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Menukaart voor Els Quatre Gats, Pablo Picasso circa 1899, Museu Picasso, Barcelona

Zoals zoveel steden in Europa waar rond 1900 een grote uitbreiding ge-
paard ging met sterk nationalisme, ontstond in de Catalaanse hoofdstad 
Barcelona een stijl die een combinatie was van moderne invloeden en 
materialen en van de eigen middeleeuwse traditie. Dit ‘Modernisme’ 
sloeg op een ongelofelijke manier aan en een flink deel van de befaamde 
uitbreiding van de stad is in deze stijl uitgevoerd.
Het Modernismo (Modernisme in het Catalaans) is een samenwerkings-
verband tussen kunstenaars ten dienste van de bouwkunst, een ideaal dat 
typisch is voor de Art Nouveau. Het Modernisme kan dan ook tot de Art 
Nouveau worden gerekend, hoewel de neogotische fantasieën weinig lijken 
op de half abstracte of neobarokke versieringen in Brussel, Nancy of Wenen. 

Eixample
Toen in 1854 de stadsmuren werden geslecht, kreeg de stad in één keer de 
beschikking over enorme stukken braakliggend land. In 1858 werd een 
plan ontwikkeld om deze vlakte rond Barcelona bij de stad te trekken, een 
project waarmee ingenieur Ildefons Cerdà werd belast, en zo ontstond 
naast de oude middeleeuwse kern een nieuwe wijk, Eixample. Dit uitbrei-
dingsproces was, samen met de sterke economische toename van de mid-
denklasse en de wens om van Barcelona een moderne, kosmopolitische 
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toename van de middenklasse en de wens om van Barcelona een moderne, 
kosmopolitische stad te maken, bepalend voor de spectaculaire bloei van 
de architectuur en de opkomst van allerlei aan de bouw gerelateerde be-
drijven. Deze ontwikkeling kwam tot een hoogtepunt in de periode van 
het fin de siècle, waarin de ‘Modernista-stijl’ de dominante stroming was 
in de architectuur. Een andere belangrijk jaar voor de consolidering van 
Barcelona als belangrijke, grote hoofdstad was 1897, toen het Decreto de 
Agregaciones (Inlijvingsdecreet) werd uitgevaardigd. Hiermee werden 
de aangrenzende gemeentes Gràcia, Sant Gervasi de Cassoles, les Corts 
de Sarrià, Sants en Sant Martí de Provençals geannexeerd. Het waren 
gemeentes met een heel diverse bevolking en economie. Ze behielden 
hun landelijke karakter maar de industrie rukte sterk op, vooral in Sants 
en Sant Martí de Provençals. Tegelijkertijd waren grote stukken grond 
in Gràcia die het dichtst bij Eixample lagen al in handen gekomen van 
bouwspeculanten.
Barcelona werd zo een bloeiende industriestad waarin de voor handel, 
industrie en recreatie bestemde zones scherp waren gescheiden van de 
woonwijken. Deze waren op hun beurt duidelijk verdeeld in woongebie-
den voor de gegoede burgerij en buurten waar de arbeiders woonden.

Wereldtentoonstelling
Al sinds de jaren 1870–1880 was de snel groeiende bouwsector bezig 
met de voorbereidingen voor de Wereldtentoonstelling van 1888, het jaar 
waarin Barcelona zich aan de wereld presenteerde als moderne Europese 
stad. De verfraaiing van ‘deze prachtige, ontwikkelde hoofdstad’ ging 
onverminderd door, net als overigens de toename van de sociale onge-
lijkheid. De weelderige luxe in de binnenstad hield gelijke tred met de 
armoede in het omliggende landschap van rokende fabrieken in El Raval,  
Sants, Sant Martí de Provençals, Barceloneta of Sant Andreu.
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De Wereldtentoonstelling van 1888 in Barcelona luidde de periode van 
het Eerste Modernisme in, die samenviel met een sterke impuls om de 
Catalaanse cultuur op alle niveaus te moderniseren, maar altijd op basis 
van de eigen tradities. De Catalaanse architectuur uit deze jaren rond 1890 
distantieerde zich ook niet van het eclecticisme, maar gaf het een andere 
wending door zich vooral te concentreren op de middeleeuwen.
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Puig, Domènech en Gaudí
Drie architecten, Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner en Gaudí i Cornet 
ontwikkelden verschillende manieren om ruimtes en beelden te scheppen 
voor de stad. De archeologische benadering van Puig i Cadafalch om de 
middeleeuwse Catalaanse tradities te doen herleven, contrasteert met Do-
mènech i Montaners moderne architectuur die evolueert van een rationele 
aanpak – vergelijkbaar met de architectuur van Berlage – naar synthese, 
ofwel de integratie van kunsten zoals de internationale art nouveau propa-
geerde. Dit verschilt weer van de hoogst originele manier waarop Gaudí 
met steen en ijzer laat zien hoe een ornament tot structuur wordt, resulte-
rend in vloeiende lijnen en met licht gevulde ruimtes.
Enkele typerende voorbeelden van deze evolutie zijn het Casa Martí van 
Puig i Cadafalch, waarin het café Els Quatre Gats was gevestigd, het 
Palau de la Música Catalana en het Hospital de Sant Pau van Domènech 
i Montaner, en Gaudí’s ontwerpen voor een tuinstad en een nieuwe kerk. 
Het Palau de la Música Catalana werd een symbool van de stad. Als een 
boegbeeld op een vlaggenschip prijkt op een hoek van het gebouw een 
beeldengroep van Miquel Blay. De centrale figuur is Sant Jordi, bescherm-
heilige van Catalonië, die zijn volk (uitgebeeld als zeelui, boeren, kinde-
ren, middenstandsvrouwen, et cetera) leidt, beschermd door een Muze die 
oprijst uit de aarde. Het mozaïek in de voorgevel van Lluís Bru toont de 
zangers van het Orfeó die het Fiesta de la Música Catalana vieren, met 
de Catalaanse vlag en de bergen van Montserrat, karakteristieke symbo-
len van de Catalaanse cultuur. Binnen in het gebouw zien we een kunst-
matig aangelegde tuin en een grote zaal met een schitterende lichtkoepel 
en gedecoreerd met beelden en schilderingen van een orkest van vrouwen 
van alle leeftijden en afkomstig uit de hele wereld. De kosmopolitische, 
moderne identiteit van het gebouw harmonieert met de hervonden eigen 
identiteit en tradities.
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Het Hospital de Sant Pau beslaat een oppervlak van acht huizenblokken 
in de wijk Eixample. Domènech i Montaner, die van mening was dat 
schoonheid ook een helende werking heeft, werkte voor dit project met 
verschillende kunstenaars samen. Het Park Güell is door Gaudí aange-
legd op een uitgelezen plek met een prachtig uitzicht over de stad, en de 
inwoners van Barcelona en de bezoekers kunnen zich hier op aangename 
wijze ontspannen. Gaudí’s ‘nieuwe kathedraal’ verrijst in het centrum van 
de stad en is het onmiskenbare symbool van een metropool die zich sterk 
aan het ontwikkelen is.

Park Güell, detail van het paviljoen bij de ingang van het park (1900-1914)
Antoni Gaudí en Josep Maria Jujol



Güell
Eusebi Güell, een beschermheer van kunst en cultuur, gaf in 1896 Antoni 
Gaudí de opdracht een huis te bouwen in Barcelona, in de Carrer Nou de 
la Rambla. De architect ontwierp een uniek gebouw dat niet in zijn eigen 
tijd lijkt te passen. Door zijn tijdgenoten werd het inderdaad gezien als 
een anachronisme, of zoals een krant uit die tijd schreef: ‘Hoogstwaar-
schijnlijk stamt dit bouwsel uit de tijd van Balthasar, of zoals de heer 
Rogent meent, uit de periode van Nebucadnezar.’
Het Palau Güell heeft twee paraboolvormige toegangspoorten met 
smeedijzeren hekken waardoor het licht naar binnen filtert. De galerij van 
de voorgevel bestaat uit een serie ramen in paraboolbogen. De verfijn-
de binnenruimtes vormen een microkosmos voor de amateur-estheet, 
die kiest voor een leven in een materieel universum waar het bijzon-
dere, het luxueuze en de afschuw van imitatie de boventoon voeren. 
Door de koepel in het dak stroomt het licht naar binnen, dit immateri-
ele aspect dat zo belangrijk is in Gaudí’s manier van bouwen, en in de 
salon staat het orgel centraal - muziek als synthese van alle kunsten. 
Van de door Gaudí ontworpen meubels springt vooral de toilettafel 
voor de slaapkamer van gravin Guëll in het oog. Het is met zijn asym-
metrische vormen en kromme lijnen, de vijf cabrioolpoten en in hout 
ingelegde oppervlakteversiering een buitengewoon origineel ontwerp.

In 1908 verhief koning Alfonso XIII Eusebi Güell in de adelstand en ver-
leende hem de titel van graaf. Voor die gelegenheid ontwierp Gaudí een 
familiewapen met symbolen die verwezen naar de industrieel: een duif 
(coloma in het Catalaans), een uil, symbool van wijsheid, en de toren die 
uitsteekt boven het landschap van schoorstenen, gezien vanaf het terras 
van het Palau Güell.

Kaptafel uit Palau Güell (circa 1889), Antoni Gaudí Collectie, Familie Güell, Barcelona



Modernisme
Het tijdschrift L’Avens, dat met tussenpozen tussen 1881 en 1893 ver-
scheen, werd opgericht door de toen pas zeventienjarige Jaume Massó i 
Torrents en de eveneens jeugdige Emili Guanyavents, Ramon Casas en 
Eliseu Meifrèn. Zij waren aanhangers van het progressieve Catalanismo, 
de promotie van de Catalaanse taal en cultuur, en hun motto was ‘vooruit-
gang, deugdzaamheid en liefde’. De jaren 1883 en 1884 waren de ‘gouden 
periode’ van het tijdschrift, dat toen onder leiding stond van hoofdredac-
teur Ramon Domènech Perés. De beste schrijvers en kunstenaars uit die 
tijd werkten eraan mee. Het was een tijd waarin men het naturalisme zag 
als een esthetica van de waarheid, als een manier om de realiteit te inter-
preteren. Daarnaast was het tijdschrift ook het klankbord van een cultu-
rele avant-garde die modern wilde zijn, die, zoals Perés het verwoordde, 
‘in ons land strijdt voor een literatuur, een wetenschap en een kunst die 
in wezen modernistisch zijn’. Het blad streefde naar vernieuwende, geën-
gageerde kunst, het wilde de culturele motor zijn van een kosmopolitisch 
Barcelona, of in de woorden van Brossa in 1892: ‘nieuwe tijden, nieuwe 
kunstvormen’.
Vanaf 1891 breidde het tijdschrift zijn activiteiten uit, en werden er ook 
boeken, catalogi, concertprogramma’s, partituren, affiches en prentbrief-
kaarten gedrukt en uitgegeven. De boekhandel annex drukkerij op de 
Rambla de Catalunya 24 had een sleutelpositie in de ontwikkeling en 
verspreiding van het Catalaanse modernisme.
De synthese tussen de verschillende kunstvormen drong eveneens in de 
theaters door, vooral in de opera en andere muzikale vormen, waarin poëzie, 
muziek, decors, bewegingen en gebaren tot één geheel werden samenge-
voegd. Voorgevel van Casa Milà (1906-1910)  Antoni Gaudí

Arxiu Històric de la Ciutat e Barcelona, Arxiu Fotogràfic, © ICUB

De kerngroep van het modernisme nam in de tweede helft van de jaren 
1890 het initiatief tot de oprichting van het lokaal Els Quatre Gats, half 
pension, half cabaret, naar het Parijse voorbeeld van Le Chat Noir. In 
1897 opende het zijn deuren in de Carrer Montsió, in een neomiddeleeuws 
gebouw van de architect Josep Puig i Cadafalch dat nog steeds bestaat. 
Aanvankelijk was het een ontmoetingsplek voor kunstenaars, schrijvers en 
musici, maar het speelde ook een opvallende rol als alternatieve exposi-
tieruimte. 



Els Quatre Gats kreeg in de loop van de tijd een haast mythische status bij 
de bevolking van Barcelona. Er werden ‘modernistische bijeenkomsten’, 
exposities, poppenspelen en muzikale optredens georganiseerd. De hotel-
houder Pere Romeu en de kunstenaars Santiago Rusiñol, Ramon Casas 
en Miquel Utrillo hadden besloten dit lokaal te openen om gevestigde 
en jonge kunstenaars (zoals Nonell, Picasso, Mir, Canals en Gosé) met 
elkaar in contact te brengen. Tot het publiek behoorden ook families die 
naar de populaire poppenspelen kwamen kijken. De jonge Pablo Picasso 
portretteerde ze in een serie kleine tekeningen, die een mooi beeld geven 
van de mensen die hij daar leerde kennen.
Michel Didier

In het Van Gogh Museum Amsterdam is de expositie Barcelona 1900  te 
zien van 15 september 2007 tot 20 januari 2008. Toonaangevende kun-
stenaars uit de periode rond 1900 zijn vertegenwoordigd met vaak zelden 
getoonde kunstwerken en objecten.
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