bells Oficis.

Segons les comissàries, el Modernisme i el Noucentisme també comparteixen la idea d'embellir les ciutats amb els bells oficis i de posar el disseny al

servei de la col·lectivitat. Aquesta idea de disseny és una novetat com a tesi per estudiar el Modernisme, ja que no s'atura en l'objecte acabat sinó que

s'estén fins a la comercialització i l'ús dels objectes. De fet, a Freixa li hauria agradat que el públic pogués fer servir les reedicions de cadires i altres

mobles d'Antoni Gaudí i Josep Maria Jujol, sobretot de Barcelona Design i també de Mobles 114 i la joieria Masriera, que hi ha al final del recorregut.

"Aquesta no és una exposició de les joies del Modernisme", adverteix Freixa, mentre que Vélez recorda que va haver-hi objectes, com les joies

Masriera, que van anar més enllà de Modernisme perquè s'havien d'amortitzar a nivell industrial.

5 min.%
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L'exposició 'Modernisme, cap a la cultura del disseny' inclou aquest drac ceràmic de la fàbrica Pujol i Bausis / CRISTINA CALDERER
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L'exposició inclou més de 370 objectes, un 90% dels quals pertanyen a les col·leccions del Museu del Disseny. Un dels seus objectius també és

reflectir com els fons del museu creixen gràcies a donacions, com la de l'arxiu de la casa Escofet, els artífexs del panot de Gaudí al passeig de Gràcia;

comodats, com el que va fer la Càtedra Gaudí, i adquisicions, com l'Escó de Sant Jordi, un moble fastuós que el taller de José Ribas e Hijos va fer per a

la família Pons.

Malgrat el que diu el títol de la mostra, el repertori arriba fins molt més endavant i també es poden veure ceràmiques d'artistes com Antoni Cumella,

Josep Llorens Artigas, Pablo Picasso, Joan Miró i Roser Amorós, i joies i esmalts de Manuel Capdevila, Aureli Bisbe, Miquel Soldevila i Núria López-

Ribalta, perquè totes aquestes peces reflecteixen "unes tècniques artesanes al servei de l'art" que tenen les arrels en el Modernisme. Com en el cas

del Noucentisme, la tesi de l'exposició també està representada en obres més estilitzades i d'altres amb un marcat afany funcional: és el cas de

peces déco i racionalistes, com un mirall de tocador de Jaume Sans, el paravent La creació de Francesc d'Assís Galí i Ramon Sarsanedas i una cadira de

braços de la joieria Roca de Josep Lluís Sert.

Estudiar les arts aplicades segons les tècniques
Entre les sorpreses de l'exposició hi ha els mobles del menjador de l'arquitecte Jeroni Granell, evocadors d'una llar burgesa, i els projectes de Josep

Pey de marqueteria per al mobiliari de la casa Lleó Morera, donació de la seva reneboda Magdala Pey, que va morir el 2018. També hi ha l'estendard

de l'Orfeó Barcelonès, dos medallons ceràmics del Parc Güell i un fragment de la reixa de la Casa Damià Mateu, tots tres d'Antoni Gaudí. Pel que fa a

les peces inèdites, es poden veure els dos àngels de llautó que flanquejaven una de les llars de foc de la Casa Lleó Morera, de Josep Pey i Joan

Carreras. El treball del metall porta a parlar d'un altre dels fils conductors de la mostra, "les arts aplicades des del punt de vista de les tècniques", com

diu Vélez; i per això també hi ha treballs d'enquadernació i de vidre, tot i que, com reconeix la directora del museu, "en el Modernisme no hi ha un bon

vidre". Vélez també considera que "la pintura no és la protagonista del Modernisme en cap cas".

La primera peça del recorregut és una colorista butaca romana de l'ebenista Francesc Vidal amb un teixit d'Alexandre de Riquer, contemporània de

l'Exposició Universal de 1888, que va marcar un abans i un després perquè va ser, com diu Vélez, "la porta d'obertura a Europa" del panorama català.

A partir d'aquí, el gruix de l'exposició mostra un ric teixit creatiu més enllà dels grans noms genials més coneguts com el del mateix Gaudí. "No són

grans creadors en un país d'idiotes", subratlla Vélez, per a qui els mobles de Gaudí devien semblar "excèntrics" en el seu moment. Per a Freixa, el

Modernisme té algunes peculiaritats respecte als seus homòlegs europeus: "A Europa se centraven en la peça única feta artesanalment; pensem en

un nom com el de William Morris. I a Catalunya, que és una cultura perifèrica i industrial, no hi ha manies per fer servir la manera artesanal i la

industrial. D'aquí se'n deriva la importància de les indústries artístiques", explica. I un altre detall que crida l'atenció és com el Modernisme es

popularitza i surten al mercat un repertori de peces anònimes a preus més assequibles que les eminentment burgeses.

Recomanat per a tu

L'anàlisi d'Antoni Bassas: "Si entres en una botiga i parles castellà no t'atenen" (Antoni Bassas) (https://www.ara.cat/analisi/analisi-Antoni-Bassas-

L'exposició inclou ceràmiques de Picasso per explicar com les tècniques artesanals estan al servei de l'art al llarg del segle XX / CRISTINA CALDERER

Surten a la llum per primera vegada els esbossos de Josep Pey del marqueteries de la llar de foc de la casa Lleó Morera / CRISTINA CALDERER
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