


Propòsit

L’edició de l’any  1917 de la guia Barcelona artística e 
industrial –un error féu que s’imprimís amb data de 
1907– veu ara de nou la llum, en volum facsímil,  amb 
motiu de la renovació de la seu del Museu d’Història 
de Barcelona al Park Güell, que es proposa situar les 
obres resultants de la relació entre Güell i Gaudí en 
el marc d’una panoràmica més àmplia sobre la ciutat 
del seu temps. L’obra ara reeditada tenia el propòsit 
de mostrar la ciutat com a metròpoli industriosa i 
com a capital monumental i comptava amb el suport 
de la Sociedad de Atracción de Forasteros, vinculada 
als projectes de la Lliga i de les elits barcelonines 
i editora de Barcelona atracción, la seva revista 
programàtica. 

La modernització econòmica i cultural de Barcelona 
avançava a bon ritme en aquells anys d’arribada 
de l’electricitat pirinenca i d’aprofitament de 
les comandes dels països que des de 1914 es 
trobaven en guerra. Barcelona havia adquirit un 
atractiu aire cosmopolita, ben visible pels carrers, 
cafès i espectacles, amb un creixement notable 
dels residents estrangers. No obstant això, les 
tensions socials i polítiques de fons no remetien. El 
mateix 1917 fou un any marcat per l’Assemblea de 
Parlamentaris, en un clima d’enfrontament amb el 
govern de l’Estat, i per la vaga general de l’agost, la 
dura repressió de la qual va contribuir a eixamplar el 
predicament de la línia seguida per la CNT. Barcelona 
no quedava al marge de la inquietud que agitava el 
continent en guerra i que, a la tardor, obriria un altre 
front amb la revolució russa. 

Si es té present l’esperit de promoció mercantil que 
li és propi, Barcelona artística e industrial ofereix 
una radiografia urbana d’un interès excepcional, pel 

repertori d’indústries i comerços, per la seva selecció 
historicomonumental i pel ventall d’edificis i espais 
urbans de creació més o menys recent que pren en 
consideració. Una panoràmica que admet múltiples 
aproximacions, però que, sobretot, permet fer una 
diagnosi de la imatge que es pretenia consolidar de la 
ciutat. 

En la seva aspiració a una ciutat ordenada, el 
noucentisme, que era el paradigma cultural aleshores 
dominant, veia amb mals ulls l’excessiva llibertat 
modernista en les formes, la mescla de gèneres i 
l’ús dels materials. Però, a pesar d’aquest canvi de 
sensibilitat, les grans obres vinculades al llenguatge 
modernista mantenien al final de la segona dècada 
del segle una posició notòria en l’imaginari barceloní, 
sobre el rerefons de l’arquitectura eclèctica i 
historicista dels temps anteriors i de les fites urbanes 
de l’Exposició Universal de 1888. 

Des d’aquest punt de vista, Barcelona artística e 
industrial contribueix a situar l’empremta duradora 
del modernisme en l’esforç per posar Barcelona –i 
amb la ciutat, Catalunya– no tan sols en el mapa de 
l’Europa pràctica i industriosa, sinó també en el de 
l’Europa culturalment significativa; com a d’altres 
ciutats i països l’arquitectura lligada a l’art nouveau 
–amb diferents denominacions– havia triomfat, entre 
d’altres motius, per la seva qualitat d’expressió d’un 
ressorgiment urbà i nacional que cercava un major 
reconeixement.
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