PROPOSTA
D’ACTIVITAT

FIRA DEL MODERNISME

TERRASSA

Arquitectes del Vallès
El grup d’arquitectes corresponsals del Vallès ens trobem cada últim divendres de mes per compartir
i debatre els reptes dels nostres municipis. La Festa d’Arquitectura d’aquest any 2020 vam considerar que volíem dedicar-la al Modernisme.

Què significa el Modernisme per Terrassa, el Vallès i Catalunya?
El moviment modernista europeu o art noveau de finals del
segle XIX i principis del segle XX va ser molt representatiu
a Catalunya, on va aconseguir un estil propi que coneixem
com a Modernisme. Diversos arquitectes van investigar en
el llenguatge i van acabar desevolupant un llenguatge català
propi en l’arquitectura, l’escultura i la pintura.
Terrassa va tenir un gran arquitecte modernista propi, Lluís
Muncunill, que va obrar a tot el Vallès, però principalment
a la ciutat de Terrassa, on es va convertir en l’arquitecte
modernista de la ciutat.
Lídia Martín

En què s’inspiren els arquitectes modernistes?
En la naturalesa i l’ús profús d’elements d’origen natural,
però amb preferència en els vegetals i les formes arrodonides de tipus orgànic entrellaçant-se amb el motiu central;
en l’ús de la línia corbada i l’asimetria, tant en les plantes i
alçats dels edificis com en la decoració; en l’estilització dels
motius; en l’ús d’imatges femenines, les quals es mostren
en actituds delicades i gràcils, amb un aprofitament generós
de les ones en els cabells i els plecs de les vestimentes; en
una actitud que tendeix a la sensualitat i a la complaença
dels sentits, amb una picada d’ullet cap a l’erotisme en alguns casos; en la llibertat en l’ús de motius de tipus exòtic,
siguin aquests de pura fantasia o amb inspiració en diferents
cultures llunyanes o antigues; en l’aplicació envolupant del
motiu, prenent alguna de les característiques anteriormente
esmentades en contraposició amb les característiques habituals de l’objecte a decorar.
Societat General d’Electricitat.Xavier Caballe

Saps que la Fira Modernista de Terrassa és un referent
a Catalunya?
La gran festa del Modernisme català. Un sorprenent viatge
al passat per reproduir l’esplendor modernista de Terrassa
de finals de segle XIX i principis del XX. Personatges singulars, recreacions històriques, artesans tradicionals, visites
als principals edificis modernistes, exposicions, espectacles
i, sobretot, la calor de la gent que protagonitza la Fira al carrer amb els seus vestit d’època, ens ofereixen l’oportunitat
de viure una experiència única.
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El 2010, aquest certamen també va obtenir un dels Premis
de Catalunya de Comunicació i Relacions Públiques en la

Sonia Caparrós

categoria d’activitats turístiques, atorgat per l’Associació
Catalana de Comunicació i Relacions Públiques i la Fundació
per al Foment de la Comunicació i el Desenvolupament. Fins
a data d’avui s’han realitzat 17 edicions de la Fira.

Coneixes les obres modernistes del Vallès?
Diverses obres modernistes estan destacades al Vallès, sobretot en dos àmbits, el de segones residències o torres,
sobretot al Vallès Oriental, i la fabril o cases de la burgesia
de l’època, al Vallès Occidental, sobretot al voltant dels dos
nuclis de gran població de Terrassa i Sabadell.
Cal destacar ciutats com Terrassa o Sabadell, però també
Cerdanyola del Vallès, la Garriga, l’Ametlla del Vallès, o
Sant Cugat del Vallès, per citar-ne algunes.

TijsB

Sabies que l’arquitecte Lluís Muncunill va dissenyar l’edifici
que actualment acull el Museu de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya?
Segurament s‘ha convertit en una de les imatges més icòniques del modernisme català a la ciutat de Terrassa. Les
voltes de la coberta de l’antiga fàbrica Aymerich i Amat,
que actualment acull el Museu Nacional de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya (MNACTEC), defineixen un paisatge
singular, realitzades per captar la llum solar i transportar-la
a l’interior de la fàbrica, sense que pogués entrar-hi el sol.
Actualment les voltes són visitables i s’hi pot passejar per
sobre per comprovar la seva magnitud. La Delegació del
Vallès del COAC ha realitzat aquesta visita en diverses ocasions.
terrassa.blogspot.com. Autoria desconeguda
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L’Ajuntament de Terrassa va impulsar la Fira Modernista
de Terrassa l’any 2003 amb l’objectiu de recuperar la vella
tradició de la Fira de Primavera, que es va institucionalitzar
a Terrassa l’any 1228 per un privilegi del rei Jaume I. Des de
l’any 2007, la Fira Modernista de Terrassa està declarada
per la Generalitat de Catalunya com a festa local d’interès
turístic.

Has estat al Parc de Sant Jordi de Terrassa?
En aquest cèntric parc de la ciutat s’alça una altra de les
edificacions emblemàtiques de l’arquitecte Lluís Muncunill, la
Masia Freixa. Va ser pensada originalment com a fàbrica
de filats i va ser reformada entre el 1907 i el 1914 per transformar-se en la residència familiar de l’industrial tèxtil Josep
Freixa. L’arquitecte la va convertir en una de les joies del modernisme terrassenc, amb la seva estructura d’arcs i voltes
d’inspiració gaudiniana i els murs pintats de blanc, d’on sobresurt una alta torre.

Sole Perez
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L’any 2019, fruit d’una col·laboració entre el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Museu de Terrassa, es va impulsar
la ruta Lluís Muncunill per la ciutat de Terrassa per tal de
descobrir les construccions de l’arquitecte modernista en
un agradable passeig pel centre de la ciutat de Terrassa. En
unes 3 hores es poden admirar les obres més desconegudes
de l’arquitecte i es pot veure la seva evolució cap al modernisme. Aquesta ruta, fruit de l’aportació dels dos col·lectius,
ha quedat a disposició de la ciutadania, i el Col·legi d’Arquitectes té previst repetir-la els propers anys durant la Fira
modernista de la ciutat.

Joan Vega

Per celebrar el 150è aniversari de l’arquitecte, la Fira Modernista del 2018 va dur a terme una ruta itinerant pels carrers del centre de Terrassa, repassant tots aquells edificis
construïts per Muncunill a principis del segle XX.

Podem innovar també sobre l’herència del modernisme?
L’any 2018, a la Festa d’Arquitectes de la Delegació del Vallès
i amb l’ajuda de l’arquitecta Elisabet Farré, vam innovar amb
aquest mapping sobre la façana interior de la Casa Alegre de
Sagrera, edifici modernista de la ciutat de Terrassa.
Aquest en va ser el resultat!

Coac Vallès
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Coneixes la ruta de l’arquitecte Lluís Muncunill impulsada
pels arquitectes de la Delegació del Vallès del COAC?

PROPOSTA D’ACTIVITAT
Anima’t a experimentar el Modernisme!
L’arquitecta Teresa Carrera ens ensenya com transformar el balcó o la terrassa amb motius inspirats en la natura. Mira-ho en aquest vídeo!

Envia’ns la imatge de la teva obra d’art
aquí i la compartirem amb tothom!
#FemArquitectura
ENVIA AQUÍ LA TEVA IMATGE

Entitats convocants:

Penja també la teva imatge o vídeo
a Instagram amb les etiquetes
#setmanarquitectura2020
#festaarquitectura2020
#femarquitectura
@coacbarcelona
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