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RESUMO

A idéia de arquitetura como arte e gênero artístico autônomo é relativamente 

nova. Na prática construtiva grega, o templo era uma produção totalizante, em que 

espaço, plástica e cor contribuíam igualmente para a expressividade da obra. No tratado 

vitruviano, a arquitetura – a construção – é tratada de forma indistinta à pintura e à 

escultura. Durante a idade média, não existiam grêmios exclusivos de arquitetos – 

construtores –, mas sim de canteiros, marceneiros, pintores, todos agrupados sob a 

mesma irmandade. Foi na revolução científica que tomou forma a partir da baixa idade 

média que a escultura e construção se separaram como fenômeno. Mais tarde, com o 

nascimento da crítica de arte moderna, especialmente com a idéia de autonomia das 

diferentes expressões artísticas de Lessing, no século XVIII, e a estética de gêneros 

autônomos de Hegel, no século de XIX, formaliza-se a idéia da produção artística de 

gêneros autônomos. Contudo, movimentos  como o Arts-and-Crafts, o Pré-Rafaelismo e 

as manifestações artístico-decorativas como o Art-Nouveau Franco-Belga, a Sessezion 

Austríaca, o Jungendstill Alemão e o Modernismo Catalão, além de conceitos como a 

Obra de Arte Total Wagneriana, representam reações a essa esquematização da arte. O 

objetivo dessa pesquisa é situar a produção de Antoni Gaudí - concretamente o Parque 

Güell - dentro desse contexto, e verificar a hipótese de que essa produção, mais do que 

situada dentro de contexto de integração da arte com a arquitetura – Corbusiano, do 

século XX – se relaciona de forma anacrônica com uma produção artística total – 

wagneriana, do século XIX. Para isso se lançará mão de um método de análise histórico 

comparado com a Crítica fin-de-siècle. 

Palavras-chave: Arte, Arquitetura, Autonomia, Gaudí, Parque Güell. 
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Abstract

The idea of architecture as an autonomous art and artistic genre is relatively new. In the 

constructive practice in Greece, the temple was an all-encompassing production, in which 

space, plastic and color also contribute to the expressiveness of the work. In the 

Vitruvius’s treaty, architecture - construction - is treated interchangeably to painting and 

sculpture. During the Middle Ages, there were no exclusive architects - builders - but the 

beds, carpenters, painters, all grouped under the same brotherhood. It was the scientific 

revolution that took shape from the low middle age and that broke construction as a 

phenomenon. Later, with the birth of modern art criticism, especially with the idea of 

autonomy of the different artistic expressions of Lessing in the eighteenth century, and 

aesthetics of autonomous genres of Hegel in the nineteenth century, formalizes the idea of 

artistic production in independete gender. However, movements such as Arts-and-Crafts 

Pre-Raphaelitism and the artistic manifestations as the decorative Art Nouveau-Franco-

Belgian, the Austrian Sessezion the Jungendstill German and Catalan Modernism, as well 

as concepts such as Wagner’s Total Work of Ar, represent reactions to this state of the art. 

The objective of this research is to situate the production of Antoni Gaudí - specifically the 

Park Güell - within that context, and verify the hypothesis that production, rather than 

situated within the context of integration of art and architecture - Corbursian, from 

twentieth century - relates to an anachronistic form of artistic production total - Wagnerian, 

of the nineteenth century. To do that, we will make use of a method of compared historical 

analysis to the fin-de-siecle’s criticism.

Palavras-chave: Art, Architecture, Autonomie, Gaudi, Park Güell. 
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Introdução

Esta dissertação estuda as reações críticas do final do século XIX ao processo de 

autonomização da arquitetura, enquanto arte e gênero artístico.  O objeto de estudo para 

tal empreitada consistiu na obra do catalão Antoni Gaudí, mais especificamente o Parque 

Güell. A grande maioria dos trabalhos publicados sobre Gaudí trata das facetas de 

arquiteto vanguardista - introduzidas pela historiografia operativa do movimento moderno - 

ou místico - introduzida por autores  catalãs ligados ao surrealismo como Juan Eduardo 

Cirlot. Poucos são os autores, como Ignasi de Solá-Morales ou Juan Jose Lahuerta, que, 

nas décadas de 80 e 90, procuram estudar Gaudí dentro de uma conjuntura artística, 

econômica e política. 

A partir de meados das últimas décadas do século XVIII, um processo de 

especialização, racionalização e secularização que vinha tomando corpo desde o  

Renascimento provocou dois efeitos sobre a arte. O primeiro foi uma autonomização entre 

os gêneros artísticos e o segundo uma autonomização da representação artística em 

relação à realidade. Esses dois fenômenos encontram resistência por parte de elementos 

remanescentes das culturas tradicionais, que culmina em uma contraposição entre a arte 

realista e a abstrata, durante o século XX; e entre uma arte eclética – especialmente - 

representada pelas escolas de belas  artes – e uma arte coletiva – total – representada 

pelas artes decorativas, durante o século XIX. Esses dois processos de autonomização – 

entre os gêneros artísticos e entre a arte a realidade – se relacionam pela abstração que 

provocam nos objetos artísticos, dessacralizando-os e diminuindo sua importância 

significativa. 

Contudo, movimentos como o Arts-and-Crafts, o Pré-Rafaelismo, o Art-Nouveau, 

no século XIX, e até mesmo o Expressionismo no século XX, ou conceitos como a obra 

de arte total de Richard Wagner, representaram respostas  e resistências  a esses 

processos. Analisando sob esse ângulo, a obra de Gaudí apóia-se fortemente na plástica 

- matéria artística da escultura, se partimos de uma perspectiva Hegeliana - para construir 

sentido, portanto reintegra gêneros artísticos autonomizados com a modernidade. Além 

disso, Gaudí está ligado a ambientes artísticos e culturais  de afirmação de culturas 

regionais, como a Renaixença Catalana ou o Circle de Sant Lluc. Este último com 

membros que recorriam constantemente a elementos  claramente externos à circunscrição 

do seu âmbito artístico, o mito e a religião, para alcançar seus objetivos - possivelmente 
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pelo claro contato com o wagnerianismo propiciado por uma cultura germanófila e que 

recebia com bastante freqüência óperas do compositor alemão em seu teatro de ópera - 

El Liceu - e que sem dúvida era familiarizada com o conceito de Obra de Arte Total.  

Nesse contexto a obra de Gaudí possui uma plasticidade altamente expressiva 

que, de forma similar a Wagner, recorre a representações imagéticas  oníricas e 

mitológicas para reafirmar determinados valores  ligados à sua cultura regional. O ponto 

de interseção palpável entre os dois é a assumida aproximação a formas artísticas que 

remetem a um universo mitológico próprio, seja nos libretos de Richard Wagner, seja nas 

construções de Antoni Gaudí.

O objeto teórico desse estudo é o fenômeno de resistência à autonomização e 

abstração simbólica das artes  advinda com a modernidade. Esse processo se dá tanto na 

forma de movimentos artísticos relacionados em maior ou menor grau com o Arts-and-

Crafts, o Pré-Rafaelismo, o Art-Nouveau franco-belga, o Jugestill alemão, o Liberty 

italiano, a Sessezion austríaca ou o Modernismo catalão, ou ainda na Obra de Arte Total 

teorizada por Richard Wagner. O objeto empírico é a construção do sentido no espaço 

através do conjunto de elementos simbólicos/mitológicos presentes no Parque Güell, obra 

do catalão Antoni Gaudí, arquiteto por ofício, que foi contemporâneo das discussões 

teóricas que envolveram a crise do aspecto semântico da arquitetura na modernidade. Se 

pretende verificar como esse aspecto semântico, simbólico e mitológico, infiltrou-se no 

espaço, no caso da obra aqui citada.

A questão a que se propõe essa pesquisa é a compreensão das relações 

transversais  - externas à arquitetura e à própria arte - que podem ser encontradas na 

construção do sentido da arquitetura de Antoni Gaudí. Construção essa entendida através 

da perspectiva da compreensão das simbologias mitológicas catalanistas contidas nas 

mesmas. A hipótese que propomos verificar é a de que Gaudí representa exemplo de 

resistência cultural ao processo de autonomização dos gêneros artísticos advindo com a 

modernidade a partir dos século XIV e XV e cristalizado com o nascimento da crítica 

moderna nos séculos  XVIII e XIX, ao mesmo tempo que resiste a um processo de 

isolamento da arte dentro de um universo autônomo, de arte pela arte, desligado de 

elementos culturais, sobretudo mitológicos no caso de Gaudí, que configuram a 

identidade de um povo. 

O que se deseja é compreender como no seio da modernidade - Gaudí, com a sua 

arquitetura Modernista (versão catalã de um movimento de produção artística coletiva que 
9



também englobou o Art Nouveau), está indissociavelmente ligado ao mundo moderno, 

como se pode ver por sua adoção de técnicas construtivas industriais baseadas no uso 

do ferro e do concreto armado  –  mas ao mesmo tempo que guardavam em sua obra 

reminiscências de uma vivência mitológica sacralizada, resistindo ao processo de 

racionalização e standarização introduzido pela modernidade industrial, ao menos no 

ponto de vista do sentido da obra.  Importante é sublinhar que o resultado do tratamento 

dessa questão tem muito mais a ver com uma postura pré-moderna de produção coletiva 

e total da arte, que com uma integração das artes  e sua posterior submissão à 

arquitetura , preconizada por Le Corbursier.  

Pretende-se analisar o objeto artístico delimitado - o Parque Güell - em busca de 

relações significativas  externas à própria obra - especialmente no que toca a uma 

abordagem mitológica do lugar e região - e ao gênero artístico - especialmente através de 

diferentes meios expressivos, a plástica, o espaço e a cor. Para isso, dividiu-se a 

dissertação em cinco capítulos. No primeiro, se realizará um revisão bibliográfica dos 

principais  autores que servirão como referencial metodológico, e se definirá a metodologia 

empregada para abordar o objeto; no segundo, se analisará o processo histórico de 

desintegração dos gêneros artísticos e do afastamento da arte em relação a aspectos 

externos à disciplina; no terceiro, se analisará as diferentes reações  a essa desintegração 

na arquitetura e na obra de arte total wagneriana, como respostas a essa crise; e, 

finalmente, nos quarto e quinto capítulos, se abordará o método de criação artística e a 

obra de Antoni Gaudí como respostas a essas questões. 
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1. Metodologias de aproximação ao objeto de estudo

  

O método escolhido para compreender os significados subjacentes ao Parque Güell, e 

verificar em que grau esses significados estão associados a elementos externos à arte, foi  

o de uma interpretação estruturalista dos signos  formais  e espaciais compostos  por 

Gaudí. Contudo essa interpretação leva em consideração os limites indicados pelo pós-

estruturalismo no que tange a uma leitura descontextualizada da obra. As limitações 

impostas à utilização de um método primeiramente desenvolvido para aplicações 

lingüísticas, e as chaves para superar essas limitações serão discutidas a seguir.

Tendo em conta essas limitações e cuidados, por razões  melhor explicadas  no capítulo 

31, a compreensão contextualizada do Parque Güell como criação artística de clara 

alusão a elementos da mitologia catalã2, obriga a uma consideração sobre as questões do 

mito na arte e na sociedade. O caminho escolhido para tal tarefa foi o indicado por Mircea 

Eliade, refletido na teoria da arquitetura em autores como Joseph Rykwert e Pedro Azara. 

Como veremos a diante, essa questão da mitologia adquirirá importância capital na 

compreensão desse objeto, devido às  influências de um wagnerianismo romântico na 

retomada de mitos históricos - ou recriação destes - com vistas a cumprir os objetivos 

políticos de afirmação catalanista que eram parte integrante das intenções de Eusebi 

Güell no momento em que encomendou a obra do Parque Güell a Antoni Gaudí.

1.1 Limitações impostas para uma leitura contextualizada do objeto

Seguindo a mesma linha hermenêutica de Cassirer, Eliade ou Rykwert, Gilbert 

Durand([1964] 2007, p.47) ou Pedro Azara defendem a pertinência da compreensão de 

um objeto através de uma interpretação transversal das imagens simbólicas do seu 

conteúdo, apontando a superação do paradigma racionalista e cientificista que chegou a 

seu ápice no século XIX, graças em boa medida ao aporte da psicanálise e da etnologia, 

que nos devolveu a consciência da importância das imagens  simbólicas para a vida 

mental e a cultura. 
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2 Não só de alusão, como de ressignificação com intenções políticas nacionalistas e conservadoras.



Para Durand ([1964] 2007, p.57), se num primeiro momento esse reconhecimento da 

importância do simbólico se dá por meio da semiótica3 em seguida ele se concretiza por 

meio dos métodos da lingüística e da fonologia aplicados não apenas à língua, mas 

também ao conjunto de símbolos míticos  e rituais  de uma sociedade, buscando sinalizar 

as diferenças estruturais entre as sociedades distintas. Na semiótica estruturalista4, a 

arquitetura – e a arte – pode ser entendida como uma linguagem visual que depende de 

um conjunto de convenções, sendo a significação uma dependente da estrutura interna 

específica dentro de um determinado sistema cultural. Ou seja, a construção do sentido 

em arquitetura depende de convenções sociais sobre o significado. Esta convenção não é 

tão clara como a da língua, uma vez que a arquitetura e a escultura não configuram 

linguagens de domínio geral, mas são dominadas plenamente por um grupo restrito – os 

arquitetos e artistas – e podem ser modificadas segundo os caprichos do grupo que a 

domina de forma mais fácil. Agrest e Gandelsonas (2006), por exemplo, se preocupam em 

verificar em que medida as teorias  semióticas podem ser aplicadas à arquitetura e como 

esta pode ser encarada como uma linguagem, ou seja, como pode ser analisada 

semioticamente e quais  as limitações dessa forma de abordagem. Eles recorrem às 

teorias da lingüística francesa, particularmente a Ferdinand de Saussure, para tentar 

estabelecer parâmetros e responder a essas questões. Saussure tentou fixar o problema 

do sentido na linguagem na questão sobre a interrelação entre o significante – elemento 

que denota algo – e significado – o algo representado pelo significante – e a forma como 

esse significante pode deslizar ou ressignificar, através de diferentes  significados a 

depender das convenções lingüísticas sociais.

É importante diferenciar a teoria da comunicação e a semiótica. A semiótica trata 

exclusivamente das questões da significação, de que consistem e que leis determinam os 

símbolos, enquanto que a teoria da comunicação trata das questões relativas à 

transmissão da mensagem, uso e efeito dos signos, sua função e recepção pelo público. 

Agrest e Gandelsonas (2006) relembram que na definição de semiótica de Fernand de 

Saussure está ausente a noção de comunicação, exatamente por essa distinção entre 

esses dois ramos da lingüística. Além disso, se deve frisar as limitações de uma 

12

3 Alguns sociólogos se atém estritamente ao simbolismo linguístico e permanecem no domínio dos fonemas 
e os sematemas, buscando nas formas inesgotáveis das línguas da linguagem humana semelhanças 
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4A semiótica estruturalista é definida por Saussure como a ciência dos diferentes sistemas de signos e o 
estudo do sistema de linguagem. Para ele, Signo é uma entidade de duas faces formada por um significante 
e um significado resultado de um contrato social. “A associação entre som e representação é fruto de uma 
prática coletiva”(Agrest, Gandelsonas. 2006, p.135)



interpretação universal de diferentes signos. A significação depende da estrutura interna 

específica dentro de um determinado sistema cultural, como o da arquitetura, da 

escultura, do cinema ou da literatura. 

Para aplicar as teorias de Saussure à arquitetura deve-se definir as características 

culturais e conjunturais dessa disciplina, por exemplo, ocidental ou indígena, 

renascentista ou moderna. Deve-se compreender o contexto intelectual em que o artista 

produziu a sua obra, para compreender o que ela quer dizer dentro deste contexto. Só 

assim podemos nos aproximar de um método eficaz de análise semiótica da arte e da 

arquitetura. Por exemplo, é muito difícil compreender adequadamente a obra de Gaudí se 

não levamos em conta o ambiente de um catalanismo conservador e católico que o 

cercava, e em certas obras, como o Palau Güell, a Cripta da Colônia Operaria Güell e o 

Parque Güell - objeto desse estudo. Resulta impossível uma adequada compreensão dos 

significados da obra se não levamos em conta as intenções políticas e a formação do 

cliente Eusebi Güell. Portanto, a aplicação mecânica do modelo semiótico estruturalista 

apontado por Durand é limitada, tendo em vista as especificidades do campo da 

arquitetura e das artes plásticas. 

As obras de arte e espaços arquitetônicos são portadores e transmissores de 

significado, e se valem de uma semântica própria para isso. Em suma, entender uma obra 

de arte – ou artefato arquitetônico – como linguagem requer o reconhecimento do fato de 

que o domínio dela é específico, não é difundido e dominado por toda uma cultura, como 

a língua, e, portanto, está passível de modificações subjetivas. 

Ao passo que a língua não é propriedade de ninguém, nem em geral, nem 
em particular, os sistemas de regras arquitetônicas não exibem nenhuma 
das propriedades da langue, não são finitos, não tem organização simples 
nem determinam a manifestação do sistema. Ademais, as regras 
arquitetônicas estão em constante fluxo e mudam radicalmente (Agrest, 
Gandelsonas, 2006, p. 137).

Uma saída para a limitação representada por essa corrente mais estruturalista estaria 

na abordagem antropológica de Ernst Cassirer. Para ele o homo sapiens é na verdade um 

animal symbolicum, e sua grande conquista não é a capacidade de racionalizar nem de 

construir instrumentos, se não que de simbolizar. De acordo com Durand a linguagem é 

também a estrutura do pensamento em si. O elemento simbólico contido na linguagem 

externaliza elementos imaginários que são subjacentes a estrutura da cultura(2007, p. 79)

13



    E devemos aclarar que aqui essa linguagem não é língua, como era para Saussure, 

sujeita a análises estruturais. Na verdade, é algo mais complexo e profundo, que se 

desenvolve, segundo Durand ([1964] 2007, p. 84), em muitos cosmos intermediários, 

como por exemplo a linguagem poética e a morada humana, o lar, a casa, o lugar. Enfim, 

o espaço trabalhando pelo sonho humano, e que reúne toda uma simbologia própria não 

comparável – sistematicamente pelo menos – a de outros sistemas. 

Ainda assim, para Durand ([1964] 2007, p. 93), uma carga pesada herdada do 

racionalismo e do idealismo pesa sobre esses dois sistemas de interpretação até aqui 

apresentados – o semiótico e o hermenêutico puro, na falta de melhor termo. O primeiro 

adota métodos puramente redutivos, que apenas apontam a epiderme semiológica do 

símbolo; o segundo incorre no erro de ver o símbolo apenas como uma síntese mental 

subjetiva e individual, que transforma o símbolo em elemento incompreensível. Seria 

necessário chegar a uma “hermenêutica de convergência”, onde não há ruptura entre o 

racional e o imaginário, já que o racionalismo não é mais  do que uma estrutura particular 

dentro do campo dos sistemas de pensamento, e não uma estrutura a ser rechaçada.     

Ambos os sistemas, o semiótico e o hermenêutico puro, seriam na verdade voltas 

parciais ao equilíbrio perdido com a modernidade. Os paradigmas sociais que orbitam em 

torno desses  dois sistemas – ainda que não respondessem, em seu momento, a essa 

terminologia – se alternam antagonicamente segundo o jogo de modas e alternâncias 

filosóficas de cada geração.

Se pode afirmar que quanto mais se complicam as dialéticas em uma 
determinada sociedade, quanto mais se contradizem e sem compensam os 
esquemas simbólicos, tanto mais se encontra essa sociedade em vias de 
transformação integral. Segundo nos parece, este é o caso das nossas 
sociedade ”civilizadas”, em que se chocam simbolismo religiosos, estatais,  
familiares, sentimentais, mitos de progresso, mitos nacionalistas, utopias 
internacionalistas, mitos socialistas ou individualistas... enquanto que as 
sociedades primitivas “frias” parecem possuir um mais alto grau de integração 
(Durand, [1964] 2007, p. 114).

 Ao fim e ao cabo, a hermenéutica de Durand segue dois caminhos antagônicos. 

Por um lado, o primeiro é o da desmistificação racionalista da semiologia – representada 

pelo método saussuriano –, e por outro, o segundo é o da remitificação – representado 

por Cassirer e por conseguinte, Eliade. Uma dupla polaridade que divide o símbolo, por 

um lado, entre significante e significado; e que por outro o dilui no vasto campo do 

14



imaginário. A primeira reduz o símbolo a fenômeno, efeito ou sintoma, e a segunda o 

amplifica se deixando “levar por sua força de integração para chegar a uma espécie de 

sobreconsciente vívido” (Durand, [1964] 2007, p. 118) 

Para sair desse impasse entre métodos, Durand recorre à teoria Semântica presente 

na obra de Paul Ricouer, mas especificamente em suas  passagens que tratam das 

questões não puramente linguísticas, mas de linguagem num sentido mais  amplo – que 

incluiria códigos visuais, de conduta e artísticos. Segundo Durand, Paul Ricouer adota 

uma hermenêutica da coerência, que articula elementos estruturais do símbolo como 

signo linguístico, segundo o binário significante-significado – defendido pelo linguista 

Ferdinand de Saussure –, com as questões de uma linguagem mitológico-simbólica da 

obra de Mircea Eliade, ou melhor dizendo, busca encontrar uma articulação entre o 

primeiro tipo de hermenêutica, estruturalista, com o segundo, operativo.

Assim, pois, Ricoeur legitima as duas hermenêuticas, porque, no fundo, todo 
símbolo é duplo: como significante, se organiza arqueologicamente entre os 
determinismos e os encadeamentos causais, é efeito, sintoma; mas, como 
portador de um sentido, se orienta a uma escatologia tão inalienável como em 

uma palavra, um objeto situado no espaço e no tempo (Durand, [1964] 2007, p. 

120).

Paul Ricoeur trata desde temas como a Psicanálise Freudiana até a História das 

Religiões, passando pela Linguística Estruturalista, a extensão e superação deste modelo 

a outros campos da hermenêutica. Ele adota uma hermenêutica da coerência, como 

forma de superar as limitações do modelo semiótico estruturalista enquanto método de 

interpretação externo à língua.

Como bem disse Ricoeur, todo símbolo autêntico possui três dimensões 
concretas: é ao mesmo tempo “cósmico”(ou seja, extrai do seu seio sua 
representação do mundo bem visível que nos rodeia), “onírico”(ou seja, se 
arraiga nas recordações, nos gestos, que aparecem nos nossos sonhos e que 
constituem, como demonstrou Freud, a matéria concreta de nossa biografia mais 
íntima) e, por último, “poético”, ou seja, que também recorre a linguagem, e a 
linguagem mais íntima, portanto a mais concreta (Durand, [1964] 2007, p. 16).

Ele reconhece a pertinência da extensão do modelo estrutural às  entidades não 

linguísticas – como obras de arte, códigos sociais e arquitetônicos –, contudo sublinha as 

limitações dessa aplicação. Para isso, ele parte da teoria desenvolvida pelo linguista 

estruturalista Ferdinand de Saussure, particularmente quando este reconhece a 
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possibilidade de uma ciência – por ele chamada de Semiologia – que estude a relação 

entre os signos e a vida social, compreendendo em que consistem os signos, e as leis 

que regem seu funcionamento. 

Na situação original do discurso, Ricouer defende que a relação entre mensagem e 

autor num extremo da cadeia de comunicação e a relação entre a mensagem e o 

receptor, no outro, são profundamente transformadas quando a relação face a face é 

substituída pela relação mais complexa da leitura com a escrita, como resultado da 

inscrição direta do discurso. O espectador passa a ser partícipe na autoria da construção 

final do sentido. 

A inscrição torna-se sinônimo de autonomia semântica do texto, que resulta da 
desconexão da intenção mental do autor relativamente ao significado verbal do 
texto (Ricoeur, [1976] 2009, p. 47).

Segundo a teoria de Ricoeur, a autonomia semântica do texto - e do objeto artístico 

significante - torna a relação do evento e de sua significação mais  complexa. Podemos 

aplicar esse mesmo axioma a elementos não literários, por exemplo, o dragão que faz as 

vezes de fonte na escadaria de entrada do Parque Güell seguramente não tem o mesmo 

sentido para um turista desavisado que para um burguês catalão membro da Lliga 

Regionalista5 e que frequentava as festas do Parque a princípios do século. 

O significado autoral torna-se uma dimensão do artefato artístico na medida em 

que o autor não está disponível para ser interrogado. Os conceitos de autor e de 

significado autoral suscitam um problema hermenêutico contemporâneo ao da autonomia 

semântica. No lado oposto da cadeia de comunicação, a relação da mensagem com o 

seu receptor não é menos complexa do que em relação ao autor. Enquanto o discurso 

falado se dirige a alguém que é previamente determinado pela situação dialógica, uma 

mensagem fixada em um signo – ou conjunto de signos – dirige-se a um espectador 

genérico.

 Faz parte da significação de um texto estar aberto a um número indefinido de 
leitores e, por conseguinte, de interpretações. Esta oportunidade de múltiplas 
leituras é a contrapartida dialética da autonomia semântica do texto (Ricoeur, 
[1976] 2009, p. 49).
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 Em resumo, a contribuição de Ricoeur reside no reconhecimento de uma 

autonomia semântica do objeto, e na identificação dos limites da transposição de uma 

análise semântica nos mesmos moldes da língua falada ou escrita. Além disso, o 

reconhecimento de uma possibilidade de autonomia semântica, de um eventual 

deslocamento do significante em relação ao seu significado original, é fundamental para 

compreender como funciona a construção do sentido nos  elementos plásticos estudados 

aqui.

 Uma hermenêutica complexa, que leve em consideração as  vertentes semiótica de 

Saussure e instaurativa de Eliade, e os mecanismos que fazem os significados deslizar ao 

longo da história, se revela como a mais adequada para compreender o sistema simbólico 

mitológico, regional e artificialmente topológico do Parque Güell de Gaudí.

 Em relação ao objeto desse trabalho, o Parque Güell, as limitações impostas pelo 

deslizar dos significantes obriga a tomada de algumas decisões metodológicas relativas 

ao 1. deslizar desse significante em diferentes significados segundo varia o receptor; e ao 

2. deslizar do significante em relação ao significado a ele atribuído pelo autor de acordo 

com o sistema específico na qual essa relação foi idealizada. A primeira decisão 

metodológica é levar em consideração a conjuntura política e cultural de uma afirmação 

do catalanismo conservador ao final do século XIX como elemento significativo das 

decisões criativas e projetuais de Gaudí na concepção do parque Güell. A segunda 

decisão é a de se ater o máximo possível ao ponto de vista de uma sociedade burguesa 

industrializada, conservadora e nacionalista, para a qual o projeto do Parque Güell foi 

idealizado, no momento de interpretar os significados do Parque. 

1.2 As reminiscências do mito na arte e arquitetura das sociedades modernas

Partindo da premissa anteriormente posta de que a atividade simbólica não é 

autônoma, fica claro que a construção de sentido de um símbolo relaciona-se diretamente 

com a totalidade dos símbolos  e de seus sentidos em uma determinada cultura. Contudo, 

um símbolo envolve invariavelmente, como já dissemos, um deslizar dessa relação para 

outros símbolos. Para exemplificar, Ricoeur retoma a teoria de Mircea Eliade e o seu 

estudo do simbolismo do sagrado. No território do sagrado, do mitológico, transpõe-se o 

limiar de uma experiência que não se deixa inscrever completamente dentro das 

categorias da lógica. É esse caráter dos símbolos, transcendental, que constitui a 

diferença entre um símbolo e uma metáfora. “A última é uma invenção livre do discurso; o 

primeiro está vinculado ao cosmos” (Ricoeur, [1976] 2009, p. 88). Eliade mostra que 
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entidades concretas, como árvores, labirintos, escadas e montanhas, são também 

símbolos, uma vez que representam, em seu exemplo, o espaço e o tempo, e a 

transcendência e, para além deles, outros sentidos construídos. 

O ritual de organizar o espaço e o tempo é uma forma simbólica de fazer ou 

realizar que prescinde de uma palavra instituinte. Substitui um discurso de manifestação 

de poder. Esse caráter duradouro e sagrado do símbolo, essa estabilidade, mostram, na 

acepção de Ricoeur, que um símbolo nunca morre, apenas se transforma. Saber traçar o 

caminho oposto dessa transformação para chegar ao significado primevo do símbolo é 

fundamental para compreender qual o discurso presente na obra do Parque Güell e com 

isso verificar a pertinência ou não da hipótese posta, de que o Parque é uma criação que 

abarca diferentes  gêneros artísticos com uma intenção clara que se estende além das 

fronteiras artísticas e adentra no social, no político e no cultural. 

 Certas experiências  humanas constituem um simbolismo imediato anterior a 

qualquer ordem metafórica. Este simbolismo originado nas experiências humanas 

fundamentais e suas relações, primeiro com a natureza e depois com a cultura, configura 

a base de metáforas tão fortes que perpassam todo o discurso humano. A experiência 

simbólica envolve um trabalho do sentido, atingido a partir da metáfora, e feito em parte 

através de níveis hierárquicos  envolvidos na própria experiência. Um mito é um relato - 

que num primeiro momento origina-se dessas experiências -, uma sucessão de ações. 

Uma tentativa de explicar o inexplicável. O tempo do mito é um tempo anterior ao tempo, 

o tempo das origens  e os protagonistas dos mitos são deuses, heróis, antepassados 

ancestrais ou animais totêmicos. Ele é sempre coletivo e anônimo. 

A questão do mito, e como ele se rebate nas imagens oníricas, possui importância 

tal que perpassa toda a teoria do movimento psicanalítico e as teorias  estruturalistas de   

Claude Levi-Strauss e Fernand de Saussure. Para Mircea Eliade, em sua teoria do Eterno 

Retorno, os rituais e representações explicitam a importância do Mito, facilitando às 

sociedades uma forma de participar ativamente dele e vencer a barreira da resistência do 

inconsciente. 

Eliade aponta que a diversidade das formas religiosas é apenas aparente. É 

desfeita através de simbolismos que coincidem e revelam a unidade fundamental das 

religiões. Ele pretende apresentar o fenômeno do sagrado na sua complexidade, e não 

apenas no que ele comporta de irracional. Partindo da definição de que o sagrado é o que 

se opõe ao profano, Eliade acredita que o sagrado se manifesta como algo 
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absolutamente diferente do profano. É, por definição, aquilo que parece ser de uma 

realidade que não pertence ao nosso mundo.

Um universo dessacralizado é uma invenção recente na história humana, foi o 

homem moderno que assumiu uma existência profana. Eliade questiona de que maneira 

o homem religioso mantêm-se o máximo de tempo possível num universo sagrado e 

como ele distingue sua experiência de vida em relação à experiência do homem privado 

de sentimento religioso. E faz isso, também, através da experiência simbólica do espaço e 

dos elementos plásticos que o contém e são por ele contidos:

Pode-se medir o precipício que separa as duas modalidades de experiência – 
sagrada e profana – lendo-se as descrições concernentes ao espaço sagrado e 
à construção ritual da morada humana, ou às diversas experiências religiosas do 
tempo, ou às relações do homem religioso com a Natureza, etc.(Eliade, [1963] 
2010, p. 19)

O processo de dessacralização da morada humana, e do espaço, faz parte da 

transformação do mundo assumida pelas sociedades industriais  a partir do pensamento 

científico e da dessacralização do cosmo. Eliade acredita que para entender a estrutura 

do espaço sagrado é necessário mostrar, com exemplos precisos, como se constrói esse 

espaço e por que é que tal espaço se torna qualitativamente diferente do espaço profano 

que o cerca. A primeira pista de como se constrói esse espaço é que para o homem 

religioso, o espaço não é homogêneo, apresenta rupturas, quebras, há porções de 

espaço. Para ele há um espaço sagrado, significativo, e há outros espaços sem estrutura 

nem consistência, e portanto não-sagrados. É essa ruptura operada no espaço que 

permite a constituição do mundo. É a manifestação do sagrado que funda 

ontologicamente o mundo. 

Para Eliade, o espaço sagrado tem um valor existencial para o homem religioso. 

Em sua crença nada se pode fazer sem uma orientação prévia, para viver no mundo é 

preciso antes o gesto de fundá-lo. A descoberta ou a projeção de um dentro equivale aí à 

Criação do Mundo, há valor cosmogônico na orientação ritual e na constituição de um 

espaço sagrado, e na mitologia dessa constituição. 

Por outro lado, para Eliade, o espaço profano é homogêneo e neutro. É o espaço 

moderno, geométrico, que pode ser cortado e delimitado em qualquer direção, sem 

orientação e sem nenhuma diferenciação qualitativa de sua estrutura. Contudo, em sua 

teoria não há uma diferenciação tão clara, não matizada, entre o homem religioso e o não 
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religioso “até a existência mais dessacralizada conserva ainda traços  de uma valorização 

religiosa do mundo” (Eliade, [1963] 2010, p. 27). Portanto, mesmo na experiência do 

espaço profano ainda há elementos que, de algum modo, conservam  experiência 

religiosa do espaço: locais privilegiados, qualitativamente diferentes dos outros. Eliade 

usa como exemplo “a paisagem natal ou os sítios dos primeiros amores, ou certos lugares 

na primeira cidade estrangeira visitada na juventude”(Eliade, [1963] 2010, p. 28). Locais 

que guardam, mesmo para o homem não-religioso, uma qualidade excepcional: guardam 

sacralidade para seu universo privado, locais onde vive experiências diferentes daquelas 

de que participa em sua existência cotidiana, “profana”.

Certos elementos  plásticos e espaciais  são tratados como privilegiados na 

delimitação do espaço sagrado. O limiar, por exemplo, funciona como uma fronteira que 

distingue e opõe dois mundos. Mas é também o lugar paradoxal onde esses dois mundos 

se comunicam, onde se pode efetuar a passagem do mundo profano para o mundo 

sagrado. O templo, para usar outro exemplo, “constitui uma abertura para o alto e 

assegura a comunicação com o mundo dos deuses” (Eliade, [1963] 2010, p. 30).

O que caracteriza as sociedades tradicionais é a oposição que elas 
subentendem entre o seu território habitado e o espaço desconhecido e 
indeterminado que o cerca: o primeiro é o “mundo”, mais precisamente, “o nosso 
mundo”, o Cosmos; o restante já não é um Cosmos, mas uma espécie de “outro 
mundo”, um espaço estrangeiro, caótico, povoado de espectros, demônios, 
“estranhos” (Eliade, [1963] 2010, p. 32).

A importância do templo e sua composição estão diretamente relacionadas à sua 

estrutura cosmológica. Elas permitem, na acepção de Eliade, uma nova valorização 

religiosa, uma vez que o templo é lugar santo por excelência, morada dos deuses, ele 

ressantifica continuamente o Mundo, uma vez que o representa e o contém ao mesmo 

tempo. 

A verdade é que na teoria de Eliade o homem religioso desejava viver o mais perto 

possível do Centro do Mundo. A bem da verdade, para esse homem o “verdadeiro” mundo 

se encontra sempre no “meio”, no “centro”, pois é aí que há ruptura de nível. “Um 

Universo origina-se a partir do seu Centro, estende-se a partir de um ponto central que é 

como seu “umbigo” (Eliade, [1963] 2010, p. 44).

Para Eliade, o homem religioso tem a necessidade de estar num Cosmos, num 

mundo total e organizado. A sacralidade do espaço é resultado de uma irrupção do 
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sagrado que qualitativamente destaca um território do meio cósmico que o envolve e o 

torna diferente. Pode ser resultado de um sinal que ponha fim à tensão provocada pela 

desorientação. Esse sinal é que produz um ponto de apoio absoluto em que o espaço 

sagrado heterogêneo se apóia. Na falta de um sinal natural, o homem sacralizado usa do 

ritual simbólico e metafórico para construir um espaço sagrado, esse ritual é eficiente na 

medida em que ele ajuda o homem a reproduzir semanticamente a obra dos deuses. Toda 

construção ou fabricação tem como modelo exemplar a cosmogonia, é um arquétipo dela. 

A cosmização dos territórios desconhecidos é um ato simbólico de consagração. Instalar-

se e organizar um espaço é consagrá-lo, repete-se de forma simbólica o exemplo dos 

deuses em sua obra. A criação do Mundo torna-se o arquétipo de todo gesto criador 

humano.

A teoria de Eliade aponta para que a dessacralização advinda com a modernidade, 

principalmente em sociedades industriais, é parcial. Existem reminiscências  da vida 

sagrada presentes na identidade das sociedades, e um dos  caminhos através do qual 

essas reminiscências se manifestam é através da arte. A leitura do espaço do parque 

Güell como heterogêneo, com limites e centro definidos, como um modelo de universo 

particular, é uma clara pista dessa reminiscência do sagrado. Não só do sagrado religioso, 

mas do sagrado como representação de um país ou nação - como veremos adiante -, 

portanto uma reminiscência do sagrado em elementos  modernos, como a afirmação 

nacional.

Embasado em Eliade, Pedro Azara (2005, pg. 23) afirma que a estrutura mesma da 

cidade é por definição heterogênea, o muro separa o interior do exterior e já articula o 

espaço de forma heterogênea. Através da análise etnológica da palavra arquitetura ele 

sublinha o papel do arquiteto para além da simples acepção de projetista ou mesmo 

construtor que o ofício ganhou com a modernidade. -“Arché era um nome comum no 

grego antigo. Se traduz habitualmente por ‘o que está adiante’ – ou ao princípio.” (Azara, 

2005, p. 30). Para ele o radical grego arché evoca uma imagem de abundância, de 

superioridade ou de preeminência. 

“Arché” estava mitologicamente ligado com os princípios  ou inícios do mundo, com 

uma ordem – em todos os sentidos da palavra6. Azara aponta como as qualidades físicas 
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originado. (Azara. 2005, p.35)



e terrenas do radical arché vão sendo carregadas  de conotações metafísicas. Assim, 

desde uma acepção mitológica: 

O trabalho do arquiteto consistia, pois, na criação de um lar. Levantava uns 
muros que delimitavam um espaço presidido por um fogo, um lar (Azara. 2005, 
p. 36).

O trabalho do arquiteto – architektoon – e do fundador – archégetelos – palavras 

que recorrem ao radical grego arche, consiste para Azara em prover os  seres humanos de 

um lugar onde morar7. Ele segue o texto mostrando como fazer arquitetura consiste em 

última análise em delimitar uma porção de espaço, mas definitivamente não um espaço 

homogêneo. “Na origem está o ponto (...) desde este ponto, o espaço se divide. Três 

níveis até então indiferenciados” (Azara, 2005, p.58). Através da arquitetura, o ser vivo, 

até este momento perdido num espaço isomorfo, e portanto incapaz de mover-se e 

localizar-se por carecer de indicações ou sinais, pode orientar-se e orientar sua vida8. 

Portanto a arquitetura não é somente construir um espaço funcional de abrigo, o 

gesto primordial do arquiteto delineia uma nítida fronteira entre o nosso mundo e o dos 

outros, sejam esses outros o estrangeiro, o bárbaro, o exilado, os espíritos ou os mortos9.

Um arquiteto – architektoon – portanto, não era apenas um mestre de obras, um 

técnico primordial ou essencial. Para além dessas atribuições, ele era um criador de um 

tipo de espaço  radicalmente distinto, um lugar apto para a vida. Fazer arquitetura é, 

portanto projetar o âmbito em que fica registrada a passagem dos homens enquanto 

civilização. É:

Civilizar, domesticar, queria dizer traçar os limites, tanto entre a cidade e o 
espaço aberto, graças às muralhas, como no centro da urbe, graças ao 
planejamento urbano (...) o plano da cidade era circular, igual que o plano do 
mundo e das cidades e templos celestiais (Azara, 2005, p. 83).

Com isso fica claro que a arquitetura é originalmente, na acepção de Azara, um 

reflexo de elementos mitológicos ancestrais  e tem uma importância ritual e, portanto, 
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7 Asim pois, o lar vela pelos seus. A morada é um ninho em que a vida se refugia. Apenas os que se 
recolhem em um espaço centrado ao redor de um fogo estão vivos. (Azara. 2005, p. 46)

8 Quando o arquiteto traça uma linha, o espaço, até então similar a superfície do oceano ou a um deserto de 
areia, sem caminhos para orientar o ser vivente, imediatamente se segrega. (Azara, 2005, p. 59)

9 A arquitetura tem seus limites. A obra do homem não pode extender-se indefinitamente (...) o lugar é um 
espaço limitado. O que limita, e o caracteriza, o que consegue metamorfosear um espaço onde a vida não 
tem lugar em um lugar habitável. (Azara, 2005, p. 116)



relacionada a uma acepção instaurativa da hermenêutica, na terminologia de Durand10. 

Nisso Azara reflete a posição do historiador da arquitetura Joseph Rykwert, que traz isso 

para uma concepção moderna da arquitetura:

No mito, os inventores-heróis não são rudes, iniciantes desajeitados, mas 
trabalhadores célebres e ilustres”... “O primitivo Le Corbusier também possuía 
esse total domínio do método que os arquitetos do século XX negaram 
voluntariamente ou não compreenderam completamente. ‘Eles esqueceram’ diz 
Corbusier na mesma passagem, ’que a grande arquitetura está nas próprias 
origens da humanidade, sendo o produto imediato do instinto humano (Rykwert, 
[1972] 2006, p.7). 

Essa concepção da arquitetura como tendo uma função simbólica, seguindo a 

acepção da hermenêutica de Durand, como vínculo entre o significado e sua tarefa, 

distingue, para Rykwert, os gestos intencionais do homem dos gestos instintivos das 

bestas.

Os procedimentos são análogos e, indubitavelmente, outros desse tipo poderiam 
ser encontrados nas sociedades antigas, assim como nas modernas e 
“fechadas”. O retorno às origens é um procedimento ritual muito conhecido.
(Rykwert, [1972] 2006, p. 206).

 Os espaços do Parque Güell de Gaudí, a criação de espaços heterogêneos, que 

são em certa medida universos fechados sobre si mesmos, com um centro, um percorrido 

processual e limites bem definidos, é um recurso de significação importante, como 

veremos adiante. Nele Gaudí parece dominar esses mecanismos descritos  por Eliade, 

Rykwert e Azara para a criação de espaços sacralizados, heterogêneos e humanos. 

***

 A opção tomada neste trabalho é a de analisar o Parque Güell como produto de 

uma sacralidade não religiosa, mas relativa a uma paisagem sagrada como signo de 

nacionalidade, se verá o porquê adiante. Ao fim e ao cabo é o tratamento de paisagem 

sagrada o que Gaudí tem a intenção de dar ao Parque, e é assim que o seu primeiro 

público - a burguesia barcelonesa - o lê. 

 Essa análise leva em consideração uma exigência de contextualizar autor e 

público, como aponta Durand e Ricoeur, em uma época e ambiente bem específicos, para 
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10 Os caminhos que conduzem aos cemitérios se assemelham aos que levam aos templos. Ambos 
preparam os humanos para o encontro com o invisível, com seu destino (Azara, 2005, p. 127) 



assim evitar o ruído provocado por significados deslocados e mal interpretados de forma 

exterior. Em outras palavras, se utilizará um ponto de vista contextualizado, que leve em 

consideração o ambiente político e cultural da Catalunha Fin-de-Secle, para interpretar os 

elementos de pré-modernidade sacralizante e interdisciplinaridade artística do Parque 

Güell.
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2. A desintegração das artes a partir da Revolução Científica 
na Baixa Idade Média até o século XIX

Um processo de desintegração dos gêneros  artísticos - objeto de estudo desse 

capítulo - começa, como veremos, com a revolução científica da Baixa Idade Média, no 

século XIV,  e  chega ao seu ápice com o nascimento das modernas crítica e da 

historiografia da arte, nos  séculos XVIII e XIX. Em paralelo, a linguagem artística se torna 

auto-referente e esse processo determina, ao fim e ao cabo, uma fronteira artificial entre a 

própria arte e a realidade. O objetivo desse capítulo é realizar uma revisão sobre como 

ocorreram esses dois processos - de autonomização da arte em relação à realidade e de 

autonomização entre gêneros artísticos -, averiguando uma possível relação entre eles, 

além da coincidência de haverem ocorrido em paralelo. 

A autonomização da arquitetura, em relação aos outros gêneros artísticos, é também 

reflexo da autonomização da própria arte em relação à sociedade, que ocorre com a 

modernidade11. Durand identifica uma outra forma possível de autonomizar o objeto 

artístico de seu conteúdo simbólico, além da que ele denomina por ‘omissão rigorosa’ – o 

modelo clássico bizantino, que reflete nas posturas de proibição do ícone muçulmanas e 

judaicas, ([1964] 2007, p. 24).  Essa segunda forma de autonomização, por excesso, por 

evaporação do sentido, foi, na visão de Durand, a característica constitutiva da cultura 

ocidental tardo-medieval e moderna. São três, na teoria de Durand, esses estágios da 

iconoclastia ocidental por excesso, o conceptualismo aristotélico, o dogmatismo da contra 

reforma e o positivismo da modernidade industrial. 

O primeiro estágio dessa autonomização chega ao século XIX desde a revolução 

científica do século XIII através do conceptualismo aristotélico. A Idade Média ocidental 

deixa a disputa filosófica clássica entre a filosofia platônica e a aristotélica. O platonismo, 

abandonado na Baixa Idade Média, representava uma filosofia chave para o 

entendimento da transcendência do signo artístico em relação a aspectos  sociais não 

puramente estéticos. Por outro lado, o aristotelismo medieval, que o substituiu, é a 
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11 O conceito de modernidade nesse trabalho é o de modernidade de pensamento pós-medieval. Quando 
se refere à modernidade industrial(a partir do séc. XVIII) ou das vanguardas modernas(séc. XX) o texto 
acrescenta os referidos adjetivos e ismos. 



apologia do “pensamento direto” contra todo o “pensamento indireto”12  - portanto é uma 

morte anunciada da profundidade significativa do signo artístico. A transição para um 

mundo onde o realismo expressivo substituí a evocação simbólica se torna ainda mais 

visível na transição da arte românica para a gótica. Em seu ápice, na arte românica 

floresceu uma iconografia simbólica herdada do Oriente, contudo essa forte simbologia foi 

breve se comparada à tradição ocidental esquemática da arte gótica13. O modelo de 

pensamento aristotélico adotado pelo ocidente no século XIII terminou por ser o oficial da 

cristandade. Ele privilegiava o pensamento direto em detrimento da imaginação simbólica 

e dos modos de pensamento indiretos. Ao fim e ao cabo a imagem simbólica estava 

destinada a perder estas virtudes de abertura a transcendência, para converter-se em um 

sistema funcional de significação. A possibilidade de deslizar através de diferentes 

camadas de significado vai se perdendo em objetos artísticos cada vez mais autônomos, 

menos permeáveis a diferentes interpretações. 

No segundo estágio, segundo Durand ([1964] 2007, p. 43), esse processo culmina no 

que, em sua opinião, seria o fato mais  importante para a autonomização da arte que se 

produz entre a revolução científica da baixa idade média e a modernidade – a atitude 

dogmática da contra-reforma. A rigidez doutrinária  envolta na reação dogmática, surgida 

com o apogeu do poder papal com Inocêncio III e depois  com o Concílio de Trento, fez 

com que a arte ocidental passasse a ser essencialmente alegórica. A concepção artística 

católica passa a ser ditada por fórmulas e conceitos oriundos dos dogmas religiosos, 

autônomos em relação à sociedade, cultura e realidade. Não mais busca conduzir a uma 

iluminação, como ocorria com a arte e arquitetura bizantina, proto-cristã ou românica, se 

não que se limita a ilustrar as verdades da fé14.
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12  A “física” de Aristóteles, que a cristandade adotará até Galileu, corresponde a um mundo secularizado, 
combinação de qualidades sensíveis com a ilusão ontológica que denomina ser a cópula que une o sujeito a 
um atributo. O que Descartes rechaça nesta física de primeira instância não é sua positividade, se não que 
sua precipitação. (Durand, [1964] 2007, p. 34)

13 Enquanto o estilo românico, sem dúvida com menos antiguidade que o Bizantino, conserva uma arte do 
íncone baseada no princípio teofânico de uma angeologia, a arte gótica aparece no seu processo como um 
protótipo da iconoclastia por excesso: Acentua o significante a tal ponto que se desliza do ícone para uma 
imagem muito naturalista, que perde seu sentido sagrado e se converte em simples ornamento realista, em 
simples “objeto artistico” (Durand, [1964] 2007, p. 35)

14  Dizer que a catedral gótica é uma “Bíblia de Pedra” não implica em absoluto que nela se tolere uma 
interpretação livre negada pela igreja a Bíblia escrita. Esta expressão quer dizer, simplesmente, que a 
escultura, o vitral, o afresco, são ilustrações da interpretação dogmática do livro. Se a grande arte cristã se 
identifica com o bizantino e o românico(que são artes do ícone e do símbolo), a grande arte católica(que 
sustenta toda a sensibilidade estética do Occidente) se identifica com o “realismo” e a ornamnetação gótica 
com a ornamentação e expressionismos barrocos.(Durand, [1964] 2007, p. 44)



Por fim, no terceiro período, a autonomização mais evidente dos  símbolos que nos 

apresenta a história é, sem dúvida, a que se manifesta no cientificismo originado do 

cartesianismo. O último estágio acontecia no racionalismo científico, ligado aos métodos 

do positivista Auguste Comte, diretamente derivados de Descartes. Nessa concepção, 

não apenas o mundo é passível de explicação científica, como apenas a investigação 

científica se torna digna do direito ao título de conhecimento15. 

Finalmente, essas três etapas da gradual transição do simbolismo à esfera do 

consciente – o aristotelismo da baixa idade média, o dogmatismo da modernidade 

renascentista e o positivismo da modernidade industrial – implicam numa gradual redução 

do campo simbólico. Durand questiona se esses três estados não seriam na verdade três 

estágios de alienação espiritual advinda da modernidade. Argumento que se vê acrescido, 

nessa pesquisa, da conjectura de que possivelmente essas etapas se refletem num 

processo de autonomização dos gêneros artísticos entre si, e das  artes  – que passariam a 

ser cada vez mais auto-referentes – em relação a humanidade.

No texto clássico de Vitrúvio, único tratado arquitetônico que nos chega desde a 

Roma antiga, a função do arquiteto é claramente pluridisciplinar. Partindo do domínio da 

escultura e música, passa pelo conhecimento de astronomia e astrologia até chegar à 

capacidade de dirigir uma obra. Aqui cabe uma reflexão. Esse hibridismo e capacidade de 

circular entre diferentes disciplinas não seria simplesmente o resultado natural da 

inexistência de uma separação artificial entre os  gêneros artísticos e os ofícios, surgida a 

partir de um processo que começa na revolução científica da baixa idade média com a 

desintegração dos grêmios, segue na idade moderna com os tratados de arquitetura, 

pintura e escultura, e culmina no século XVIII, com o Iluminismo, o Positivismo e o 

nascimento da crítica de arte? Não seria esse fenômeno de autonomização dos gêneros 

um reflexo da autonomização de uma arte que passa a ser cada vez mais autorreferente 

em relação à realidade? Esses são os argumentos que se pretende desenvolver nesse 

capítulo.
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15 Reduzindo o cogito as “conjecturas”  - e, portanto, chegando ao mundo da ciência, onde o signo apenas é 
pensado como termo adequado de uma relação - ou que “se queira desenvolver em seu interior a 
consciência” - e então obter fenomenologias carentes de transcedência, segundo as quais o conjuntos dos 
fenômenos já não se orienta a um polo metafísico, já não evoca nem invoca o ontológico, logra apenas uma 
“verdade a distância, uma verdade reduzida” (Durand, [1964] 2007, p. 29)



2.1 Arte e Arquitetura não autônomas até a Revolução Científica da Baixa Idade 
Média

Pedro Azara em seu livro Castillos en el Aire, Mito y Arquitectura en Occidente, aponta 

como as mitologias  ocidentais – Grecolatina e Egípcia – identificam a arquitetura, 

juntamente com a música – como uma invenção divina, praticada primeiramente por 

deuses e por estes entregue aos homens. Na antiga Grécia, por exemplo, ambas as artes 

cabiam ao mesmo deus, Apolo. Essa mesma interpretação das origens mitológicas 

divinas da arquitetura como uma dádiva divina é defendida por Joseph Rykwert no seu 

livro A Casa de Adão no Paraíso. 

Segundo Azara, na Grécia antiga, as artes que envolviam a manufatura e a arquitetura 

seriam indissociáveis. 

Qualquer artesão, inclusive qualquer trabalhador, podia ser chamado de tekton, 
na verdade a tradução mais comum - e mais correta - do grego Tekton é 
‘carpinteiro’ – tektonía, palavra que aparecia em architektonía ou arquitetura, 
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significava ‘arte do carpinteiro’(…)“existe uma tradição que sustenta que as 
primeiras construções da história não eram de pedra ou de mármore se não de 
madeira (Azara, 2005, p. 37).

Ainda segundo Azara, o arquiteto era essencialmente um construtor, um chefe de 

atelier, um capataz e um diretor de obras, não apenas um projetista. Sua obra tinha direta 

incidência na vida cotidiana, era um inventor que facilitava a vida do homem na terra. Não 

era, portanto, a arquitetura uma arte autônoma em relação à sociedade - muito pelo 

contrário - nem como gênero. Ainda recorrendo à mitologia, basta lembrar a dupla função 

de Dédalo, arquiteto do labirinto destinado a ser a prisão palácio do Minotauro em Creta, 

ao mesmo tempo em que era inventor – criou os  autômatos destinados a proteger as 

costas daquela ilha e as asas  que usou para fugir de sua prisão após cometer crime 

contra o Rei.  

Não existiam grêmios de construtores(arquitetos) na Idade Média, o que sim 

existiam eram os grêmios dos canteiros, onde se reuniam pedreiros, talhadores, 

escultores e construtores. Ainda não existia uma autonomia definida entre essas 

disciplinas. Segundo Julián Esteban Chapapria, a transição profissional da ordem gremial 

a das academias de Belas Artes, ao longo da segunda metade do referido século VIII, foi 

uma importante transformação na produção da arquitetura. Analisando o caso espanhol16, 

Chapapria mostra que foi um grupo de ilustrados que, protegidos pela coroa da Casa dos 

Bourbons, totalitários, recém saídos de uma guerra civil contra a Casa dos  Austrias, mais 

liberais, fundou a Academia de San Fernando, logo convertida em único tribunal 

competente no que referia à pintura, escultura e arquitetura. Assim, ao mesmo tempo em 

que se atende o desejo da coroa em diminuir o poder dos grêmios, se altera os 

tradicionais  sistemas de aprendizagem, de exercício profissional e de gosto estético. 

Desta forma se consuma a transição entre artesão e artista liberal, suscitada pela 

modernidade.

Durante a Idade Média, os grêmios de canteiros, que abarcavam entre os seus 

filiados o que hoje entendemos como arquitetos, participaram da construção das obras 

primas do românico e do gótico civil, religioso e militar. Apesar de suas tentativas de 

adaptarem-se ao mundo moderno, os grêmios acabam por ser suplantados por processos 
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16  O  caso espanhol aporta maior interesse a esse trabalho que o francês - vanguarda da extinção dos 
Grêmios -, devido a proximidade geográfica com o objeto de estudo. O isolamento que a Espanha sofreu 
após a decadência do Império Mercantilista provocou um atraso na modernização do pais, que se reflete, 
por exemplo, no abandono tardio das estruturas gremiais.   



degenerativos como a acumulação de capital, colonialismo e mudanças demográficas. O 

golpe definitivo no movimento gremial foi dado pelos  absolutismos modernos. Segundo 

Milá (1994, p.109), desejoso de retalhar o poder dos grêmios e fortalecer seu próprio 

poder, Felipe o Belo, rei da França, os  proibiu por primeira vez, mais tarde foi a vez da 

Revolução Francesa fazê-lo. Uma vez mais  reabilitados, as crises oriundas da 

industrialização os eliminou em definitivo no século XIX. 

 Erwin Panofsky ([1951] 2001, pg. 02) identifica uma tendência de Renascimento 

nas artes do período Carolíngio, que coincide com a época de produção dos textos do 

filósofo João Escoto, ou seja, entre os anos 810 e 877. Esse primeiro renascimento já 

continha a semente de muito do aristotelismo autonômico identificado por Durand. Mais 

tarde, no apogeu Gótico, ainda segundo Panofsky, seguindo essa tendência 

autonomizante aristotélica da postura artística, o gótico internacional vai cada vez mais 

incrementando o realismo de suas figuras, consequentemente impedindo qualquer 

postura de simbolismo platônico e interpretação subjetiva da obra17. O Objeto artístico 

tende à autonomia na medida em que o que ele representa permanece confinado a 

primeira camada significativa.  

 Rapidamente os escultores e arquitetos desse período se deram conta de que não 

criavam volumes isolados 18, mas sim volumes a serem percebidos dentro de um contexto. 

Isso os  fez assumir para si a responsabilidade nessa contextualização, e o que antes era 

deixado a cargo das experiências  subjetivas do observador agora deveria ser induzido 

pelo artista, afrouxando ainda mais ao laço que conecta a obra de arte ao espectador - 

tornando-se a obra cada vez mais autônoma em relação a este. 

 Em paralelo a essa nova abordagem da representação na arte, Panofsky([1951] 

2001, p.16) mostra que a organização do sistema social ainda não tão rígida quanto a 

surgida nos séculos XIII e XIV permitia o intercâmbio intelectual quase de igual para igual 

entre qualquer erudito, seja ele leigo ou sacerdote, jurista ou artista, nobre, plebeu ou 
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17 As esculturas incomparavelmente mais cheias de vida, ainda que não semelhantes a retratos, do apogeu 
gótico, em Reims, Amiens, Estrasburgo e Naumburgo e a flora e fauna ornamentais do apogeu gótico, de 
aparência natural, embora ainda não-naturalista, anuncia a vitoria do aristotelismo. Acreditava-se agora que 
a alma do homem, embora imortal, representasse também o princípio organizador e unificador do corpo 
mortal, não existindo independente dele. Uma planta florescia enquanto planta, não enquanto imagem da 
idéia de uma planta. Dominava a concepção de que a existência de Deus podia ser provada a partir de suas 
criações, não precisando ser postulada a priori (Panofsky, [1951] 2001, pg. 4)

18 Os escultores e os arquitetos também começaram a conceber as formas que criavam não tanto do ponto 
de vista de volumes isolados e sim como um “espaço imagético” abrangente, embora nesse caso o “espaço 
imagético” se constituísse no olho do observador, em vez de ser representado sob  forma de projeção pré-
fabricada(Panofsky, [1951] 2001, p. 12) 



membro do clero. Portanto, as idéias esquematizadas  provenientes da escolástica e o 

aristotelismo cada vez mais em uso pelo clero podiam rapidamente infiltrar-se na arte. O 

arquiteto19  - construtor de catedrais - desse período gozava de grande prestígio, era 

viajado para os padrões  do momento e freqüentemente era bastante letrado, gozava de 

um prestígio social inédito e seguramente não estava imune a essas influências, que 

contaminavam seu método intelectual e, por suposto, aqueles que com ele trabalhavam 

na Bauhaus, a casa medieval do construtor de catedrais 20. 
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19  Tal arquiteto profissional – o termo “profissional” objetiva aqui uma distinção em relação ao arquiteto 
monástico que, segundo o uso lingüístico moderno, certamente classificado antes como amador(gentleman 
architect) – aprendia seu oficio desde o início e supervisionava suas obras pessoalmente. Nesse processo 
progredia até o ponto de se tornar um homem do mundo, muito viajado e com freqüência bastante letrado, 
que gozava de um prestigio social nunca antes visto e que jamais foi superado.”  (Panofsky, [1951] 2001, p. 
17)

20 É claro que o arquiteto mantinha contato estreito com os escultores, pintores de vidro, entalhadores, etc., 
cujo trabalho observava atentamente em todas as suas viagens(o que é corroborado pelo “Livro da 
Corporação dos Mestres-Pedreiros” de Villard de Honnecourt), que contratava e supervisionava 
pessoalmente em seus projetos e aos quais transmitia a programação iconográfica que, por sua vez, se 
bem recordamos, só poderia ser desenvolvida em estreita cooperação com um conselheiro escolástico. O 
que ele, “que criava a forma de um edifício sem intervenção manual própria”, podia empregar, e 
efetivamente empregava em sua função de arquiteto, era antes um modo especial de procedimento, modo 
esse que tinha de ser assimilado imediatamente pelo leigo assim que ele entrassem contato com as idéias 
dos escolásticos. (Panofsky, [1951] 2001, p. 18)



 Esse método intelectual seria o da articulação escolástica21. Uma separação 

hierárquica que resulta numa subdivisão autônoma facilmente extrapolável às funções do 

artista como construtor, escultor ou pintor. O que antes estava abarcado sob o guarda-

chuva conceitual de catedral e seu construtor, agora se subdivide entre o edifício, seus 

vitrais, a estatuária, etc. e o arquiteto, o pintor de vitrais, o escultor,etc.  

 O pensamento escolástico foi o que propiciou tal primeira esquematização da arte, 

e sua primeira separação de elementos místicos e simbólicos. Esse movimento cria um 

vetor que aponta para uma tendência de simples relação de significado e significante, 

automaticamente estabelecida de cima para baixo, que impede interpretações subjetivas 
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21  Para nós é perfeitamente normal que obras científicas relevantes, em especial tratados e dissertações 
filosóficas sistemáticas, sejam estruturadas de acordo com determinado esquema e divididos em secções 
que possam ser resumidos num índice ou sumário. As subdivisões são identificadas por números e letras de 
uma mesma família, de modo que se estabelece a mesma relação entre parágrafo(a), seção (1), Capitulo (I) 
e tomo (A) que entre parágrafo (b), seção (5), capítulo(IV) e tomo (C). Entretanto, antes da escolástica, 
desconhecia-se esse tipo de ordenamento sistemático. (Panofsky, [1951] 2001, p.22)



e múltiplas da arte22. Panofsky chega a identificar nessa articulação um claro esboço 

racionalista23. 

 Esse processo poderia ser facilmente extrapolável. Da mesma forma que Panofsky 

descreve como a Escolástica cria fissuras e articulações dentro do grande objeto artístico 

catedral, a racionalização introduzida cria fissuras dentro da disciplina construtor de 

catedral. Se antes o seu construtor era um artista que caminhava entre diferentes gêneros 

- abusando de um termo da crítica moderna - agora ele se alberga sobre uma atividade, a 

de arquiteto, a de escultor, etc., para adequar-se a essa nova realidade.

 Aos processos metodológicos e filosóficos  de articulação e representação 

evidenciados pela Escolástica e pelo Aristotelismo, vem a somar-se um processo político 

de dissolução dos grêmios, espaços que - ainda que não da mesma forma que nos 

séculos anteriores ao XIII - ainda conservavam algo de interdisciplinar. Segundo Milá 

(1994, p.112), na Espanha o processo de perda de poder dos Grêmios se deu em fins do 

século XVIII, com uma legislação restritiva que visava obstacularizar a vida gremial, 

dificultar a sua independência e recortar suas  competências, facilitando a centralização 

posterior à primeira guerra civil entre os  partidários dos Austria e dos Bourbon24.  Se 

implementa a liberdade de comércio e já não é obrigatório pertencer a um grêmio para 

exercer um ofício. Em 1813, as Cortes de Cadíz generalizam essa tendência, seguindo o 

modelo Francês de 1789, reduzindo o grêmio a uma instituição essencialmente 

burocrática, administrativa e de beneficência. 

A escolha de se estudar a realidade específica dessa transição na Espanha se 

deve à clara identificação com o objeto desse estudo. Além do fato de que o processo de 

transição espanhol se deu de forma mais atrasada e vacilante em relação a países 

centrais, como França e Inglaterra – os protagonistas de fato da vanguarda das 
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22 Sobre as artes, esse modo de pensar exerceu influência direta. Da mesma forma como a música passou 
a ser articulada por uma divisão sistemática do tempo(a noção musical usada até hoje e que ainda emprega 
– pelo menos na Inglaterra – os termos originais como “breve”, semi-breve”, mínima, etc., foi introduzida no 
século XIII pela escola de Paris), as artes plásticas foram articuladas por meio de uma divisão sistemática e 
exata do espaço, o que conduziu a “uma clareza em nome da clareza” no contexto narrativo das artes 
plásticas e no contexto funcional da arquitetura” (Panofsky, [1951] 2001, p. 28)

23  Isso é “racionalismo”. Não o mesmo racionalismo esboçado por Choisy y Viollet-le-Duc, ... (Contudo) o 
esqueleto de “nervuras livremente construído”, que são muito mais robustas e estáveis que fazem crer seus 
graciosos perfis, apresentava vantagens técnicas consideráveis, visto que propiciava a fixação livre do 
cimbre da abóboda .(Panofsky, [1951] 2001, p. 38)

24 A principios do século XVIII



mudanças introduzidas na arte e na arquitetura na modernidade –, dando maior espaço a 

reações contrarias a tendências modernas. 

Na Espanha a renovação da arquitetura chega posteriormente, o que a obriga a 
não pertencer à vanguarda, e vir, em grande medida, da parte de diletantes. 
(Chapapria, 1983, p.38)

 Soma-se a esse fato, a despeito de que essa nova arquitetura tenha se difundido 

por toda a Espanha, chegando às Canárias e ao País Basco, na Catalunha a pujança do 

grêmio de Mestres de Cases, arquitectos i molers de Barcelona, e da Escuela de La Lonja 

impediu uma maior influência da arquitetura classicista. 

 Se o Aristotelismo descrito por Durand é o responsável pelo afastamento 

autonômico da arte de uma postura mística de representação, é a Escolástica descrita por 

Panofsky a responsável primeira pela separação de funções artísticas do construtor de 

catedrais. Paradoxalmente, essa Escolástica beneficia-se da permeabilidade propiciada 

por uma sociedade pré-moderna, ainda não tão sistematizada, para infiltrar-se nos meios 

artísticos desde os meios eruditos e filosóficos. O golpe final nessa forma de organização 

medieval da arte é dado pelo absolutismo, que tendo em vista o poder representado pelos 

grêmios, os dissolve, propiciando o surgimento de disciplinas de ofício isoladas. 

 Assim, um primeiro movimento de articulação autonômica das funções artísticas 

tomou corpo a partir do aristotelismo e da revolução científica da baixa idade média. A 

arte passou a permitir menos deslizamentos  do significado em relação ao significante - 

impedindo interpretações simbólicas  do público - autonomizando a arte em relação à 

sociedade. Esse processo vai chegar a sua maturidade na arquitetura renascentista e 

maneirista.   

2.2 A separação entre a escultura e a arquitetura a partir do Renascimento

O conceito moderno de arquitetura enquanto disciplina, descrito por Leon Batista 

Alberti em sua obra Da Re Aedificatoria – que envolveria uma concepção espacial, mas 

também uma expressividade plástica – é resultado desse ambiente pós-escolástico. Esse 

conceito albertiniano, que iniciou seu processo de crise ainda na revolução científica da 

baixa idade média, e sua unidade durante o renascimento frequentemente foi muito mais 

uma idéia do que uma prática. No livro primeiro, Alberti trata do conceito de Lineamenti. 

Esse conceito, que nada mais é do que uma série de princípios de lineamento sugeridos 
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para chegar a uma composição mais harmoniosa, na verdade reintroduz na arquitetura a 

abstração da composição segundo linhas. É o primeiro gesto, ao menos do ponto de vista 

da teoria da arquitetura, que leva esse processo de autonomização a uma posição de 

conceito estabelecido.   

Partindo dessa conceituação albertiniana, a decomposição da unidade entre as 

facetas construtiva e significante da arquitetura entrou em trajetória exponencial a partir 

da tratadística maneirista, quando autores como Serlio, Vignola e Palladio passaram a 

privilegiar o aspecto compositivo estático da arquitetura. Maria Luiza Caturla acredita que 

crises na arte são reflexos de crises sociais e filosóficas. Para Caturla a arte maneirista 

representaria um desses momentos  de crise, onde a reação não seria nada mais do que 

um exacerbação de uma rigidez formal25, que leva a uma arte autoreferente e autônoma. 

Cabe lembrar que essa rigidez formal pode perfeitamente ser resultado da 

esquematização iniciada na Baixa Idade Média.

Claro que tendências a formas mais livres26 se manifestam dentro do maneirismo, 

como seria natural em um momento de crise, contudo essa tendência, que mais tarde 

desembocará no barroco, é rapidamente sobrepujada pela rigidez de uma arte autônoma. 

Essa rigidez é rapidamente associada à da arquitetura, e portanto, submete, segundo 

Caturla, as demais  artes à arquitetura27. Agora a arquitetura, que após incorporar a 

influência escolástica inicia seu processo de separação das demais artes, assume uma 

posição de preponderância. 

Caturla mostra como essas preocupações são da época da publicação dos Quatro 

livros da Arquitetura de Serlio, 1537. “O arquiteto deverá ser ‘puro imitador do bom 

Vitruvio’, recomenda Sebatião Serlio, bolonhês, através do gravador Villalpando, na 
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25 Pevsner advertiu que as afetações maneiristas não se respondem, se não que se repetem. Outra vez nos 
encontramos na presença da antivital reiteração. Toda forma reiterada é rigor imposto: a vida em liberdade 
não se repete. (Caturla, 1944, p. 114)

26 Paralelismo e quebraduras são dos primeiros tempos da corrente maneirista; depois, avançado o estilo, 
seguirá essa tendência para encaixar formas dentro de espaços geométricos previamente dispostos.
(Caturla, 1944, p. 116) 

27 Ao lado da corrente impetuosa que costuma a mente ao termo “barroco”, outra, em que parece perdurar a 
anterior rigidez, subexiste e continua; apenas que melhora a condição das formas artisticas, reduzindo o 
incômodo a que estiveram submetidas durante a época maneirista, ao dispor de espaço suficiente e de 
terreno seguro onde assentar as plantas. Rígidas, sim, mas sem posturas violentas, assumem pintura e 
escultura porte arquitetônico. A arte de construir se impõe agora sobre todos os demais. (Caturla, 1944, p.
134)



tradução toledana de 1552”(Caturla, 1944, p. 142). Isso mostra como a arquitetura vai 

assumindo cada vez mais uma cara esquemática, de repetição exaustiva como objetivo 

artístico, autônomo, cuja fruição estética repousa sobre suas próprias qualidades e não 

mais sobre a relação simbólica com a realidade.

A arquitetura vai cada vez mais prescindindo do ornamento, e mostrando-se como 

uma disciplina autônoma28, onde o elemento plástico-escultórico e seus significados vão 

perdendo importância. Há na arquitetura maneirista uma tendência clara à abstração que 

mais tarde a crítica moderna atribuirá à música e à arquitetura.  

Também no restante não italiano da Europa o contraste é significativo. Sobre a 

arquitetura Ibérica, Caturla refere-se a que: 

A mudança é grande. Ao volumoso adorno grotesco se sucede a tacita nudez; o 
balaustro de cintura graciosa é substituido por severos e retos apoios; onde havia 
aparecido uma debilitação dos ângulos nunca vista na Italia, se faz mais notavel o 
reforço destes. (Caturla, 1944, p.142) 

 Caturla utiliza o Monastério do Escorial29  como exemplo desse fenômeno na 

Espanha e mostra que ao mesmo tempo em que as construções da segunda metade do 

século XVI não puderam superar a abstração plácida imposta pelo desassossego do 

maneirismo, a pintura encontra-se emergida um horror vacui, ou seja, uma tendência a 

preencher qualquer espaço vazio da composição. As reações já não são equivalentes 

dentro dos diferentes  sistemas artísticos, a tendência à autonomização entre os gêneros 

artísticos entre si - não apenas entre a arte e a realidade - se acentua pela diferença de 

reação aos mesmos estímulos.
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28 A arquitetura romana se vai despindo de todos os seus adornos renascentistas, sobre as lisas superfícies 
dos palácios se repetem monótonas fileiras de janelas sem frontões. Desaparecem colunas e pilastras; e as 
retas horizontais se alongam. O portal sobressai apenas por ligeira elevação; os destaques encontram-se 
apenas nas poderosas cornijas e severos cantos. (Caturla, 1944, p. 141) 

29  O  monastério do Escorial é prova suprema dessa aspiração. A arquitetura se despoja de todo o seu 
ornamento, cumprindo, severa, o gosto de espólio de todo classicismo (...) vemos perder-se inacabáveis 
horizontes, apenas comparáveis por sua longitude ininterrupta com os que o século XX fez em concreto 
armado e tiras de vidro (Catura, 1944, p. 142)



             

Essa tendência termina por redundar na postura de Palladio em assumir as formas 

puras e, mais que nada, as proporções como os elementos de composição da arquitetura. 

Já sem se importar com os significados que podem ser aderidos a essas formas-

significantes, a arquitetura não só se separa de outros gêneros artísticos como também 

se distancia da própria sociedade, uma vez que não permite a participação do espectador 

na significação. 

          
37



Como já foi dito, é dessa tendência a imposição vertical que se vale a igreja  - 

munida ainda de grande autoridade intelectual e ideológica - durante a contra-reforma, 

para impor a arte dogmática a que se refere Durand. Paradoxalmente Caturla identifica 

claramente essa tendência às verdades absolutas trazidas pela nascente ciência30.  

Contudo cabe lembrar que as formas escolhidas para levar a cabo esse intento 

pela Igreja Católica foram as do barroco, filho da vertente menos rígida do maneirismo. 

Isso não anula para nada o argumento exposto até aqui, apenas mostra a clara tendência 

a sístoles e diástoles contraditórias provocados por um momento de crise social que se 

reflete na arte - a saber, a dissolução em diferentes  correntes do cristianismo. Essa arte 

barroca, que volta a mesclar arquitetura e escultura parece ser uma nota dissonante, um 

desvio temporário no vetor de tendência da arte na modernidade, logo corrigido pelo 

classicismo do século XVIII. 

De Caturla se pode depreender que a arte do tempo de crise tende a uma diástole 

caminho a uma dissolução em um miríade de manifestações, autonomizando-se em 

gêneros e em relação à sociedade. As gerações subsequentes, tal como os adeptos da 

arte total no século XIX - final - tentam superar essa crise. A seguir se analisará como 

essas tendências que se delinearam no final da idade média e se concretizaram na arte 

durante o maneirismo foram consolidadas pela crítica classicista moderna.

2.3 O nascimento da crítica na modernidade e a idéia de gêneros autônomos

 O ponto máximo do processo de autonomia dos gêneros ocorre com o nascimento 

da crítica de arte enquanto disciplina. A necessidade positivista e enciclopédica de 

categorizar leva a uma automática tendência em se abarcar sobre diferentes guarda-

chuvas diferentes  manifestações artísticas. O que a princípio é uma tendência explicativa 

sem maiores efeitos sobre a arte, logo passa a influir no próprio trabalho artístico.
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30 Esta segunda metade do século XVI, iniciadora da ciência moderna; aficcionada a jogos mecânicos, que 
adorna com geografia as paredes - como na belíssama Galeria Vaticana: dourada e verde sobre azul, de 
1581 -; na que nasce a regulação urbana, submete, como a primeira metade do XX, grandes porções da 
vida humana a rígida estilização, e não surpreenderá que seu estilo artístico, intelectual, imóvel, mostre 
notável semelhança com a arquitetura e as artes plásticas presentes. (Caturla, 1944, p. 163)



 Em 1766 Gotthold Ephraim Lessing, em resposta a um texto de Johann Joachin 

Winckelmann chamado Pensamento sobre a Imitação, de 1755, escreve Laokoon, oder 

über die Grenzen der Malerei und Poesie - Laoconte ou os Limites  entre a Poesia e a 

Pintura.  Nele, pela primeira vez, é dito textualmente que existem conteúdos significantes 

adequados para serem significados em diferentes gêneros  artísticos. Lessing separa os 

campos da poesia e da escultura, respondendo a questão levantada por Winkelmann 

sobre como o Laoconte do poema de Virgílio e da estatua grega atribuída a Agessanro de 

Rodes são distintos, por não poderem forçosamente dizer o mesmo, uma vez que são 

representados em matérias  artísticas  distintas - a palavra e a pedra. Em outras palavras,  

falando da autonomia dos gêneros artísticos, diz que há coisas próprias  a serem ditas por 

alguns meios, e coisas próprias a serem ditas por outros - a música, a poesia, etc. -, e que 

resultados expressivos mais produtivos poderiam ser alcançados se se respeitam as 

condições especificas de cada gênero artístico, levando em conta suas matérias 

inerentes31.    

 Lessing nasceu em 22 de janeiro de 1729 na Saxônia e ingressou em 1746 na 

Universidade de Leipzig, trabalhou como produtor a autor teatral e publicou Laoconte em 

1766, em Berlim. Posteriormente esse texto vai exercer grande influência sobre autores 

como Herder, Goethe e Shiller. A escultura da qual trata o texto foi encontrada em 1506, 

em Roma. Nela está representado o sacerdote Laocoonte e seus dois filhos, 

envenenados por serpentes enviadas como castigo divino pela resistência do sacerdote 

em aceitar como verdadeira a retirada grega do cerco a Tróia e por tentar alertar sobre o 

perigo oculto no cavalo de madeira.

 Lessing se refere dessa forma ao processo que demarca a fronteira entre os 

gêneros artísticos. Ele admite a hipótese de existirem três tipos  de público que observa a 

obra de arte:

O primeiro que comparou a pintura e a poesia entre si foi uma pessoa de gosto   

delicado, que sentia que essas duas artes produziam nele uma impressão 

análoga. Sentia que ambas representavam as coisas ausentes como se estivessem 
a vista, e lhe apareciam como se fossem realidade; que as duas, emfim, nos 
agradam enganando-nos.
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31Se examinamos em conjunto os motivos indicados para explicar a moderação com que o autor de 
Laocoonte expressou a dor física, vejo que derivam todos eles da condição mesma da arte, de seus limites 
necessários e de suas exigências. Seria, pois, muito difícil aplicar qualquer de ditos motivos a poesia.   
(Lessing, [1766] 1985, p. 62)

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Laokoon,_oder_%C3%BCber_die_Grenzen_der_Malerei_und_Poesie&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Laokoon,_oder_%C3%BCber_die_Grenzen_der_Malerei_und_Poesie&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Laokoon,_oder_%C3%BCber_die_Grenzen_der_Malerei_und_Poesie&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Laokoon,_oder_%C3%BCber_die_Grenzen_der_Malerei_und_Poesie&action=edit&redlink=1


Um segundo observador tratou de penetrar no íntimo de tal sensação e descobriu  
que tanto a pintura como a poesia emanam da mesma fonte. A beleza, cuja noção 
imediata provém dos objetos corpóreos, tem regras gerais que podem aplicar-se a 
diferentes coisas: às ações e aos pensamentos, ou mesmo que as formas. 

Um terceiro, enfim, que refletiu sobre o mérito e a divisão dessas regras gerais, 
observou que algumas delas predominam na pintura e outras na poesia, e que por 
conseguinte, por meio das primeiras a pintura pode ajudar a poesia e vice versa, a 
poesia e a pintura por meio das segundas, facilitando-se reciprocamente exemplos 
e explicações. 

O primeiro era um simples amador; o segundo o filósofo, e o terceiro, o crítico 
(Lessing, [1766] 1985, p. 37).

 A obra de arte sem fronteiras entre gêneros é, desde o ponto de vista de Lessing, 

uma invenção recente, e em seu livro ele esforça-se para mostrar isso como um signo de 

debilidade na arte recente32. Segundo o processo mostrado até aqui nesse trabalho, essa 

visão de Lessing é parcial e não corresponde à realidade, mais bem corresponde à 

necessidade de provar sua tese. É mais bem Lessing que dá partida, ainda que de forma 

parcial e incompleta33, ao processo de autonomização da arte que mais tarde será 

aprofundado por Hegel e resultará na postura de Zevi, durante o século XX, em identificar 

a arquitetura como a arte do espaço. 

 Mais adiante, essa leitura de Lessing se reflete na obra de Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel. Os Cursos de Estética de Hegel foram publicados após sua morte por 

seu discípulo Hotho, e se aprofundam na tendência apontada pela teoria de Lessing34. A 
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32A maior parte dos críticos modernos deduziu de ditas conformidades as mais absurdas conclusões. Tão 
logo forçam a poesia a entrar nos estreitos limites da pintura, como deixam ocupar a pintura a vasta esfera 
da poesia. Segundo eles, todos os direitos de uma são também direitos da outra; tudo o que agrada ou 
desagrada na primeira deve, necessáriamente, agradar ou desagradar na segunda; e embevecidos nessa 
ideia ditam no tom mais dogmático as mais débeis sentenças; por exemplo, quando ao comparar as obras  
em que o pintor e o poeta tratam de um mesmo tema, observam como falsas as discrepâncias de 
expressão, acusando a um ou a outro, segundo sintam maior gosto pela pintura ou pela poesia.(Lessing, 
[1766] 1985, p. 38)

33Por último, devo fazer constar que baixo a denominação de pintura compreendo as artes plásticas em 
geral, e que baixo o nome de poesia compreendo, grosso modo, as demais artes cuja imitação é 
progressiva. (Lessing, [1766] 1985, p. 39) 

34  A arte, na medida em que se deixa sair o seu conteúdo na existência efetiva de uma existência 
determinada, torna-se uma arte particular, e, por conseguinte apenas agora podemos falar de uma arte real 
e, com isso, do início efetivo da arte. (Hegel, [1842] 2008, p. 87)



arquitetura35, diferentemente do que ocorreu em Lessing, é tema discutido no Curso de 

Estética. Mais  do que isso, é colocada como a primeira das artes36, primeiro sucedida 

pela escultura, depois pela pintura, etc. Arquitetura é a arte mais próxima da matéria, 

enquanto a poesia a mais distante. A análise da arquitetura como gênero artístico 

autônomo é concretamente a primeira seção do Sistema de Artes Particulares, terceira e 

última parte dos Cursos de Estética - a que concretamente fala em gêneros artísticos 

autônomos. É a arquitetura, para Hegel, a arte particular que inicia a Arte.  

 Evidentemente Hegel não parte do zero, e mais bem reúne uma série de 

tendências que já vinham se manifestando na teoria da arte desde o século XVIII como, 

por exemplo os instrumentos conceituais para a divisão dos gêneros artísticos são 

tomados da Filosofia da Arte de Schelling. São os órgãos dos  sentidos37  os que 

determinam essa divisão. As artes plásticas são as artes da visão, a música é a arte da 

audição, e a poesia é uma arte sensível desde um plano interior38. 
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35  Segundo este fundamento de divisão, o sistema de artes particulares se articula da seguinte maneira: 
Eem primeiro lugar, temos diante de nós a arquitetura como início fundamentado por meio da coisa mesma. 
Ela é o início da arte, pois para a exposição do seu Conteúdo artístico a arte não encontrou em geral no seu 
começo nem o material adequado nem as Formas correspondentes, e tem de se satisfazer, portanto, com o 
mero procurar pela verdadeira adequação com a exterioridade do conteúdo e do modo de exposição. O 
material desta primeira arte é o não-espiritual em si mesmo, a matéria pesada e configurável apenas 
segundo as leis da gravidade; a sua Forma são as imagens da natureza exterior, unidas regular e 
simetricamente num mero reflexo exterior do espírito e na totalidade de uma obra de arte(...); a segunda 
arte é a escultura... Ela toma como seu material, por conseguinte, igualmente ainda a matéria pesada em 
sua totalidade espacial, sem, contudo formar regularmente a mesma meramente com respeito a sua 
gravidade e às condições naturais dela segundo as Formas do orgânico ou inorgânico(...); início deste 
último todo é formado pela pintura, na medida em que ela emprega a forma exterior mesma inteiramente 
para a expressão do interior(...) Em segundo lugar, o oposto à pintura em uma única e mesma esfera é 
formado pela música. O  seu sentido autêntico é o interior como tal, o sentimento destituído por si mesmo de 
forma(...); o que sucede à pintura e à música, em terceiro lugar, é a arte do discurso, a poesia em geral, a 
absoluta, verdadeira arte do espírito(...); estas cinco artes formam o sistema determinado e articulado em si 
mesmo da arte efetiva real. Além delas existem certamente ainda outras artes incompletas, a jardinagem, a 
dança, etc. às quais podemos, contudo, apenas eventualmente fazer menção (Hegel, [1842] 2008, p. 79)

36 Se aqui no círculo das artes particulares é tratado primeiramente da arquitetura, isso não deve ter apenas 
o sentido de que a arquitetura se coloca como aquela arte que, por meio da determinação do conceito, 
resulta como a primeira a ser considerada, mas deve se mostrar igualmente que ela deve ser tratada como 
a primeira arte segundo a existência(Hegel, [1842] 2008, p.88)

37  A divisão autêntica, contudo, pode ser tomada apenas da natureza da obra de arte, a qual  explicita na 
totalidade dos gêneros a totalidade dos aspectos e momentos que residem no seu próprio conceito... a 
determinação desses sentidos e da materialidade que lhes corresponde e na qual a obra de arte se objetiva, 
deve fornecer  os fundamentos de divisão para as artes particulares. Os sentidos, por serem sentidos, isto 
é, por se referirem ao meterial, ao que está fora do outro e ao múltiplo em si mesmo, são eles mesmos 
diversos: tato, olfato, paladar, audição e visão. (Hegel, [1842] 2008, p. 74)

38 Este modo de concepção triplo dá à arte a conhecida divisão em artes plásticas, as quais elaboram o seu 
conteúdo visivelmente para a forma e cor objetivas exteriores, em segundo lugar em artes sonoras, a 
música, e em terceiro lugar na poesia, a qual, como arte discursiva, emprega o som meramente como 
signo, a fim de se voltar por meio dele ao interior da intuição, do sentido e da representação 
espirituais(Hegel, [1842] 2008, p. 76)



 Na seção do curso destinada à arquitetura, Hegel realiza outra divisão, na qual fala 

de arquitetura Simbólica, Clássica e Romântica. É dessa divisão que ele vai desenvolver 

seu argumento sobre o processo de autonomização da arquitetura enquanto arte 

autônoma em relação à realidade, não apenas como gênero artístico autônomo. Em 

comparação com outras artes particulares é a arquitetura a que mais resistência oferece a 

ser caracterizada como um gênero particular:  arquitetura não deixa de ser uma arte total 

por excelência. 

 Para Hegel, a primeira arquitetura simbólica é a representada mitologicamente pela 

Torre de Babel. Essa arquitetura simbólica possui utilidade meramente espiritual, as 

questões relativas ao utilitarismo da arquitetura vêm a surgir apenas mais tarde, nos 

períodos Clássico e Romântico. A arquitetura surge para ele antes como monumento.

 No sistema de artes particulares, essa arquitetura simbólica é depois superada por 

uma arquitetura clássica - que responde também ao surgimento de uma escultura grega - 

e finalmente por uma romântica - que corresponde ao surgimento da pintura, da  música e 

da poesia. Em cada um desses momentos, a arquitetura vai perdendo substância para 

esses novos gêneros artísticos que vão surgindo39.

 Ao mesmo tempo em que Hegel fala de autonomia entre gêneros, ele fala também 

de autonomia entre a arte - a arquitetura - e a sociedade ao longo desses períodos, nos 

termos depois adotados por Durand:

Estes pontos de vista nos fornecem, como divisão da arquiteura inteira, a 
articulação que se segue, a qual abarca em si mesma tanto as diferenças 
conceituais da coisa mesma quanto o desenvolvimento histórico da mesma: em 
primeiro lugar a arquitetura simbólica ou autônoma propriamente dita; em 
segundo lugar, a clássica, que configura para si o espiritual individual que despe, 
ao contrário, a arquitetura de sua autonomia e a rebaixa com isso à produção de 
um ambiente inorgânico formado artisticamente para os significados espirituais 
realizados, por seu lado, autonomamente; em terceiro lugar, a arquitetura 
romântica, denominada mourisca, gótica ou alemã, na qual certamente casas, 
igrejas e palácios são, por assim dizer, apenas as moradias e os locais de 
reunião para as necessidades cívicas e religiosas, mas inversamente também se 
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configuram e se elevam, por assim dizer, sem preocupação com esta finalidade, 
de modo autônomo por si mesmo (Hegel, [1842] 2008, p. 95). 

 A arquitetura para Hegel, como para Durand, vai se autonomizando como prática 

segundo vai abandonando os conteúdos simbólicos  para dedicar-se a problemas internos 

à disciplina, como a funcionalidade. 

 Esses dois processos, a saber, a autonomização entre gêneros e a autonomização 

da arte - arquitetura - em relação à sociedade são aqui postos  como fenômenos não só 

paralelos, como relacionados. E seguem se aprofundando ao longo da teoria do século 

XIX através da Pura Visualidade de Heinrich Wöfflin e Konrad Fidler. Esses autores 

defendem que a arte apenas pode representar uns valores  inerentes e internos à própria 

obra. Mais é August Schmarsow - através da sua teoria da criação espacial - quem em 

sua conferência de habilitação em Catedra de Leipzig utiliza pela primeira vez o termo 

para se referir à atividade principal da arquitetura. 

Na prática arquitetônica, graças às novas tecnologias  surgidas no final do século 

XVIII e princípios do XIX, o próprio conceito espacial e estrutural dos edifícios - e não 

apenas a teoria arquitetônica - passou por transformações radicais; as pesadas estruturas 

de pedra anteriores foram substituídas por estruturas mais esbeltas de concreto armado 

ou aço, nas  quais  a necessidade estrutural de certos elementos ornamentais 

desapareceu, e com ela os próprios elementos plásticos/semânticos presentes na 

arquitetura pré-moderna. A partir do final do século XVIII, com a difusão da modernidade 

industrial, o edifício passava a ser visto mais como um bem econômico, projetado dentro 

de uma série de critérios funcionais e financeiros. Era projetado para ter existência 

comparativamente curta, em relação aos edifícios  de até então, seguindo os preceitos de 

economia e eficiência construtiva. 

O século XVIII é tido no estudo de historiadores como Louis Hautecouer, Emil 

Kaufmann, Peter Collins e Paolo Rossi como decisivo no desenvolvimento da arquitetura 

moderna que chega até o século XX. Peter Collins situa em 1750 a origem ideológica do 

movimento moderno:

De 1759 em diante, os arquitetos atuaram por motivações que não haviam tido 
vigência até então, ou a haviam tido muito escassa, e estes ideais não apenas 
se sucederam em mudanças continuas, como uma serie evolutiva, se não que 
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reapareceram de modos e combinações diversas durante os séculos seguintes. 
A fixação dos arquitetos da segunda metade do século XVIII às alusões 
históricas, às justificativas analógicas, às perspectivas assimétricas, não apenas 
os diferenciam da tradição dos séculos anteriores, se não que os relaciona 
intimamente com os arquitetos de hoje, portanto, este pode ser considerado 
como um só período arquitetônico (Collins apud Chapapria, 1983, p. 31). 

A arquitetura que se inicia na segunda metade do século XVIII está 

ideologicamente embasada em duas escolas de pensamento, por um lado o racionalismo 

francês, fundado sobre o principio cartesiano da claridade e da certeza matemática; e por 

outro o empirismo inglês, que traz em seu bojo a tradição do pitoresco, do cenográfico. Ao 

contrario da tradição arquitetônica anterior, a partir desse momento, os  arquitetos buscam 

intencionalmente alusões  históricas, justificativas analógicas e utilização de técnicas 

pictóricas ou tipos orientalizados, deixando para trás uma concepção totalizante e 

organicamente pensada da arquitetura - uma concepção da arquitetura como arte total. 

Segundo Chapapria:

Não cabe entender o neoclassicismo como uma volta formal à reprodução dos 
modelos clássicos, tal visão simplista remete ao fato de que um signo 
aparentemente idêntico recupera significado diferente em esquemas de 
organização distintos... O objetivo final desses estudos arqueológicos e 
filológicos é conseguir normas operativas e criar uma arte adequada às 
necessidades de cada país, o que se faz com duas atitudes distintas: para uns é 
a constatação da decadência das artes a partir dos modelos e para outros se 
trata de uma revisão de valores (Chapapria, 1983, p. 33). 

Ao mesmo tempo, novas tipologias  arquitetônicas surgiram, tanto em virtude de 

novas necessidades, quanto graças às novas possibilidades dos materiais. A “gare”, o 

galpão industrial e o arranha-céu foram conquistas tipológicas permitidas pelas novas 

tecnologias construtivas e suscitadas pelas necessidades da nascente sociedade 

burguesa industrial. A crescente complexidade dessas  estruturas tirou das mãos dos 

arquitetos e, principalmente, dos  artífices, o papel de protagonistas dos canteiros de 

obras, entregando essa função nas mãos  de engenheiros e politécnicos. Ao arquiteto 

ficou relegada a função de “desenhista” do edifício, e ao artífice, a de executor do 
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desenho do arquiteto. Ao mesmo tempo, a sociedade do século XIX e início do século XX 

não estava preparada para os  câmbios formais/significativos inerentes a essa nova 

arquitetura e o arquiteto, em sua nova posição, apressou-se em recobrir essas novas 

estruturas com elementos ornamentais baseados na cultura anterior. Lançando mão da 

nova cultura industrial, esses elementos  passaram a ser fabricados em série e figurar em 

catálogos de onde foram tirados para compor um quebra cabeça com outros  elementos, 

tirados de outros catálogos, para recobrir as novas estruturas arquitetônicas. 

 

A faceta plástica da arquitetura perdeu sua integridade em relação ao sentido geral 

expressado pelo edifício e sua função passou a ser o disfarce da presumida precariedade 

e pobreza das estruturas modernas. Dessa forma, o sentimento de choque e inadequação 

da sociedade com as novas formas construtivas foi aplacado e o edifício ganhou uma 

suposta aura de nobreza, perdida com as novas técnicas construtivas. Mas não foi só o 

sentido tectônico do ornamento arquitetônico que se perdeu, também o caráter simbólico/

semântico de representação cultural do espaço – e de seus  elementos de composição 

plástica - foi eclipsado pelas exigências civilizatórias universalizantes  da modernidade. A 

arquitetura se torna efetivamente um gênero artístico autônomo - afastado de outras 
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expressões que não a espacial - e também uma arte autônoma, autoreferente - onde a 

metáfora e o símbolo perdem sua importância. Essa dissociação se dá, por exemplo, no 

uso de elementos decorativos  pré-fabricados, tirados de catálogos e adotados 

indistintamente em diferentes edifícios, sem levar em conta os significados intrínsecos ao 

artefato.

         Paralelamente ao processo de autonomização dos gêneros artísticos, ocorre um 

processo de autonomização da arte em relação à sociedade. Esse ponto culminante do 

processo de iconoclastia descrito por Durand e detalhado no começo do capítulo começa 

em uma arte auto-referente e termina numa arte abstrata. É importante lembrar que 

dentro desse processo, como veremos adiante, o Art Nouveau e movimentos congêneres, 

como o Modernismo catalão, representam exceções e críticas a esse estado de coisas.     

 As transformações iniciadas na modernidade, a especialização das  funções do 

arquiteto e do engenheiro, a evolução dos aspectos técnicos do desenho e da construção, 

a destruição do modelo medieval de ofícios e os  novos processos  industriais  terminaram 

por criar um novo tipo de arte e, consequentemente, de arquitetura. Para o espanhol 

Ortega y Gasset a nova arte – em consonância com a nova ciência, a nova política, etc. – 

tende a uma clara divisão de fronteiras. Ao mesmo tempo, uma mudança clara de 

paradigma nas artes contribui para criar uma arte esquemática que se aparta da 

construção simbólica –Ortega Y Gasset chama isso de “arte nova” no seu ensaio a 

“Desumanização da Arte”. Para ele, essa nova arte tem a massa contra si – e se refere à 

realidade de princípios do século XX e final do século XIX – por sua natureza abstrata. “A 

arte nova tem a massa contra si, e a terá sempre, é impopular por essência; mais ainda: é 

antipopular” (Ortega y Gasset, [1925] 2009, p. 70). Efetivamente Ortega y Gasset trata da 

arte moderna - entendida como arte do século XX - mas, como dito antes, essa 

modernidade por ele analisada tem suas origens anteriormente, no século XVIII e XIX, 

ainda que não se manifeste de forma plena. O resultado final desse processo na arte do 

século XX é uma clara rivalidade entre a abstração e o realismo, como entre o realismo 

socialista ou fascista e a abstração formal. 

O projeto moderno consistia em um esforço intelectual dos pensadores iluministas 

visando “desenvolver a ciência objetiva, a moralidade e a lei universais e a arte autônoma 

nos termos  da própria lógica interna destas”.(Harvey, 2002) Usando o acúmulo de 

conhecimento e o domínio científico gerado pelo trabalho criativo livre. Emancipar, assim,  
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o homem das contingências da natureza – escassez e arbitrariedade das calamidades 

naturais. 

O desenvolvimento de formas racionais de organização social e de modos 
racionais de pensamento prometia a liberdade da irracionalidade do mito, da 
religião, da superstição, liberação do uso arbitrário do poder, bem como do 
lado sombrio da nossa própria natureza humana. Somente por meio de tal 
projeto poderiam as qualidades universais, eternas e imutáveis de toda a 
humanidade ser reveladas (Harvey, 2002, p. 23).

 Logo, esse esforço de emancipação, trazia em seu bojo uma necessidade de 

destruir uma realidade anterior, carregada de valores eternos  e sagrados. Harvey define 

esse quadro da modernidade, levado às últimas consequências  pelas  vanguardas 

modernistas, da seguinte forma: 

vemos aqui em ação, com uma aparência bem distinta, a oposição entre o 
efêmero e o eterno. Se o modernista tem de destruir para criar, a única 
maneira de representar verdades eternas é um processo de destruição 
passível de, no final, destruir ele mesmo essas verdades (Harvey, 2002, p. 
26).

 Para outros, era só a condição necessária do progresso do século XX. Nessa nova 

concepção de projeto modernista, artistas, escritores, arquitetos, compositores, poetas, 

pensadores e filósofos, desempenhariam um papel da maior relevância. Uma vez 

destruído o “eterno e imutável”, caberia ao artista moderno definir a nova essência da 

humanidade. Sendo a “destruição criativa” condição essencial da modernidade, o artista 

detinha uma função heróica: “O artista, alegou Frank Lloyd Wright, deve não somente 

compreender o espírito de sua época, como iniciar o processo de sua mudança.”(Harvey, 

2002, p. 28). 

Sobre a resistência de parte significativa do público, Ortega y Gasset explica que não 

se trata de uma questão de gosto, não é que a maior parte do público não goste da arte 

jovem, e uma minoria sim. O que acontece é que a grande massa não entende.

 A meu juízo, o característico da nova arte, “desde o ponto de vista sociológico” é  
que divide o público em duas classes de homens: os que o entendem e os que 
não entendem (Ortega y Gasset, [1925] 2009, p.71).

A questão para Ortega y Gasset é que a maior parte do público e da crítica 

contemporânea sua chama de “Gozo Estético” algo relativo à carga de realismo do 
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produto artístico. Segundo ele, até a abstração da nova arte, se diz que “boa” é a obra 

que consegue produzir a ilusão para que o tema representado possa ser tomado como 

real. Contudo, imbuído ele mesmo do espírito de abstração moderna dos princípios do 

século XX, Ortega Y Gasset argumenta que um artefato pode ser artístico apenas na 

medida em que não é real:

Do mesmo modo, quem na obra de arte busca comover-se com os destinos de 
João e Maria ou Tristão e Isolda, já a isso acomoda sua percepção espiritual e 
não verá obra de arte (Ortega y Gasset, [1925] 2009, p. 76).

Ortega y Gasset segue argumentando que em todas as  épocas  supostamente 

houve dois tipos de arte, um realista, para as maiorias, e um de tendências abstratas, 

para a minoria. Ainda que desde seu ponto de vista não seja possível uma arte pura, ele 

vê na arte da modernidade uma tendência à purificação, seja de elementos expressivos 

oriundos de outros gêneros artísticos, seja de elementos  oriundos do universo exterior a 

obra de arte, como a realidade, o imaginário ou o mitológico. Para ele essa tendência 

levaria à eliminação dos elementos humanos que dominaram a arte romântica e 

naturalista. O objeto artístico nascido dessa nova arte desumanizada seria apreensível 

apenas por aqueles que possuam uma peculiar sensibilidade artística. Chegar-se-ia assim 

a uma arte elitista, não democrática, uma arte para artistas e não para a massa.

Eis aqui porque a Nova Arte divide o público em duas classes de individuos: os 
que a entendem e os que não a entendem; isso é, os artistas e os que não são. 

A Arte Nova é uma arte artística (Ortega y Gasset, [1925] 2009, p.79).

Segundo Ortega y Gasset, ao se analisar o novo estilo algumas tendências se 

manifestam claramente: a tendência à desumanização; a tendência a evitar formas vivas; 

a tendência a fazer com que o objeto artístico seja apenas artístico, se autonomizando de 

representações sociais; a tendência a considerar a arte como um jogo; a uma essencial 

ironia; a revelar toda falsidade, e, portanto, a uma escrupulosa realização; e, finalmente, a 

arte, segundo os artistas jovens, é algo sem transcendência alguma.

 Outra característica pertinente sobre a arte jovem é que rapidamente ela se 

subdivide em uma quantidade vertiginosa de elementos autônomos. Ortega y Gasset 

reconhece uma tendência clara na arte contemporânea em direção a uma nova 

sensibilidade estética, que substitui a tendência da arte dos  séculos predecessores, que 

possui sempre um núcleo de realidade vivida. Em sua opinião:
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E esse imperativo de exclusivo realismo que governou a sensibilidade durante o 
século passado significa precisamente uma monstruosidade sem precedente na 
evolução estética. De onde resulta que a nova inspiração, em aparência tão 
extravagante, volta a tocar, ao menos em um ponto, o caminho real da arte. 
Porque esse caminho se chama ‘vontade de estilo’. Agora bem: estilizar é 
deformar o real, desrealizar. Estilização implica desumanização. E vice versa, 
não há outra maneira de desumanizar que estilizar. O realismo, por outro lado, 
convidando o artista a seguir docilmente a forma das coisas, o convida a não ter 
estilo (Ortega y Gasset, [1925] 2009, p. 93).

  Ainda assim, Ortega y Gasset não nega a importância da representação, na arte. 

De fato, para ele “A metáfora é provavelmente a potência mais fértil que o homem 

possui” (Ortega y Gasset, [1925] 2009, p.102) e ele recorda, aludindo a psicanálise que  

“Quando recentemente se perguntou a um psicólogo qual poderia ser a origem da 

metáfora, se surpreendeu que uma das suas raízes é o ‘tabu’” (Ortega y Gasset, [1925] 

2009, p.102). A importância dada à metáfora é tal que o autor considera – relembrando 

descobertas recentes da antropologia – que a palavra é para o homem primitivo, de certa 

forma, a coisa que ele nomeia, ou parte dessa coisa, de forma tão proeminente que se 

torna obrigatório não nomear o objeto sobre o qual recai o tabu. Partindo dessa origem 

tabuística ancestral, logo a metáfora pode ser aplicada com os mais  diversos fins. Essa 

seria para Ortega y Gasset a origem da metáfora também na arte. Para ele a nova arte 

desenvolve um verdadeiro asco em relação às formas vivas. Ele compara a arte abstrata 

de seu tempo com a alegórica gótica ou a renascentista, e sublinha como é relevante 

compreender as erupções iconoclastas que eventualmente surgem na religião e na arte.

Quanto ao fato de que para o homem da nova geração, a arte é algo sem 

transcendência, Ortega y  Gasset explica que: 

Não se entende bem o caso se não se olha em confronto com o que era a 

arte há uns trinta anos, e, em geral, durante todo o século passado. Poesia, 

ou música eram atividades de enorme calibre; se esperava delas pouco 

menos que a salvação da espécie humana sobre a ruína das religiões e do 

relativismo inevitável da ciência (Ortega y Gasset, [1925] 2009, p.120). 

 Finalmente, esse processo de autonomização da arquitetura em relação 

aàrealidade - através da perda de conteúdo simbólico - e como gênero, iniciado com o 

nascimento da crítica, agravado pelas  novas tecnologias e levado ao ápice pelas 
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vanguardas, chega a termo. A arte atinge máxima autonomia em relação à realidade, 

assim como a arquitetura como gênero artístico particular. 

***

 Esse processo redunda no conceito de Bruno Zevi do “espaço como essência da 

arquitetura, que em seu Saper Vedere l’architectura de 1948, pretende construir uma 

história da arquitetura baseada no espaço, coisa que até então não se havia feito. 

Influenciado pelo pensamento que se desenvolve desde Lessing, Zevi critica a crítica da 

arte desse momento, que julgava os edifícios por critérios plásticos. Para Robert Venturi, 

esse espaço como meio de expressão da arquitetura é a grande invenção do 

expressionismo abstrato e do movimento moderno. 

 Nesse quadro, o bom artista moderno era alguém capaz de encontrar o universal 

no espírito de época, “destilar o sabor amargo ou impetuoso do vinho da vida” a partir do 

“efêmero, da formas  fugidias de beleza dos nossos dias” (Baudelaire, 1981, p. 435). Na 

medida em que a arte modernista conseguiu fazer isso, ela tornou-se arte de seu tempo, 

precisamente porque “é a arte que responde ao cenário do nosso caos” (Bradbury e 

McFarlane, 1976, p. 27).

 À medida que a arquitetura vai se autonomizando em relação à cultura/realidade 

(Durand) como vai fazendo a “nova arte” (Ortega y Gasset), ela se torna autoreferente, 

autônoma enquanto arte e enquanto gênero. Portanto a faceta simbólica/mitológica da 

arquitetura do templo vai perdendo sentido frente às necessidades funcionais  de uma 

arquitetura “nova arte” abstrata, autoreferente e autônoma.  Como mostra Hegel e depois 

Ortega y Gasset, o resultado do processo de autonomização dos gêneros acontece e 

paralelo ao de autonomização da arte em relação à sociedade. 

 Atitudes críticas como as  de Gaudí40  e Wagner em relação à arte total, e em 

relação a conteúdos sociais, políticos e mitológicos da arte articulam esses dois 

fenômenos e nos dão uma pista sobre sua relação. Essa crítica será o objeto do capítulo 

seguinte, onde será analisada a forma como se desenvolveu, os seus principais autores e 

idéias geradas em resposta a essa fronteira artificial gerada entre os  gêneros artísticos e 

a arte e a realidade. Com isso pretende-se entender como o Parque Güell foi ao mesmo 

tempo objeto de influência e parte dessa crítica à autonomia. 
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3. A reintegração através da Obra de Arte Total e da Criação 
Coletiva

Em resposta a esse processo de racionalização advindo com a modernidade e o 

classicismo, que implicou em uma perda da unidade entre os  gêneros artísticos, assim 

como um afastamento das expressões artísticas da realidade, surgiram movimentos de 

resistência. O movimento dos Pré-Rafaelitas e Arts-and-Crafts são exemplos dessa 

reação, bem como a emergência das artes decorativas e o conceito de obra de arte total 

de Richard Wagner. A ópera de Wagner, ou os movimentos ligados ao Art-Nouveau, 

especialmente o modernismo catalão, resgataram elementos mitológicos de uma 

hermenêutica mais complexa, que se contrapunha aos  significados alegóricos estáticos, 

do neoclassicismo ou do ecletismo em voga durante o século XIX.

 Dentro da cultura arquitetônica não demoraram a aparecer posições  discordantes 

em relação a essa nova postura artística – autônoma e não representativa – e em relação 

à suplantação do componente semântico da própria arquitetura. Vários arquitetos – como 

Gottfried Semper –, artistas e críticos -   como Jonh Ruskin e Alois Riegl - mostraram-se 

preocupados com os  resultados dessa nova arquitetura. Estavam preocupados não 

apenas com os resultados sobre a própria evolução da arquitetura enquanto ofício, mas 

também da arquitetura enquanto arte. 

Como dito antes, Mircea Eliade trata esse processo de racionalização e 

esquematização como uma progressiva dessacralização do mundo promovida pelo 

homem moderno e científico. E mesmo dentro da modernidade arquitetônica correntes 

como o Expressionismo Alemão, o Art Nouveau Francês ou o Modernismo Catalão – de 

Gaudí –, ou, mais adiante, a arte de inspirações étnicas presentes na cerâmica de 

Picasso ou de Miró, buscaram resistir às pressões excessivamente racionalizadoras da 

modernidade.

Essa reação não foi só de apropriação desses novos valores, incluiu também a 

resistência aos processos introduzidos pelas mudanças  sócio-econômicas e à 

desprofissionalização dos artesãos por causa da máquina da produção fabríl. William 

Morris, por exemplo, fortemente ligado às críticas de Ruskin, tentou promover uma nova 

cultura artesã que combinava o poder da tradição artesanal com uma forte defesa “da 

simplicidade de desenho, da retirada de toda exibição, de todo desperdício e de todo 

comodismo”(Relph, 1987, 99-107). 
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Nesse capítulo serão analisados Richard Wagner - e o Wagnerianismo - e as 

correntes da teoria e crítica da arte Fin-de-Seclè, que se relacionam e influem de alguma 

forma no Modernismo Catalão41. O primeiro passo será analisar as teorias Wagnerianas 

de Obra de Arte Total e do Leitmotiv e o segundo passo será revisar conceitos de Viollet-

le-Duc, Jonh Ruskin, William Morris e das diferentes correntes  internacionais relacionadas 

ao Art-Nouveau, tanto no primeiro quanto no segundo caso, centrando-se nos reflexos 

desses fenômenos na Catalunha. 

3.1 A Ópera de Wagner

 

! Além da faceta mais conhecida de compositor, o alemão Richard Wagner, nascido 

em 1813 e falecido em 1883, também escreveu ensaios e textos que vinculavam muitas 

das idéias inovadoras presentes em suas óperas. Essas idéias que de uma forma ou de 

outra terminam por chegar à Catalunha, seja via uma burguesia com grande cultura 

musical42, que gravitava em torno do Teatro do Liceu, uma das grandes casas de ópera 

da Europa, seja via a Associação Wagneriana de Barcelona, fundada em 187443.

 Nos artigos A Obra de Arte do Futuro e Ópera e Drama, respectivamente de 1849 e 

1851, estão explicitados  os dois  principais  conceitos de suas óperas  que interessam a 

esse trabalho, a Obra de Arte Total - ou Gesamtkunstwerk - e o Leitmotif. A Obra de Arte 

Total seria assumir o conjunto das artes sobre um só guarda-chuva, a ópera, seria uma 

operação de reunir os  gêneros artísticos separados pelo processo descrito no segundo 

capítulo deste trabalho.  O Leitmotif é o motivo, a frase musical, que caracteriza um 

objeto, um personagem ou um sentimento no momento que esse encontra-se em cena - o 

motivo do Anel, Graal, do Cavalheiro Persival, por exemplo.
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41  Lembrando que o Modernismo se refere à corrente artística catalã do final do século XX, e não ao 
Movimento Moderno. 

42 Vale a pena estabelecer desde o princípio este postulado: a alta burguesia catalã do final do século XIX e 
princípio do século XX foi Wagneriana... Tal característica da burguesia barcelonesa se deveu sem dúvida à 
proximidade geográfica da cidade condal com a Europa e seu maior grau de industrialização, que lhe 
permitiu estabelecer contatos comerciais e culturais fluidos com a Europa. (Milá, 1994, p. 43)

43  O Wagnerianismo é aspecto parcial de um movimeto mais global, a Renaixença Catalana, da qual um 
dos apoios é a sociedade Wagneriana de Barcelona, criada em 1874. Foi por mediação dos arrebatados 
espíritos wagnerianos barceloneses que às 10 horas da noite de 31 de dezembro de 1913 se estreou pela 
primeira vez no mundo, fora de Bayreuth, no barcelonês Teatro del Liceu, a ópera Parsifal. (Milá, 1994, p. 
45)



 Gesamtkunstwerk, ou obra de arte total, é o termo utilizado por Wagner para se 

referir a união entre à música, a literatura - o libreto -, as artes plásticas - o cenário -, a 

dança e a própria arquitetura - ver o projeto da Casa de Ópera de Bayreuth, pensada por 

Semper e Wagner como o local ideal para receber uma ópera segundo os preceitos 

wagnerianos - ou ainda a Casa de Ópera de Dresden ou Vienna, também de Semper -, 

com orquestra por primeira vez rebaixada e coberta, para não desviar a atenção do 

público do cenário. Wagner, possivelmente por influência de Hegel,  acreditava que no 

teatro grego esses elementos estavam unidos e só mais  tarde se separaram. Em parte 

por sua personalidade centralizadora, em parte por uma crítica legítima à excessiva 

atenção dada na ópera de sua época à música, em detrimento do drama, Wagner se 

ocupava pessoalmente do Libreto e das  composições, além de supervisionar toda a 

concepção do cenário e a montagem cênica. Até chegar ao ponto de, como dito antes, no 

teatro de Bayreuth44  - idealizado especialmente para suas óperas -, propor soluções 

arquitetônicas inéditas, como o fosso de orquestra coberto ou o escurecimento da plateia, 

para certificar-se de que suas óperas estão sendo encenadas com o máximo de 

proximidade à sua intuição artística original - mudanças  essas introduzidas na maioria dos 

teatros de ópera posteriores. Cabe lembrar que a ópera, desde o seu nascimento em 

Florença, envolvia essa transdiciplinaridade entre diferentes gêneros artísticos, contudo 

raramente o autor se envolvia em tantas fases da montagem, e em Wagner esse 

envolvimento total chega a seu ápice. 
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44  Apenas aquele edifício que está totalmente a serviço de uma finalidade humana está construído por 
necessidade; agora bem, a suprema finalidade humana é a artística e a suprema finalidade artística é o 
drama. (Wagner, [1849] 2007, p.143)



 Essa totalidade da obra não se refere apenas à autonomia entre gêneros artísticos, 

se não que a própria autonomia da arte em relação à sociedade45. Wagner, graças ao 

interesse já descrito pelo teatro grego, lê os clássicos como Ésquilo e rapidamente 

identifica as qualidades dramáticas dessa literatura com seus mitos. Isso o leva a 

considerar que poderia fazer o mesmo com a cultura germânica46, assim ele se aproxima 

dos textos de Jacob Grimm e da mitologia nórdica para utilizar seus elementos na sua 

construção operística de uma identidade germânica47. Essas construções mitológicas na 

arte não tardaram a chegar a Gaudí, pela via do Wagnerianismo vigente em Catalunha e 

de um catalanismo romântico que busca, através da Renaixença, encontrar uma origem 

para a sua nacionalidade48. 

 A Obra de Arte Total vai contra a autonomia da arte - nos dois sentidos adotados 

nesse trabalho, autonomia de gênero e autonomia em relação à sociedade49 -, é poder 

expressar o mesmo conteúdo através de diferentes disciplinas50. Essa concepção 

Wagneriana vai encontrar ressonância já não apenas na ópera, mas também no Art-

Nouveau, no Expressionismo, no Cinema, etc. A grande representante da obra de arte 

total é a arquitetura, que, ao fim e ao cabo, tudo contém. A arte total se contrapõe à auto-
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45  O  propósito de cada uma delas em separado apenas se alcança com a colaboração mútua de todas, 
fazendo-se entender cada uma pelas outras e compreendendo por sua parte as demais. (Wagner, [1849] 
2007, p. 143)

46Romântico e apaixonado, o movimento da Reaixença cultural catalã adquiriu logo cores patrioticas 
exaltadas... o clima de arrebatamento romântico e de frenesi industrial jogou a burguesia catalã nos braços 
de Wagner (Milá, 1994, p. 44)

47 Nossa arte culta se parece, no melhor dos casos, com quem deseja comunicar-se com um povo em uma 
língua estrangeira que esse povo desconhece: tudo o que produz, inclusive o mais formidável, não pode 
levar a outra coisa que a confusões e aos mal-entendidos mais ridículos.  (Wagner, [1849] 2007, p. 142)

48  Wagner manejou com habilidade mitos, lendas e símbolos, aos quais deu uma abordagem particular. 
Poderia dizer-se - como fez Pujols - que Gaudí fez outro tanto no terreno da arquitetura utilizando símbolos 
dos quais, por acaso, se ignora o conteúdo esotérico final. (Milá, 1994, p. 44)

49  A arte se converteu em reserva privada de um tipo de artista; apenas desfrutam dela aqueles que a 
compreendem, para o que se necessitam estudos especiais, afastados da vida real: os da erudição artística.  
(Wagner, [1849] 2007, p. 141)

50  O ser humano artista apenas pode bastar-se perfeitamente com a união de todas as modalidades 
artísticas em favor da obra de arte total: em cada uma das fragmentações de sua capacidade artística não é 
livre, não é completo o que pode ser; por outro lado, na obra de arte total é livre e é plenamente tudo o que 
pode ser. (Wagner, [1849] 2007,  p. 142)



referente51, é - em última instância - a arte que se propõe intervir no mundo, que possui 

intenções políticas52. 

 Como veremos adiante, Eusebi Güell, o promotor do parque Guell, não é apenas 

um mecenas no sentido renascentista ou medieval do termo. Ele tem um projeto e 

participa ativamente da criação Gaudiniana53, com vistas a fazer claro o seu projeto 

político para uma nova Catalunha. 

 O Leitmotiv, ou motivo condutor em alemão, foi introduzido por Richard Wagner em 

suas composições e influenciou compositores românticos como Giuseppe Verdi e 

Georges Bizet. Trata-se de um tema musical que marca determinadas entradas de 

elementos - seja um personagem, um sentimento ou um objeto - em cena. Essa influência 

chega até às trilhas sonoras do cinema contemporâneo, como as de Jonh Williams e 

Philip Glass, através do cinema expressionista alemão - por exemplo, Fritz Lang o utiliza 

para marcar a presença do personagem-título no Vampiro de Düsseldorf em cena. O 

interesse desse conceito para esse trabalho reside na possibilidade de transladá-lo a 

elementos não musicais. Por exemplo, plásticos. A constante presença do Dragão na obra 

de Gaudí seria um caso. Presente na Sagrada Família, no Palau Güell, na casa Batlló, 

nos portões de acesso da Finca Güell, etc. O que significaria esse motivo? 

 Como alertado na metodologia do trabalho, é fundamental compreender a 

mentalidade catalã fin-de-siècle para ter uma resposta mais clara. Essa sociedade 

conservadora e católica tinha presente que o patrono da Catalunha era São Jorge, que 

segundo uma tradição mitológica ocidental que se repete por todo o mediterrâneo desde 

Barcelona até Lubljiana, é um matador de dragões. Segundo a versão oral catalã dessa 

lenda, o dragão que São Jorge mata mantém cativa uma princesa e em lugar do seu 
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51  A obra de arte total, de uma arte necessariamente temática e integrada, nasce obviamente - já o 
dissemos - como oposição à ideia da art pour l’art, mas ao mesmo tempo, como condição sua. Não é o 
efeito, se não que o resultado último, extremo, da mais profunda das tensões em que vida à arte do século 
XIX, uma arte que ao mesmo tempo em que constrói a ideologia que justifica sua conversão em mercadoria 
- a art pour l’art, justamente - tenta ainda opor-se a essa condição inevitável sublimando seu destino: já não 
é o público anónimo que compra no mercado, se não que toda a sociedade. (Lahuerta, 1992, p.90)

52 Se observarmos o lugar que a arte moderna - na medida em que seja verdadeiramente arte - ocupa na 
vida pública, então reconheceremos sua completa incapacidade para incidir no que a arte tem de mais 
nobre, nessa vida pública. A causa disso encontra-se no fato de que a arte, como mero produto cultural, não 
surgiu realmente da vida mesma e, igual planta em casa de vegetação, é impossível que possa fixar raízes 
no solo e no clima natural do presente. (Wagner, [1849] 2007, p. 141)

53 O artista se converte, como a obra mesma, em artista total... sua reclamada liberdade parece fazer-se aí 
extrema. Sem embargo, nesse processo o mecenas aparece também como necessário: ele é quem pode 
garantir, em definitivo, a retirada da obra do mercado. (Lahuerta, 1992, p. 91)



sangue jorram rosas - o que dá origem ao costume peculiar de trocar rosas e livros entre 

homens e mulheres no dia de São Jorge(Jordi). Um burguês barcelonês do final do século 

XIX estaria bem familiarizado com essa lenda, e facilmente identificaria nesses  dragões 

alusões a São Jorge, patrono da Catalunha, e, portanto, alusões à própria Catalunha. O 

dragão em Gaudí seria, ao fim e ao cabo, um Leitmotiv plástico de catalanismo.

 Para além de toda a influência do Wagnerianismo na sociedade europeia Fin-de-

Siècle, e do peso que tem para ela a ideia de obra de arte total, nessa dissertação 

estamos interessados em entender como essas influências chegam à Barcelona de 

Gaudí. A primeira pista nos dá Juan Jose Lahuerta, uma das maiores autoridades atuais 

em Gaudí. Em seu livro Antoni Gaudi: Arquitetura, Ideologia e Política(1992) ele nos 

mostra que na segunda metade da década de oitenta do século XIX, Barcelona vivia sua 

primeira febre Wagneriana, da qual Eusebi Güell, patrono de Gaudí, participou 

ativamente. 

 É fundamental recordar aqui o papel que possuía Güell na sociedade desse 

momento, não só como grande industrial, mas também como liderança política54. O 

projeto político de Güell comportava perfeitamente55, e tomava partido, das notas 

míticas56 nacionalistas da obra de Wagner.  O Wagnerianismo é assim adotado desde 

uma perspectiva de projeto político nacionalista57.

 Um último comentário deve ser feito nesse sub-capítulo, sobre a ópera Parsifal. O 

conhecimento dessa ópera - que estreou pela primeira vez fora da Alemanha e de 
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54  Possivelmente sucessor de Prat de la Riba na presidência da Macomunidad de Diputaciones da 
Catalunha - da Lliga Regionalista, partido catalanista conservador.

55  Para Letamendi(crítico catalão contemporâneo a Wagner e Gaudí) se tratava, fundamentalmente, de 
encontrar o melhor modo de aplicar a arte de Wagner a sua própria situação... havia escrito que o porpósit 
de Wagner era alcançar “a suprema educação social por meio da perfeição do espetáculo teatral”, e uns 
anos depois acrecentará un grau a essa ideia... “Fez do Drama não só a escola, mas também a medida da 
cultura de um povo” Esta frase está escrita em artigo publicado em 1884 e intitulado... A música do porvir e 
o porvir de minha pátria. (Lahuerta, 1992, p.93)  

56  Wagner não se inspira no mito porque o utiliza, se não porque o adota. Ou seja: o mito não é apenas 
modelo... O mito é tanto a matéria dos povos como da arte wagneriana, e o artista não é, em definitiva, mais 
que seu guardião e transmissor. O mito não admite demonstrações, apensas sua imposição: por isso suas 
manifestações se baseiam na repetição e na redundância. E que outra coisa é o leitmotiv que não o 
caminho wagneriano dessa imposição? (Lahuerta, 1992, p. 94)   

57 Espanha, nos diz(Letamendi), tão atrasada com respeito as demais nações europeias na ordem material, 
tem, sem embargo, um caminho aberto para sua restauração: “o Wagnerianismo, considerado como 
instrumento e signo de cultura nacional”.  (Lahuerta, 1992, p.94)



Bayreuth, cidade sede do Wagnerianismo e de seu teatro, justamente em Barcelona - é 

fundamental para entender o Park Güell e sua composição. Segundo Lahuerta(1992, p. 

96), essa ópera estreou em 1882, em Bayreuth, e chama a atenção do início do libreto: 

“Lugar da ação, o domínio e burgo do Graal, chamado Montsalvat, na paisagem 

característica das montanhas góticas  do norte da Espanha”. Lahuerta mostra como 

facilmente a sociedade catalã de então pode ter indentificado o Montsalvat com 

Montserrat, montanha que ganha cores míticas quando é recuperada pelo primeiro 

catalanismo romântico como símbolo de nacionalidade catalã. Para ele não seria 

descabido ver no Palau Güell reflexos da fortaleza de Montsalvat, ou no parque Güell 

reflexos de Montserrat, e portanto do próprio Montsalvat, como veremos adiante.

 Na ópera, em Montsalvat, vive uma fraternidade de cavaleiros  do Santo Graal. 

Para tentá-los o mago negro Klingsor constrói um jardim mágico povoado por mulheres, 

com o objetivo de fazer com que os cavaleiros quebrem seus votos de castidade. Em 

confronto com Amfortas, rei do Graal, Klingsor o fere com a lança que teria sido usada 

contra Cristo, fazendo com que ele sinta as dores  da ferida sempre que olha em direção 

ao Graal. A única forma de livrar-se desse sofrimento é através de um inocente casto - 

Parsifal -, cuja inocência nem sequer o permite saber seu nome em sua primeira aparição 

em cena. Com o objetivo de salvar a Amfortas, Parsifal atravessa o jardim de Klingsor, 

onde é seduzido por Kundri, e ao perder a inocência sente a dor dos estigmas que 

afligem Amfortas. Contudo, ele compensa essa perda da inocência com a virtude, e 

quando Klingsor atira a lança contra ele, ela dá a volta e destrói o castelo do mago. Após 

isso, e tendo conquistado a virtude, Parsifal é capaz de curar as feridas de Amfortas  e se 

torna seu sucessor, assumindo a condição de novo rei do Graal.

3.2 A Crítica Fin-de-Siècle

 O objetivo deste sub-capítulo é analisar como diferentes  correntes e críticos do 

final do século XIX - partindo de John Ruskin e chegando ao Art-Nouveau - analisam o 

processo de autonomização dos séculos anteriores e criam uma inflexão nessa 

tendência. Além disso, pretende-se conhecer como essas  correntes chegaram e foram 

interpretadas na Catalunha de Gaudí para com isso obter instrumentos para tornar mais 

robusta a análise do Parque Güell.
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 O primeiro desses críticos ao processo iniciado com a modernidade nas artes é 

Jonh Ruskin. Artista, escritor, poeta e crítico de arte e arquitetura, Ruskin nasceu em 

Londres no século XIX. Crítico contundente da arquitetura do século XIX, ele estava em 

desacordo, principalmente, com o degredo social e cultural provocado pela nova forma de 

construir. Ele defendia o retorno do antigo método de manufatura do ornamento, que seria 

uma forma de expiação social do homem/artesão castigado pela revolução industrial. Sua 

crítica era não só estética como também ética. Condenava o degredo e a alienação do 

trabalhador industrial, em relação ao produto do seu trabalho e aos  processos 

construtivos. Tentava, portanto, encontrar uma forma de retorno – mesmo que parcial – às 

condições de trabalho, em sua visão mais dignas, pré-industriais. O ornamento aqui 

representa o elemento plástico expressivo.

 Ainda que não exista documentação sobre as leituras de Gaudí de Ruskin, o autor 

inglês era bastante conhecido na Catalunha daquele período. Em 1903 a editora Juventud 

publica uma edição sua de La Natura em catalão, em 1911 a Revista do Occidente 

publica as Sete Lâmpadas da Arquitetura em Castelhano. Contudo, ainda antes  disso e 

apesar de Güell ter uma natural afinidade maior com a abordagem wagneriana da arte, 

não é impossivel que ele tenha trazido de suas viagens a Inglaterra para sua biblioteca - a 

qual Gaudí teria acesso - alguns exemplares  da obra de Ruskin. De todas  as formas, o 

pensamento de Ruskin estava bastante disseminado no estorno cultural barcelonês Fin-

de-Siècle. 

 O conceito de trabalho como elemento de transformação do mundo enseja a crítica 

de Ruskin à diminuição do papel do artesão. Esse conceito é elemento de grande 

importância na crítica de Ruskin - bem como de Gaudí. O inglês critica os processos 

descritos no capitulo anterior, a diminuição do papel do artesão, como uma decadência da 

arte e da sociedade. Para ele a indústria promovia a alienação, a fragmentação e a 

destruição do trabalho criativo. Tanto para Ruskin, como para Domenech i Muntaner - 

grande teórico do Modernismo Catalão - era chegada a hora de retomar a boa arte, 

verdadeira e medieval, para Domenich por questões nacionalistas, para Ruskin por 

questões universais, sobretudo de cara a art pour l’art. Em Gaudí, sobretudo em um 

Gaudí maduro, a arte não é um fim, se não um veículo. É o contrario da art pour l’art, é 

arte total, aplicada, mitológica, social e política. Uma arte que num primeiro momento 

porta a mensagem do catalanismo - no Palácio e Parque Güell - e em um segundo 

momento o do cristianismo - na Sagrada Família.  
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    Ruskin era um grande admirador da arquitetura medieval principalmente pelo papel e 

autonomia do artesão, mas também pela natureza do ornamento da idade média, capaz 

de renovar-se e evoluir constantemente, não se prendendo a modelos, como o ornamento 

clássico. 

Com a popularização do ornamento feito industrialmente, Ruskin ([1868] 1910) passou 

a defender a dignidade do ornamento como elemento artístico, reconhecendo as 

qualidades intrínsecas do ornamento manufaturado de forma artesanal para determinada 

situação e edifício. Ele defendeu a importância do elemento ornamental como algo nobre, 

que não deveria ser sobreposto ao edifício simplesmente como um elemento de colagem 

retirado de um catálogo, ornamento como elemento plástico de valor artístico, que não 

deveria ter seu uso vulgarizado pela produção em série, sob risco de diluir e perder o seu 

valor expressivo.  Ao final, o ornamento deveria ser usado com parcimônia, e em 

situações que exigissem o enobrecimento do ambiente construído. Ruskin era contra o 

uso indiscriminado do ornamento industrial em galpões e edifícios industriais, por 

exemplo. Para Ruskin, os ornamentos são “elementos definidores de arquitetura como 

arte” (RUSKIN, [1868], 1910, p. 15 e 16). O ornamento seria, em termos semióticos, um 

elemento carregado de significados  que não poderia ser vulgarizado, sob pena de ter seu 

discurso banalizado e silenciado:

Há uma lei geral, de importância singular para o tempo presente, 

uma lei do simples  bom senso, que consiste em não decorar coisas 

que pertencem aos propósitos da vida ativa e ocupada. Onde você 

pode repousar, então decore; onde o repouso é proibido, a beleza 

também é. ... Não há um letreiro de comércio, prateleira ou balcão, 

em todas as ruas de todas as nossas cidades, que não tenha 

ornamentos que foram inventados para adornar templos ou 

embelezar palácios reais. Não há nenhuma vantagem em estarem 

onde estão (RUSKIN, [1868] 1910, p. 115).

Ruskin([1868], 1910), no capítulo da sua obra As Sete Lâmpadas da Arquitetura 

intitulado A Lâmpada da Verdade, era contra o uso do ornamento de forma a fazer um 

material mimetizar-se a outro supostamente mais  nobre. Ele defendia que o ornamento 

possuía valor estético na medida em que valorizava as características intrínsecas do 

próprio material, como, por exemplo, a plasticidade do concreto. Daí derivava o valor que 

ele dava ao artesão, o profissional por excelência que poderia resolver os problemas dos 
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materiais  nos detalhes, de forma a apresentar as  melhores soluções ao usuário/

consumidor da arquitetura. Era uma abordagem que remetia à tectônica e à tomada de 

partido das características inerentes  ao material, com o objetivo de gerar beleza e um 

discurso construtivo. Para ele:

Cobrir tijolo com gesso, e o gesso com o afresco, é perfeitamente 

legítimo, uma forma desejável de decoração, comum em períodos 

históricos importantes. ... Mas cobrir tijolo com cimento, e dividir o 

cimento em junções que simulam a pedra, é contar uma mentira; 

trata-se de um procedimento tão desprezível quanto o outro é nobre 

(RUSKIN, [1868] 1910, p. 49).

Cabe esclarecer que Ruskin não era contra a modernização, mas sim ao uso 

indiscriminado e inconseqüente do ornamento de origem industrial. Para ele, a 

mecanização não poderia tirar o papel criativo do homem/artesão e o ornamento deveria 

ser reservado para funções  e espaços nobres, cuja semântica tenha utilidade e não seja 

eclipsada pelas necessidades funcionais mais prementes: “A peculiaridade do verdadeiro 

ornamento é que ele é belo no seu devido lugar”(RUSKIN, [1868] 1910, p. 113)

O grande herdeiro dessa crítica Ruskiana é William Morris. Sua grande contribuição é 

uma defesa da união entre a arquitetura, as artes  e os ofícios. Como Ruskin, no estrito 

senso da palavra moderna, Morris não era arquiteto. Era poeta, pintor, crítico, empresário 

e político. Esta última carreira, em que chega tardiamente, em torno dos 40 anos, começa 

em partidos liberais, antes de tender cada vez mais  para a esquerda. Uma herança 

recebida e o relativo sucesso de suas empresas lhe permitem mover-se entre essas 

atividades. Ao fim e ao cabo, Morris  é acompanhado toda a vida pelo desejo de unir, unir 

na religião, unir na arte, unir na política - ver sua posição política à esquerda. Uma união 

que estava presente no pensamento da época. Uma união medieval para Pugin ou 

Ruskin, ou mitológica ancestral para Wagner. União essa que ele deseja que seja 

presidida pela arquitetura58. Essa crítica a arte da modernidade se deve à 

esquematização proposta no segundo capítulo, e que, segundo Morris, leva a uma perda 

de significado na arte59.
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58 A dita união das artes que se ajudam mutuamente e se subordinam harmonicamente umas às outras é a 
que eu aprendi a considerar arquitetura. (Morris, 1880, p. 30)

59 A classe culta, como se denomina, sentirá como a arte se afasta dela até que alguns de seus membros 
não façam mais que rir dela como algo sem valor e que outros olhem-la como um exercício singular do 
intelecto, que uma vez feito, resulta inútil, mas que entretém ao mostrar como é feito. (Morris, 1880, p. 44)



 Esse mesmo desejo, unido ao desejo de recuperar as artes ditas menores60, faz 

com que Morris abra uma sociedade para produzir papel de parede e outros  artefatos. É a 

partir dessa experiência que ele chega ao Arts and Crafts. Morris não é tão antimaquinista 

quanto Ruskin, é mais bem de uma geração intermediária, que não rechaça a máquina, 

mas deseja que ela esteja a serviço do homem, e não ao contrário. Esse desejo de 

retomar uma unidade perdida na Idade Média fez com que Morris, juntamente com Dante 

Rosseti e outros, forme a Irmandade dos Pré-Rafaelitas. Essa Irmandade, que vê Ruskin 

como um mestre, busca encontrar numa arte pré-renascentista uma totalidade perdida na 

modernidade. 

 

 Não se pode negar a importância dada à arte Naif, popular, como uma arte 

ingênua, livre das influências modernas e, portanto, mais rica em significado e passível de 

interpretações. Em seu texto O Porvir da Arquitetura na Civilização ele deixa isso claro:
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60 Mas, nobre como essa arte é em si mesma e ainda que, antes de tudo, seja a arte da civilização, nem 
existiu sempre, nem pode existir sozinha de forma vital e dinâmica, se não que deve apreciar todos os 
ofícios artesanais e ser apreciada por eles, mediante o quais os homens podem fazer o que desejam que 
seja belo e de alguma maneira perdure no dia de amanha. (Morris, 1880, p. 30) 



Consequentemente, afirmo que nesses dias nós, homens civilizados, temos 
de decidir se vamos deixar algo ao lado da arte ou não; se decidirmos fazê-lo, 
não tenho nada mais que dizer, salvo que consigamos algo que ocupe seu 

lugar como alento e gozo da humanidade, mas duvido muito que consigamos.    

Contudo, se nos negamos a deixar de lado a arte, então temos que buscar 
respostas a essas difíceis perguntas antes mencionadas, das quais está é a 

primeira.  

Como poderemos proporcionar as pessoas que carecem de tradições 

artísticas olhos com que ver as obras de arte? (Morris, 1880, p. 45).

 Sem dúvida sua influência chega à Catalunha, de tal forma que a Diputación 

manda um bolsista estudar o Arts and Crafts na Inglaterra. O próprio Domenech i 

Muntaner chega a montar uma Escola Atelier no Palau dels Tres Dracs. Essa influência 

chega também por meio de carpinteiros, talhadores, ceramistas, etc. que sabem 

perfeitamente o que se passa na Inglaterra. Por exemplo, as empresas que prestavam 

serviços a Gaudí, Domenech i Muntaner, Puig i Cadafalch possuíam laços importantes 

com a Inglaterra. 

  Ao fim e ao cabo, o Arts and Crafts não se trata apenas de unir artes e ofícios, é 

também unir artes, ofícios  e indústrias. Isso fica claro ao vermos a relação de Morris com 

a indústria cerâmica ou do ferro. 

 Um último comentário, sobre a postura crítica de Morris em relação à agressão à 

natureza representada pelas práticas construtivas da modernidade industrial, merece 

lugar aqui. Ainda no texto o Porvir da Arquitetura na Civilização ele fala sobre uma velha 

casa que será demolida para dar lugar à nova construção moderna: “Contudo, até quando 

está sendo demolida, os senhores lamentam o machado que golpeia as árvores de seu 

generoso jardim” (Morris, 1880, p.39).  As ideias  de Ruskin e Morris apontam também 

para um tipo de cidade que seria detentora de qualidades urbanísticas que simbolizariam 

a unidade daquela comunidade. Este não foi propriamente um modelo. Choay, que rotula 

essa visão urbanística de urbanismo culturalista, aponta algumas características   formais 

como a cidade de dimensões modestas, descentralizadas, ausência de elementos 

geométricos, mais ênfase na estética do que em requisitos pragmáticos  e funcionais. 

Esse conjunto de princípios  foi concretizados  algumas décadas mais tarde no conceito de 

Cidade Jardim. Cidades jardins  estas que foram assimiladas na catalunha, basta ver os 

exemplos em Sarria, Sant Cugat, na Colonia Güell, etc. E que impressionaram a Eusebi 

62



Güell, que, impressionado com a nova forma de urbanizar inglesa, chega a adotar o 

anglicismo Park na fachada do seu Parque Güell.

 Desviando o olhar da linha crítica dos anglo-saxões e entrando no âmbito francês, 

Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc também representa um contraponto à cultura 

academicista, classicista e eclética, da França do seu tempo. Abandonou rapidamente a 

escola de Beux-Arts, pois acreditava que a escola deformava o estudante, que o modelo 

de ateliê obrigava que, ao fim e ao cabo, o estudante adquirisse excessivas 

características do professor chefe do ateliê. Sua única experiência nessa instituição, como 

professor de história, foi curta, pois  visto como indesejado na escola, foi rapidamente 

boicotado pelos alunos. Viollet-le-Duc é um denominador comum entre os Modernistas 

Catalães. Foi graças a sua condição familiar que Viollet-le-Duc pôde financiar sua 

formação autodidata fora do ambiente Beaux-Arts, pagando suas próprias viagens  e não 

dependendo do prêmio do Grand Tour. Essa formação heterodoxa o permitiu voltar suas 
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atenções muito mais  para o patrimônio gótico francês, obliterado pelo gosto pelas  

construções clássicas  de herança greco-latina, mais em voga entre seus colegas Beaux-

Arts. Ao mesmo tempo em que seu romantismo nacionalista o faz questionar por que em 

detrimento ao gótico autóctone legitimamente nacional61, a França Beaux-Arts  opta por 

construções neo-gregas, um povo que nunca esteve nesse território, ou neo-romanas - 

um povo invasor62. Ele considera válida a introdução de novos materiais como o ferro, 

desde que esses interessem a seus propósitos. Busca constantemente encontrar a 

verdade das formas, através da explicitação da estrutura oculta, seja a estrutura 

construtiva, seja a estrutura programática do edifício, escolhendo os signos da 

ornamentação e as formas segundo esse critério63.

 Tanto Puig i Cadafalch, quanto Domenèch i Montaner e Gaudí se sentiam de 

alguma forma discípulos, ou no mínimo profundos conhecedores  de Viollet-le-Duc. O 

caminho pelo qual chega Viollet-le-Duc a Catalunha é claro, Elies Rogent - primeiro diretor 

da Escola de Arquitetura de Barcelona, antecessor de Domenèch i Montaner no cargo - 

era leitor seu, além de seguir suas teorias  em seus projetos, como a recuperação 

catalanista romântica do monastério de Ripoll. É característico de quão apreciadas eram 

as idéias de Viollet-le-Duc, a quantidade de unidades do Dictionnaire Raisonnnè 

d’Architecture que possuía a biblioteca da escola dirigida por Rogent, e a anedótica 

história do estado lastimável - cheio de notas e marcas - em que Gaudí devolveu um 

exemplar desse livro emprestado por um colega. 

 Em seu 10o Colóquio Sobre a Arquitetura, Viollet-le-Duc critica fortemente o uso 

estéril de formas tiradas de seus contextos do Ecletismo64, e culpa o uso de forma 

indistinta e não refletida do conhecimento acumulado na modernidade por esse quadro65. 
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61 Se de verdade queremos ter uma arquitetura de nosso tempo, o que primeiro que temos que fazer é que 
seja nossa e que não vá buscar fora, se não dentro, de nossa sociedade suas formas e suas disposições.
(Viollet-le-Duc, 1858, p.141)

62 Por que nós, franceses do século XIX, procedemos(com muito menos razão, por sinal) como procediam 
os egípcios e reproduzimos formas arquitetônicas de outra civilização ou de um estado relativamente 
primitivo, com materiais que não se prestam a reprodução dessas formas?(Viollet-le-Duc, 1858, p. 140)

63 Há que ser autêntico segundo o programa e autêntico segundo os procedimentos de construção. (Viollet-
le-Duc, 1858,p. 140)

64 É essa esterilidade uma das consequências inevitáveis do nosso estado social?...
As artes estão infermas, apesar de enérgicos princípios vitais, a arquitetura morre em meio da 
prosperidade.(Viollet-le-Duc, 1858, p.139)

65 Conto mais conhecimento se acumula, mas força e retitude de juízo fazem falta para sevir-se deles com 
proveito, mais se impõe recorrer a princípios severos. (Viollet-le-Duc, 1858, p. 140)



Mais do que isso, ele acusa os estudos arqueológicos e formais superficiais, que 

descontextualizam as  formas de forma Puro-Visualista e Art Pour l’Art66. Ao fim e ao cabo, 

sua crítica é ao uso arbitrário do signo, tirado do seu contexto.

 No 12o Colóquio Sobre Arquitetura, ele aprofunda essa crítica, voltando-se agora   

para uma crítica à eleição de formas sem levar em consideração a lógica estrutural. Uma 

atitude contra o pastiche e a eleição de formas mortas em novas edificações67. Viollet-Le-

Duc, nesse aspecto, chega a atribuir certa sabedoria ao engenheiro68, por ser ele, e não o 

arquiteto, o que domina as formas geradas pelas novas tecnologias estruturais desse 

momento. Isso o leva a uma atitude crítica em relação à especialização moderna, e a 

propor a fusão entre o arquiteto e o engenheiro, para retornar a um quadro pré-

moderno69. 

 A última das críticas  feitas por Viollet-Le-Duc nesse colóquio é em relação a atitude 

da indústria, não ao mundo industrial em si, mas em relação às formas por ele 

oferecidas70. Ele advoga por uma indústria que crie objetos com formas suficientemente 

artísticas para que possam ser expostos, e não tenham que ser maquiados por um 

trabalho posterior que esconda a verdade estrutural do edifício. 

 Um dos mais  importantes resultados desses eventos críticos  do século XIX é o Art-

Nouveau e seus congêneres como a Sezession Autríaca ou o Liberty Italiano - aos quais 

65

66 A enfermidade que parece afetar a arquitetura vem de longe,  não se desenvolveu em um dia, a vemos 
evoluir desde o século XVI até os nossos dias; data do momento em que trás um estudo superficial da 
arquitetura antiga de Roma, alguns dos quais aspectos se pretendia imitar, se abandonou a preocupação 
básica de buscar a aliança da forma com as necessidades e com os meios de construção.(Viollet-le-Duc, 
1858, p. 140)

67  Nos convençamos, uma vez mais, de que a arquitetura não pode revestir formas novas se não vai a 
buscá-las em uma aplicação rigorosa de uma estrutura nova; que revestir colunas de ferro com cilindros de 
tijolo, ou com capas de estuque, ou envolver suportes de ferro na fábrica, por exemplo, não é resultado de 
um esforço de cálculo nem de imaginação, se não que é apenas o emprego dissimulado de um meio; por 
conseguinte, todo emprego dissimulado de um meio não poderá conduzir a novas formas. (Viollet-le-Duc, 
1858, p. 152)

68 Agora bem, há que se reconhecer que hoje em dia, na presença de necessidades ou elementos novos, 
essas duas qualidade de artista e sábio devem mais que nunca encontrar-se reunidas no construtor, se se 
pretende conseguir formas novas de arte ou, melhor dito, formas de arte em harmonia com o que reclama 
nossa época. (Viollet-le-Duc, 1858, p. 153)

69  Se vemos as coisas com certa perspectiva e sem preconceitos, temos que as carreiras de arquiteto e 
engenheiro civil tendem a confundir-se como ocorria antes. (Viollet-le-Duc, 1858, p. 153)

70 Obter hoje um efeito decorativo com os meios de que dispomos para as construções em ferro, ocasiona 
gastos bastante consideráveis, já que nossas fábricas não nos proporcionam os elementos desses meios 
decorativos. (Viollet-le-Duc, 1858, p. 153)



o Modernismo Catalão é geralmente afiliado pela historiografia. Se por um lado ele busca 

novas formas que se adéquem às novas técnicas construtivas, por outro busca uma 

reintegração da totalidade artística entre diferentes gêneros  e as artes maiores e menores 

perdidas  com a autonomia da modernidade. É uma busca de libertação da 

esquematização trazida pelo historicismo, uma reação à uniformidade e monotonia do 

academicismo, fazendo referências ao mundo natural e pré-moderno, mas com uso de 

novas tecnologias como o ferro e o vidro. O artista - e a expressão artística - passam a 

ser revalorizados, o arquiteto não apenas projeta o edifício, mas todos os detalhes e 

objetos deste. Os artistas dessa tendência queriam restaurar a unidade entre vida e arte. 

A arte deveria deixar de ser adereço, para voltar a ser parte indispensável e ativa da vida, 

como, segundo se acreditava, haveria sido em épocas pré-modernas.  

 Esse momento é representado por artistas como Henry Van de Velde e Victor Horta 

na Bélgica, Jose Maria Olbrich, Josef Hoffman e Otto Wagner na Áustria, Mackintosh na 

Grã-Bretanha ou Gaudí, Domenèch i Montaner, Puig i Cadalfach ou Jujol na Catalunha. 

Em vários países como Finlândia, Hungria e Catalunha se tornaram emblemáticos  na luta 

pela independência política e/ou cultural, e parte integrante das tentativas  de se criar uma 

arte autenticamente nacional. É um momento em que se tenta superar o dualismo 

artesanato-indústria e diminuir as distâncias entre as artes, unificando as  artes ditas 

maiores e menores. Um momento em que pensadores europeus tentam restabelecer os 

valores espirituais em uma sociedade que consideravam muito materialista - voltam seu 

interesse à obsessão pela vida além túmulo egípcia; às corporações de ofícios, com sua 

unidade e base artesanal, medievais; e à cultura milenar e oriental do Japão. 
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 No final do século XIX, o processo de autonomização dos gêneros artísticos, e da 

arte em relação à sociedade sofre uma inflexão, quando o Sezession Austríaco, o 

Modernismo Catalão e o Art-Nouveau, entre outros, reabilitam as artes ditas menores, 

aplicadas, reintegrando-as à arquitetura. Paralelamente Richard Wagner propõe com sua 

ópera uma Obra de Arte Total que se volta a temas como o espírito de um povo através 

de uma abordagem simbólico-mitológica. 

 Viollet-le-Duc - que chega a Barcelona como leitura costumeira da Escola de 

Arquitetura dirigida por Elias Rogent e frequentada por Gaudí - mostra em sua crítica clara 

insatisfação com a imitação enciclopédica de estilos  em voga no academicismo. A 

autenticidade das formas viria de uma reconexão da arquitetura com um aspecto exterior 

à forma. Por um lado, o domínio das formas da arquitetura nacional autóctone, que 

reenlaçaria essas formas com a sociedade depois da fratura sofrida em razão de uma 

atitude puro-visualista e Art pour l’Art. Por outro lado, o domínio das  técnicas de 

construção, perdido, segundo Viollet-le-Duc, nos arquitetos posteriores aos mestres 

medievais. Cabe aqui frisar que Viollet-le-Duc não é em momento algum contrário à 

adoção das novas tecnologias como o ferro na arquitetura, o que sim ele considera 

importante é a adoção consciente dessas técnicas, tomando partido estético delas e não 

tentando maquiá-las. Nesse último aspecto ele coincide com a crítica da Ruskin ao uso 

falseado de materiais. 

 A essa crítica Ruskin adiciona uma abordagem moral do trabalho artesanal e do 

ornamento, uma crítica à adoção gratuita de formas geradas industrialmente, que anulam 

a beleza e oprimem o artesão, reduzido à condição de operário. Seguindo essa linha, 

Morris pretende uma união entre a arte, a arquitetura e os ofícios - um nivelamento do 

papel do arquiteto, do artista e do artesão. Contudo essa união diferiria da defendida por 

Wagner por seu caráter descentralizador. A Obra de Arte Total Wagneriana tem como 

ponto nevrálgico a música - seja por corporativismo, seja pelo caráter centralizador de 

Wagner - por outro lado, Morris parece menos centralizador na união das artes e ofícios. 

 Portanto, apesar de Ruskin e Viollet-le-Duc serem tidos pela historiografia 

tradicional como autores de uma teoria contrária, seus escritos que chegaram a 

Catalunha foram absorvidos segundo uma nova síntese adaptada à conjuntura local. 

Havia coincidências entre as preocupações éticas e morais, a recuperação da 

expressividade da estrutura e de sua relação com as formas naturais, da importância do 
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artesão e da consequente síntese das artes e a superação de valores classicistas, 

estagnados e estáticos. Ao fim e ao cabo, eram todas preocupações  relativas à síntese 

entre as artes, e entre a arte e a realidade, através da reunificação com elementos 

externos à pura apreciação estética da arte pela arte.

 Volta a surgir reformulada a questão levantada no capítulo 2 sobre a 

compatibilidade entre a Arte Autônoma e a Arte Total, e outra vez ela é respondida 

negativamente. O processo de autonomização dos  gêneros  artísticos entre si, que 

acontece em paralelo com a autonomização da arte provocada pela Escolástica, pela 

Contra-Reforma e pelo Positivismo, nessa ordem, é respondido da mesma forma pelos 

movimentos do fim do século que buscam reunir o desenho, o projeto de arquitetura à sua 

execução e à todas  as artes menores envolvidas, e pela Obra de Arte Total Wagneriana, 

que busca reunir todas as artes71  e ao mesmo tempo tratar de questões de origem 

ancestral-mitológica germânica72. 

Mesmo a Bauhaus, na esteira dessa crítica Fin-de-Siècle, nasceu de preocupações 

com a adequação do artista ao mundo industrial oriundas do movimento Arts and Crafts, 

mais tarde sob a direção de Hannes Meyer, abraçou definitivamente os preceitos do 

design baseado na produção industrial. A bem da verdade, boa parte da influência 

exercida pela Bauhaus deve-se à redefinição do “‘ofício artesanal’ como a habilidade de 

produzir em massa bens de natureza esteticamente agradável com a eficiência da 

máquina”. (Harvey, 2002, p.32). O próprio Walter Gropius, no programa da Bauhaus de 

Weimar, sublinha essa posição. 

Atualmente decoração e construção apresentam uma independência das quais  
somente poderão livrar-se mediante a cooperação consciente de todos os 
profissionais. Arquitetos, pintores e escultores devem voltar a conhecer e 
conceber a natureza composta na edificação na sua totalidade e em suas partes 
(Gropius, 1919, apud Albarran, 1997, p.15).
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71  a natureza do ser humano, tal como a de todas as modalidade artísticas, é em si mesma muito rica e 
diversa: a alma de cada indivíduo, seu impulso mais vital e seu ímpeto mais imperiosamente exigente são 
não obstante somente um. (Wagner, [1849] 2007, p. 151)

72 uma modalidade artística exclusivamente para si não alcança esse propósito (conseguir que nessa única 
obra de arte suprema o conteúdo de sua essência particular tenha seu máximo apogeu), se não que apenas 
o conseguem todas em conjunto , por isso, a mais universal obra de arte é, simultaneamente, a única livre e 
real, esto é, a obra de arte universalmente compreensível. (Wagner, [1849] 2007, p. 153)



 O fenômeno descrito nesse capítulo é distinto daquele protagonizado pela 

Integração das Artes de Le Corbursier pela diferença hierárquica entre as artes. A 

produção de Morris, por exemplo, busca uma recuperação em igualdade das artes 

menores e da produção conjunta dos gêneros. A arquitetura assumiria papel de nó 

articulador, não de arte comandante. Nesse aspecto Le Corbursier parece mais próximo 

de uma postura centralista Wagneriana, com a diferença de que Wagner domina todo o 

processo por ele centralizado, enquanto Le Corbusier submete os demais artistas - e 

artes - à arquitetura.

 O capítulo seguinte analisará como diferentes correntes artísticas ou críticas - 

concretamente às que exerceram influência na Catalunha e ao próprio Gaudí -, que 

propiciaram essa inflexão na tendência dominante durante a modernidade em 

autonomizar a arte e os gêneros artísticos entre si, chegam a Gaudí. Repassar-se-á por 

71



que canais Gaudí absorve esses elementos  através da cultura artística do fim do século 

da burguesia catalã e de sua formação como arquiteto. Cabe alertar que, apesar de 

Ruskin - e, consequentemente, Morris - serem tidos como figuras opostas a Viollet-le-Duc, 

na Catalunha Modernista eles são adotados pelo mundo arquitetônico numa síntese 

adaptada às condições locais. De uma forma geral, eles  são lidos com especial atenção 

no que toca à crítica ética e moral a arquitetura produzida pela modernidade industrial, e 

uma conseqüente preocupação com o papel do artesão e a síntese das  artes; à 

procupação com a observação da natureza e uma ênfase na estrutura; e à superação de 

valores clássicos, tidos  como universais  e estagnantes, em favor da produção de uma 

arquitetura local. 
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4. Gaudí e uma obra não autônoma de afirmação catalã

4.1 Afirmação catalã

Movimentos da passagem do século XIX para o XX, como o Art Nouveau na França e 

Bélgica, o Modern Style na Inglaterra, o Jugedstil na Alemanha, o Sessezion na Áustria, o 

Liberty na Itália ou o Modernismo Catalão não nasceram por acaso, e não podem ser 

considerados apenas do ponto de vista literário-artístico-decorativo. Não se pode relevar 

o compontente ideológico73  por trás desses movimentos, com toda sua variação 

taxonômica. Ainda que incluam como componente uma clara vontade de se aproximar da 

modernidade industrial e de suas conquistas construtivas, seus promotores são 

intelectuais e artistas que buscaram a recuperação de identidades culturais perdidas com 

a modernidade. Esses movimentos nacionalistas foram comuns em alguns países ou 

regiões que tiveram suas independências ameaçadas  ou ansiavam por mais autonomia, 

como Finlândia, República Tcheca, Hungria e Catalunha.  

O caso catalão é um claro exemplo de como o Catalanismo Conservador se apropria 

desse nacionalismo romântico para seus fins políticos 74 federalistas75. Graças à mais  fácil 

coincidência biunívoca entre significado e significante possibilitada por uma arte não 

autônoma, como descrito no capítulo anterior, pode-se levar a cabo a explicitação de 

certos elementos mitológicos facilmente identificáveis pela burguesia catalã Fin-de-Siècle. 

Segundo Ignasi de Solá-Morales(1980, p. 23), esse processo de modernização da 

Catalunha tem inicio em torno a 1886, e seu reflexo na renovação do campo estético se 
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73 As crises da arquitetura, da pintura, e as chamadas artes decorativas, não são crises provocadas desde 
posições negativas ou de crítica, se não desde uma perspectiva de recomposição, desde a exigência de 
uma síntese operativa em relação com o quadro de necessidades que a nova situação apresenta. (Sola-
Morales, 1980, p. 22)

74  A história da arquitetura catalã do século XX pode apresentar-se como um case study. Trata-se, 
efetivamente, de uma arquitetura que se produz no contexto cultural de um processo social de 
modernização, no qual as elites intelectuais autóctonas assumiram este processo como próprio e como 
questão em torno a qual a elaboração cultural há de dar respostas aos problemas de identidade nacional, 
de crítica y de racionalização do próprio processo. (Sola-Morales, 1980, p. 16)

75  O projeto metropolitano que se consolida em torno a 1888, com a primeira Exposição Universal de 
Barcelona, é um projeto ligado ao processo de modernização tal como a história econômica e política da 
Catalunha nos descreve claramente. Frente ao fracasso da revolução industrial espanhola, Catalunha pode 
oferecer uma peculiar via de industrialização e de formação de uma cultura metropolitana. O manifesto de 
Lluís Domènech i Montaner, Para uma Arquitetura Nacional, é literalmente um texto em favor do ecletismo, 
e  se produzirá ao longo de sua sólida obra como construtor, como pedagogo e com estudioso e teórico.  
(Sola-morales, 1980, p.17)



dá com a Exposição Universal de 1888. É esse reflexo no campo artístico o que em 

sentido amplo pode ser chamado de Modernismo.

Cabe aqui esclarecer a situação política da Catalunha. Inicialmente o centro político do 

reino medieval de Aragão, a Catalunha perde sua independência com o casamento do rei 

Fernão de Aragão com a rainha Isabel de Castilla, contudo conserva considerável parte 

de sua autonomia. Essa autonomia é perdida depois das reformas administrativas 

centralizadoras que ocorrem após a Guerra Civil de 1702, quando a Catalunha  posiciona-

se do lado da casa dos Habsburgos - antigos governantes da Espanha - contra o recém 

empossado rei Bourbon, vitoriosos ao final. O projeto político da burguesia industrial 

catalã durante a segunda metade do século XIX consistia em recuperar parte dessa 

autonomia perdida. 

No caso do Modernismo Catalão - talvez o movimento artístico que melhor represente 

essas aspirações políticas -, arquitetos  como Puig i Cadafalch, Luis Domènich i Montaner 

e Antoni Gaudí estiveram sem dúvida em contato com o preexistente movimento de 

origem literária da Renaixença Catalana, que buscava a recuperação da identidade 

cultural, apesar da resistência do poder central em Madrid. A própria produção gaudiniana 
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leva em seu bojo questões críticas sobre o poder central madrilenho exercido sobre essa 

Catalunha modernizada, urbana e industrializada, e que em seu projeto político se 

pretende mais desenvolvida que o estado espanhol rural76. 

 Na segunda metade do século XIX, um grande volume de recursos entrará na 

Catalunha com o retorno dos empresários escravocratas e latifundiários de Cuba e 

Filipinas. Nesse momento também se realizam as operações de acumulação de capital 

através da promoção imobiliária no Eixample barcelonês. Tettamanti aponta como banco 

de provas do modernismo o Eixample de Cerda, onde acudiam as famílias  burguesas que 

realizavam lucros da modernidade industrial e iam em busca de mais luminosidade, 

higiene e visibilidade (mostra de prestígio na fachada).

Fruto de um projeto de Ildefons Cerdà em 1855, o Eixample ocupa a área periférica ao 

centro medieval da cidade de Barcelona. Antes  desocupada por motivos militares - o   

alcance balístico das fortificações instaladas após a guerra de 1705 - essa área deu lugar 

a um caso único na Europa de cidade higienista. De fato, graças a prévia zona de 

exclusão militar, não houve necessidade em se demolir partes  antigas da cidade - 

mantendo monumentos pontuais, como foi o caso de Paris -, de forma que a grelha 

gerada pelo plano urbanístico pôde ser bastante homogênea. Essa homogeneidade 

proveu efetivamente a burguesia catalã - e seus arquitetos - de uma folha em branco, 

onde os projetos poderiam ser desenvolvidos com bastante liberdade.

este fenômeno reverbera grandemente a figura do arquiteto, que se torna artista 
no senso amplo do termo, resgatando-o de uma condição que o colocava no 
papel de pouco mais que um mestre de obras (Tettamanti, 1999, p.49).

Para Tettamanti, Barcelona dividia com Viena e Bruxelas o posto de centros do 

novo estilo (modernismo, sezession e art-nouveau, respectivamente) e com a exposição 

universal de 1888 deixa a condição de capital de província para ingressar na de 

metrópole cosmopolita. 
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76  A operação gaudiniana, a do próprio Antoni Gaudí e de seu círculo, é a primeira das críticas radicais. 
Aprofundando nas contradições da arquitetura do final do século XIX e levando ao limite suas 
ambiguidades, Gaudí e seu círculo formulam uma ideia alternativa de arquitetura que vá ligada a toda uma 
alternativa também na ordem social.  (Sola-morales, 1980, p. 18)



Para Oriol Bohigas, o Modernismo Catalão adquire intensidade e importância 

extraordinárias, pois coincide com esse período de busca e afirmação de uma 

personalidade cultural e autonomia política77. Esse processo foi possível em termos 

financeiros graças a uma burguesia recém chegada das colônias de ultramar perdidas 

nesse momento. “... isso é o Modernismo: um grande movimento de entusiasmo e 

liberdade em direção à beleza” (Bohigas, 1983).

 Esse caráter nacional pode ser identificado - num processo que vem desde a 

Renaixença - com o medievalismo. A Idade Média é, para o imaginário catalão, um 

período supostamente áureo, associado a uma maior independência frente à Espanha - 

perdida com o casamento dos reis cristãos Isabel de Castilla e Fernão de Aragão - e ao 

domínio sobre o comércio mediterrâneo. Paradoxalmente, esse sentimento medievalista 

de uma sociedade industrializada da Catalunha Fin-de-Siécle leva a uma nostalgia de um 

momento pré-industrial, no qual as relações de produção tinham um caráter muito mais 
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77 Na Catalunha, a linguagem neoclássica mais ou menos relaxada, mas ainda formada por um corpo de 
conhecimentos muito completo, se prolonga em seu uso e eficiência até o último terço do século XIX. 
Contudo a aparição dos novos programas coletivos põe em crise esta arquitetura e obriga ao debate crítico 
em busca de uma nova arquitetura adequada às exigências da nova cidade. (Solá-Morales, 1980, p. 24)



transversal, cooperativista e dependente dos ofícios artesanais, como lembra Solá-

Morales(1980, p. 28). 

 Esse sentimento medievalista está sintonizado com a crítica de Ruskin e Morris 

sobre a produção industrial e com certo sentimento de frustração da sociedade europeia 

fin-de-siècle frente à industrialização. Artistas como Domenèch i Muntaner e Gaudí 

estiveram engajados neste movimento de crítica a uma industrialização massiva - 

inclusive com a organização de ateliês de produção coletiva, como foi o caso do ateliê do 

Palau dels Tres Dracs de Domenèch i Montaner ou do Obrador da Sagrada Família, de 

Gaudí - ainda que não fossem de forma alguma anti-industriais. Contudo, a falta de uma 

maior articulação prática dessa crítica fez com que seu campo de ação permanecesse 

restrito, e rapidamente, como nos lembra Sola-Morales78, fosse apropriada para os 

interesses da Burguesia Industrial e sua afirmação política nacionalista.   

Paralelamente ao retorno ao medieval, uma romantização da paisagem natural era 

parte integrante dessa recuperação das raízes catalãs. O excursionismo, em consonância 

com os  ideais românticos do século XIX, propunha não só uma aproximação com a 

natureza, como também um redescobrimento da paisagem e topografia montanhosa 

catalã e das arquiteturas góticas e românicas ancestrais desse país. Membros da elite 

burguesa, como Eusebi Güell e os  intelectuais da Renaixença também faziam parte 

dessas associações excursionistas. Essas associações realizavam excursões que em 

geral se destinavam às zonas montanhosas da Catalunha, frequentemente ricas em 

patrimônio religioso - gótico e sobretudo românico

Sobre o envolvimento de Gaudí com o Catalanismo, cabe esclarecer que Gaudí 

não participou diretamente da Renaixença Català, ainda que tivesse umas ligações 

estreitas com seus membros. A Renaixença Catalã era um movimento de origem literária, 

surgido na segunda metade do século XIX, de reafirmação da cultura catalã e de 

refundação da língua. Tendo como seus principais expoentes autores  como Joan 

Maragall, Jacint Verdaguer e Bonaventura Carles Aribau, e tendo ligações com o químico 

e filólogo Pompeu Fabra – que normatizou a gramática do idioma catalão – o movimento 

tinha como objetivo resistir, através da língua e da cultura nacional da Catalunha às 
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78 Mas também a exclusão de toda ideia dialética na interpretação dos fatos sociais, a interpretação dessas 
contradições em termos estritamente morais e não estruturais, e, em definitivo, a proclamação de ideais 
pobres de uma base sociológica definida para poder assumí-los, faz com que finalmente esta corrente seja 
socialmente pouco relevante e frequentemente integrada em projetos do setor dominante da nova burguesia 
progressista. (Sola-Morales, 1980, p. 29)
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pressões exercidas pelo reino espanhol desde o fim da primeira guerra civil espanhola, no 

século XVIII. Pretendia assim refundar uma forma de cultura - e de cultura artística – 

legitimamente catalã. 

 Gaudí estava vinculado a um Catalanismo que, num primeiro momento, via Victor 

Belaguer, é federalista e romântico. Em seguida se torna o Catalanismo, em mãos de Prat 

de la Riba, Güell e Verdaguer, conservador e católico. Para finalmente, em 1900 o 

catalanismo ascender politicamente via uma coligação entre as forças políticas dos 

conservadores da LLiga Regionalista e dos republicanos de esquerda, coligação essa 

dominada pelo conservador Eric Prat de la Riba - que tinha como seu sucessor natural a 

Eusebí Güell. Em 1907 Prat de la Riba assume a prefeitura de Barcelona, e em 1911 

logra-se formar a Macomunidad de Diputaciones Catalanas: Tarragona, Barcelona, Girona 

e Lleida. Em 1913, é outro arquiteto modernista, Puig i Cadafalch o que toma 

protagonismo político. 

 Nesse contexto, em seu texto Em Busca de Uma Arquitetura Nacional, Domenèch i 

Montaner  questiona o que seria uma arquitetura nacional adequada aos novos tempos 

da modernidade79. Domenènech i Montaner, sucessor de Elies Rogent na direção da 

Escola de Arquitetura de Barcelona, e um dos ideólogos do Modernismo Catalão, acusa 

justamente as  sociedades de ideias débeis80 pelo quadro da arquitetura ideologicamente 

frágil que aponta. Contudo, o texto não aponta saídas firmes, mas bem acusa uma 

condição de fragilidade nas  sociedades em geral e tira o foco da responsabilidade da 

arquitetura81, mostrando que mais bem o estado dela é resultado do estado da sociedade 

como um todo. 

 A alternativa que ele tateia é a do estudo sério do passado, junto à compreensão  

firme do estado atual, para chegar a uma alternativa de formas realmente conectadas 
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79 Sempre que uma ideia organizadora domina um povo, sempre que irrompe uma nova civilização, aparece 
uma nova época artística. (Domènech i Montaner, 1878, p. 142)

80 Apenas as sociedades sem ideias firmes, sem ideias fixas, que vivem flutuando entre o pensamento de 
hoje e o de ontem, sem fé no amanhã, apenas estas sociedades não escrevem em monumentos duráveis 
sua história. Tudo anuncia a aparição de uma nova era para a arquitetura, mas é necessário confessar, nos 
falta ainda um público de gostos e ideias afirmadas, nos falta um público no qual o ensino do desenho 
decorativo nas escolas ou a prática na apreciação das obras artísticas lhe dêem um sentido artístico, para 
poder guiar, como os gregos na Ágora de Atenas, a seus arquitetos e aos modernos artistas em seus 
pensamentos.  (Domènech i Montaner, 1878, p. 142)

81 Em uma palavra, a arquitetura, dadas as condições atuais da sociedade moderna, não pode conservar 
um caráter verdadeiramente nacional. O  espírito próprio de uma nação poderá modificar o tipo geral 
moderno, poderá constituir uma escola, uma graduação, mas não uma arte distinta com suas condições 
necessárias, ou seja, com um sistema ornamental próprio. (Domènech i Montaner, 1878, p. 143)



com a sociedade82. Finalmente, ele traz esse questionamentos à conjuntura cultural 

espanhola e catalã, chegando à conclusão dupla de que, se por um lado é a arquitetura 

românica de um suposto período áureo perdido com a anexação posterior ao casamento 

dos reis católicos, Fernão de Aragão com Isabel de Castilha, que vai restaurar uma 

identidade artístico-cultural catalã, por outro é a paisagem montanhosa característica 

dessa região a que vai assumir esse papel83. Finalmente, Domenèch i Montaner adiciona 

às questões tratadas pela crítica fin-de-sieclè, por influência de Viollet-le-Duc, uma 

questão relativa à criação de um estilo genuinamente nacional. Leitor do arquiteto e 

restaurador francês, ele propõe, analogamente ao retorno romântico francês ao gótico 

proposto por este, um retorno ao Românico na Catalunha. 

 Essa versão do catalanismo conservador que teve como seu braço artístico a 

Renaixença e, mais tarde, o Modernismo, baseia-se fortemente na posição da igreja, 

como nos lembra Sola-Morales: 

Basta apenas referir ... o Bispo Josep Torras i Bages para entender o que 
queremos dizer. Formado no neogoticismo belga do final do século XIX, Torras i 
Bages é ao mesmo tempo um decidido impulsionador de certos aspectos  do 
nacionalismo catalão, e portanto dos ideais da Renaixença, mas também é um 
polemista crítico de certos aspectos mais laicos e agressivos à respeto à moral 
tradicional... 

Sua função como ideólogo é a do estabelecimento de pontes de conexão entre o 
projeto político e cultural do que finalmente será a Lliga Catalana (Sola-Morales, 
1980, p. 30).

 Os artistas identificados com essa posição84  conservadora se organizam sob o 

Circle de Sant Lluc, uma organização de artistas idealizada por Torras i Bages como 
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82 Os elementos dos estilos não são bastante para satisfazer as exigências da época atual...
veneremos e estudemos assiduamente o passado, busquemos com firme convicção o que hoje temos que 
fazer e tenhamos fé e valor para levá-lo a cabo. (Domènech i Montaner, 1878, p. 146)

83 Nem uma mesma história, nem uma mesma língua, nem iguais leis, costumes e inclinações formaram o 
diverso caráter espanhol... 
O meio geológico e, por consequencia, o topográfico, não pode ser tão pouco mais tormentoso...
Cataluña com todo este conjunto complicado de acidentes geológicos que fazem nela a história do mundo 
em pequena estaca. (Domènech i Montaner, 1878, p. 144)

84 Desde um ponto de vista institucional, esta corrente se pode identificar com muita exatidão com o grupo 
de artistas que a partir de 1893 se organizam como sociedade independente baixo o nome Circle de Sant 
Lluc. É proverbial a importância dos grupos e sociedades artísticas nesses anos, especialmente em 
Barcelona. Mas o significado do Circle de Sant Lluc é mais preciso que outros, desde o ponto de vista 
ideológico. (Sola-Morales, 1980, p. 30)



resposta conservadora ao progressismo de outros grupos modernistas85. Nunca é demais 

lembrar que é Gaudí a principal figura desse grupo artístico no que tange à arquitetura. 

Esta busca por uma linguagem artística, uma gramática e uma cultura regional, que 

ocorreu durante a Renaixença e chega até o Modernismo, fez parte de um contexto maior 

de afirmação regional que ocorreu na Europa, também em lugares como uma Finlândia 

que queria sair da esfera de influência russa e sueca, e Hungria – durante a decadência 

do Império Austro-Hungaro. Tendo suas origens em momentos de afirmação nacional do 

estado francês e inglês ainda no final do século XVIII, princípios do século XIX – com o 

revival gótico e o neoclássico – e que se perpetuou até a Alemanha Nazista, ou a Itália 

Fascista, e sua busca por uma estética nacional – dessa vez com um viés racista e 

totalitário. Frequentemente esses movimentos artísticos de afirmação recorriam a uma 

representação realista que ia contra a nova arte deshumanizada da qual falou Ortega y 

Gasset. Suas representações não abstratas recorriam a elementos ancestrais, inclusive 

mitológicos, com o objetivo político de reafirmar a cultura regional.  

4.2 O caso de Gaudí dentro do Modernismo Catalão

No caso de Gaudí, se por um lado deviam ter importância esses  movimentos de 

resistência à modernização “desumanizante”, também a condição periférica da Península 

Ibérica e do próprio arquiteto, de origem provinciana, contribui para o caráter anacrônico 

de sua postura em relação à arte. É bom lembrar que sua posição não se relaciona com a 

posterior integração das artes modernista-corbursiana, e tem muito mais relação com a 

produção artística coletiva pré-moderna.   

Filho de um artesão, Antoni Gaudí gostava de reafirmar sua origem catalã-cristã-

mediterrânea. Ainda na juventude interessou-se pela observação da natureza, talvez 

incentivado por uma disfunção ocular que permitia a um dos seus olhos um expressivo 

poder de aumento, enquanto o outro permanecia com uma visão de parâmetros naturais, 

permitindo-o ao mesmo tempo observar pequenos detalhes e o todo de plantas e animais. 

(Bergós, 1999) 

Mais tarde mudou-se para Barcelona, juntamente com seu irmão estudante de 

medicina, com o objetivo de estudar arquitetura. Durante o curso, destacou-se nas 
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85 Nascida como réplica ao Círculo Artístico... esta nova entidade nasce em Barcelona como o signo de uma 
associação confessional de artistas posta baixo a direção ideológica do que pouco mais tarde seria o Bispo 
de Vic e ideólogo do que se há exposto até aqui: Torras i Bages. (Sola-Morales, 1980, p. 31)



disciplinas de representação e de estrutura e ao mesmo tempo era profundamente 

interessado nas disciplinas ligadas à história da Catalunha e teologia. Ao contrário do que 

diz a versão popularmente aceita, Gaudí nunca foi propriamente um mau estudante, era 

mais bem um estudante com ideias próprias em relação à doutrina Beaux-Arts dominante. 

Contudo, a própria Escola de Arquitetura de Barcelona, segunda escola aberta na 

Espanha, depois  da de Madrid, tinha uma linha que se decantava pelo anti-classicismo, 

mostrando muito mas distância do modelo Beaux-Arts que a escola de Madrid, por 

exemplo. Viollet-le-Duc, por exemplo, leitura constante de um Gaudí86  estudante, era na 

verdade leitura em moda na escola de Barcelona. Outro exemplo claro de que a escola 

não estava tão engessada no modelo Beaux-Arts é que, ainda que a questão do desenho 

e da qualidade artística seguissem tendo grande importância, o ateliê já não era algo 

central na formação do estudante. Isso, sim, as questões ligadas a um nacionalismo 

catalanista já estavam presentes, lembrando que o diretor que sucedeu a Elies Rogent na 

escola foi Domenèch i Montaner, autor do texto “Por uma Arquitetura Nacional”

Gaudí cedo passou a trabalhar em alguns dos  ateliês  de maior destaque dentre a 

burguesia catalã. Na época de estudante interessou-se pelo excursionismo como hobby – 

bastante popular já naqueles tempos na Catalunha – e com isso aproximou-se de formas 

naturais de seu país durante a juventude. Martinell afirma que nesse momento:

para custear seus estudos, trabalha como assistente dos arquitetos Joan 
Martorell e Francesc de Paula Del Villar como também o mestre de obras Josep 
Fontseré. Este último era maçom e Gaudí, após inúmeras conversas sobre 
princípios da arquitetura sagrada, teria ingressado na maçonaria. A simbologia 
maçônica permeia toda sua obra e é um dos principais fatores para entendê-la 
(Martinell, [1969] 2007, p. 30).

A carreira de Gaudí como arquiteto divide-se em duas etapas. Num primeiro 

momento, ele aproximou-se da alta burguesia catalã, e ainda que muito cristão em sua 

vida pessoal, seus temas são predominantemente ligados ao nacionalismo catalão. Sua 

produção arquitetônica predominante nesse momento era voltada à burguesia, palácios e 
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86 Contudo esto não seria factível sem um suporte teórico procedente em último termo de uma interpretação 
ao mesmo tempo radical e literal da doutrina de Viollet-le-Duc. Sabemos até que ponto o grande teórico 
francês influenciou sobre o mestre de Reus. Sabemos como conhecia e tinha anotadas e comentadas as 
suas obras. Mas se em outros arquitetos da época esta influencia é´as vezes figurativa e sobretudo de 
inclinação neogótica, no caso de Gaudí diriamos  que se trata da leitura mais radical e livre dos 
pressupostos do autor dos Entretiens. (Sola-Morales, 1980, p. 33)



edifícios de apartamento principalmente – como o Palau Güell, a Casa Battló e Milà – mas 

também conventos  e intervenções em loteamentos residenciais – caso do parque Guell. 

Numa segunda e última fase da sua vida, influenciado por uma série de fatores que 

mereceriam maior aprofundamento - entre os quais se encontra a morte de um 

colaborador próximo e a ascensão da esquerda no panorama político catalão, que o 

afasta de seus clientes habituais da burguesia industrial - ele reaproxima-se do misticismo 

católico mediterrâneo e passa a dedicar-se exclusivamente à obra do Templo Expiatório 

da Sagrada Família, obra durante a qual falece.

Suas origens familiares facilitam bastante o entendimento das artes menores como 

sendo integrantes da arquitetura, como a crítica Fin-de-Siècle tanto pregava. Não é difícil 

imaginar a um jovem Gaudí na oficina conversando com seus familiares sobre o trabalho 

e a complexidade da preparação como artesão. Apenas recentemente as Cortes  de Cádiz 

haviam dissolvido oficialmente os Grêmios na Espanha, e suas  estruturas e métodos 

seguiam bem presentes no imaginário de seus últimos membros, que ainda não haviam 

tido tempo de se dissipar. 

Gaudí aprendeu os rudimentos do ofício de caldeireiro forjador, e já em 
Barcelona conhecera a arte da carpintaria e cerraria no ateliê de E. Puntí, y o 
modelo e a escultura em gesso no de Lorenzo Matamala, ambos na rua Cendra  
(Milá, 1994, p. 113).

É claro que o sucesso dos edifícios de Gaudí e do modernismo catalão se deve em 

boa parte à habilidade de artesãos que trabalharam em sua execução. E isso também é 

verdade para o caso das restaurações de Viollet-le-Duc. De fato, para Milà a arquitetura 

modernista catalã é devedora das teorias de Emmanuel Viollet-le-Duc. Para ele, a criação 

da escola de Arquitetura de Barcelona haveria sido impossível não fossem as dezenas de 

livros, memoriais e tratados escritos  por Viollet-le-Duc. Uma anedota sobre Gaudí ilustra 

bem essa situação.

Gaudí - segundo conta seu biógrafo J. F. Ràfols - devolveu ao seu companheiro 
Emilio Cabanyes o Dictionnaire(Razoné de Architecture)  ‘completamente 
destroçado’, pois foi o entusiasmo com que abordou  sua leitura (Milà, 1994, p. 
39).

 Gaudí também manteve relações com movimentos sociais mais avançados, como 

os socialistas utópicos, a Associação Internacional de Trabalhadores, a Primeira 

Internacional, conheceu a obra de Charles Fourier e como a maior parte dos modernistas 
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catalães leu as traduções  de Ruskin feitas  por Maragall. Ao final da década de 1890 

Gaudí se filiou ao Grêmio de artistas religiosos, o Circle de Sant Lluc, e passou a 

participar da recém fundada Liga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.

Como assessor do grupo desde 1893 até 1899 em que o bispo de Vic, Josep 
Torras i Bages mentor ideológico de Gaudí, influiu em toda uma geração de 
artistas-intelectuais católicos, ao dirigir seu pensamento neotomista à estética. O 
resultado foi a criação de uma base teórica para a investigação artística que 
Gaudí e seus devotos colegas consideraram antídoto coerente para a teoria 
crítica secular, que com freqüência surgia na França  (Kent, 1992, p. 35).

 Todos esses movimentos  e ideólogos tinham como parte de sua ideologia uma 

resistência aos  processos de autonomização da arte em relação ao símbolo - descritos 

por Durand - e de desumanização - descritos  por Ortega y Gasset - advindos com a 

modernidade. O próprio Ruskin pode ser visto como o último dos socialistas  utópicos e 

rechaçava claramente o capitalismo não só por motivos estéticos, como também éticos - 

estava fortemente contra a nova posição destinada ao operário, ex-artesão, reduzido a 

mera engrenagem do processo produtivo.  

Finalmente Tettamanti identifica em tendências mais bem marginais da 

modernidade, heranças de uma estética Gaudiniana:

A arte abstrata é precedida pela linha sinuosa do banco cerâmico do Parque 
Güell, um prelúdio da primeira abstração de Kandinsky(1866-1944), ainda que 
Gaudí, não sabemos o quanto consciente, aplica o sistema de proporções 
perspectivas teorizado por Miguelangelo, criando motivos ornamentais onde 
pequenas dimensões na escala visível próxima, e aumentando o tamanho  dos 
motivos quando o ponto de vista se afasta... O colorismo cerâmico e o   impulso 
comunicativo de Gaudí e Jujol, reverberam no expressionismo, no violento 
cromatismo do Fauvismo(1905-1907)... a plástica da casa Milà, se aparenta ao 
expressionismo moderno de Gropius(1883-1969) e Mendelsohn (Tettamanti, 
1999, p. 86).

Na obra do Templo Expiatório - que aliás, mais  bem que a última obra de Gaudí, 

transcorre toda a sua vida, uma vez que ele a assume ainda em 1887 -, chamado em 

diferentes momentos, segundo recorda Sola-Morales(1980) de Catedral dos  Pobres ou 

Catedral da Nova Barcelona, Gaudí se recolhe ao seu Obrador, uma ateliê que entre as 

múltiplas interpretações que permite, está a de Bauhaus medieval, a casa do construtor 

de catedrais. Um ambiente presente também no ateliê que Domenèch i Montaner mantém 
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no Palau dels Tres Dracs, de produção coletiva, que pode ser facilmente associado à 

posterior Bauhaus de Weimar de Gropius  e à Obra de Arte Total Wagneriana - nesse 

contexto nunca é demais sublinhar a germanofilia e o wagnerianismo da sociedade 

catalã.  

A biografia de Gaudí pode ser dividida em três momentos distintos, que se refletem 

em sua obra. Ele nasce em 1852, justo no espaço de tempo entre as Exposições 

Universais de Londres e Paris. Depois de uma infância e juventude provinciana, em 

contato com a natureza, muda-se para Barcelona em 1869 com o objetivo de estudar 

arquitetura. Em 1874 - ano da Guerra Carlista - conclui os estudos. Nesses primeiros 

anos de Barcelona colabora com Francisco de Paula Villar no projeto de remodelação do 

santuário de Montserrat e com Josep Fonseré no Parc da la Ciutadella, futuro recinto da 

Exposição Universal de 1888. O título de arquiteto é obtido em 1878.

Entre 1879 e 1890 realiza projetos como os das Fincas Güell, a Casa Vicens, o 

Palau Güell e a Casa Calvet, e assume as obras  da Sagrada Família(1883). Os projetos 

desses anos seguem uma linha estilística que - ainda que vanguardista - aproxima-se 

mais da produção de outros arquitetos do Modernismo Catalão. 

É posteriormente, com a entrada de capitais provenientes das recém perdidas 

colônias americanas, que os projetos de Gaudí adquirem uma linha expressiva mais 

experimental - esse são os anos da construção das Casas Batlló e Milá e do Parque 

Güell. Após o término deste último, em 1914, Gaudí passa a dedicar-se exclusivamente à 

Obra da Sagrada Família, até sua morte em 1926.    
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Exposição universal 
de 1851, Londres

1852 Nasce Gaudí na província de 
Tarragona

Exposição Universal 
de 1855, Paris

1867 Primeiro desenho Publicado

1869 Muda-se para Barcelona e 
começa os estudos de 
Arquitetura 

1873 Colabora  com Fracisco de 
Paula del Villar em Montserrat e 
com Josep Fonseré no parque 
da Ciudadela 

1874 Conclui estudos Guerra Carlista na 
Espanha

1878 Título de arquiteto

1879 Projeto de Lampiões para 
Barcelona, Conhece a Güell e 
aproxima-se de grupos 
socialistas via a cooperativa 
Operária de Mataró

1883 Aceita encargo na Sagrada 
Família

1887 Pavilhões das fincas Güell

1888 Casa Vicens Esposição Universal  
de Barcelona

1889 Colégio das Teresianas Perda das Colônias 
Americanas para 
EUA

1890 Conclui Palau Güell

1900 Casa Calvet

1906 Casa Batlló

1910 Casa Milá Revoltas 
anarquistas em 
Barcelona

Exposição sobre 
Gaudí em Paris

1914 Parque Güell

1918 Morte de Eusebi 
Güell

1926 Morte de Gaudí
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4.3 Gaudí e a Crítica Fin-de-Siècle

Benevolo é o primeiro teórico do século XX a colocar Gaudí dentro da História da 

Arquitetura Moderna, no plano internacional, em seu livro homônimo. Evidenciando as 
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várias semelhanças com o expressionismo alemão de Mendelsohn, pela questão do 

espaço humano, democrático e pelas questões como o orgânico e a cor nos espaços.: 

À margem do Art Nouveau, mas também seguramente em conexão com o 
espírito inovador que percorre toda a Europa, trabalha na Espanha A. Gaudí... 
desde seus primeiros trabalhos se vê nele um temperamento audaz, um amor 
pelos efeitos sensacionais, uma capacidade de compreensão imediata, quase 
física, das qualidades dos materiais - especialmente dos mais desagradecidos, 
dos menos trabalhados - ligados à tradição remota da arquitetura mourisca e 
chorrigueresca que não se encontra na tradição corrente... (Benevolo, 1963). 

 No âmbito Espanhol, esse papel de introduzir Gaudí na historiografía moderna 

cabe a Pevsner, que no prólogo da primeira edição espanhola de Origens da Arquitetura 

Moderna, insere Gaudí como parte de um movimento artístico mais amplo, o Art-

Nouveau: 

O escrito ultimamente sobre Art Nouveau já foi analisado, mas talvez deva 
agregar que se tivera que escrever de novo meu livro, é aqui onde faria as 
modificações mais importantes. Agora me parece absolutamente necessário que 
Antoni Gaudí, que apenas figura em notas de esclarecimento, figure no texto, 
como o artista mais significativo do Art Nouveau, como que em efeito é... As 
premissas de seu estilo são catalãs e daí diferentes das de outros maestros de 
outros países (Pevsner, 1976).

 Mais adiante, em seu livro Os Pioneiros do Desenho Moderno, o mesmo Pevsner 

põe Gaudí em uma posição de vanguarda. 

A arquitetura de Gaudí pranteia com igual urgência o problema de até que limite 
pode aplicar-se nas analises do que usualmente entendemos por modernismo. 
Que Gaudí é o primeiro e principal em promover a questão é algo que não pode 

ser posto em dúvida (Pevsner, 1958, p. 66). 

Esse papel de vanguarda atribuído pelos historiadores  modernos, contrapõe-se a 

uma clara tendência a uma produção coletiva que se relaciona com os Pré-Rafaelitas, o 

Arts-and-Crafts e a Obra de Arte Total Wagneriana. Cesar Martinell, biógrafo de Gaudí, 

que teve a oportunidade de conduzir uma série de entrevistas com o arquiteto catalão, já 

em idade avançada, afirma que ele “concebia suas construções como obras de arte 

totalizantes, em que todos os elementos seguiam uma diretriz estética determinada(que 

incluía até a mobília, ornamentos, torneiras, etc.)” (Martinell, [1969] 2007, p. 39) O próprio 

Gaudí mostrava sua admiração por uma produção artística totalizante afirmando:
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Todos os grandes artistas do renascimento florentino foram cinzeladores que, 
como os caldereiros, obtém volumes com uma matéria plana, embora não se 
afastem muito das duas dimensões (Gaudí apud Martinell, [1969] 2007, p. 176). 

 Na verdade, esse papel de artista total não é exclusivo de Gaudí87, é compartido 

por toda uma série de artistas barceloneses do final do século XIX 88. Se por um lado isso 

pode ser atribuído à influências wagnerianas e de outras variantes do art nouveau, por 

outro convém - segundo alerta Sola-Morales(1980, p. 26), não confundir a estrutura 

ideológica que dá sustentação ao Modernismo com a de outros movimentos semelhantes 

na Europa. O caráter nacional cobra aqui grande relevância, a cultura particular de uma 

região em concreto se impõe sobre certos  valores civilizatórios universais. E isso se deve 

principalmente a uma consciência sobre como esses valores estão associados à 

conquista dessa nova posição de liderança econômica e industrial da Catalunha, e como 

devem, portanto, ser plasmados na cultura.89  

Em sua tese de doutorado sobre a cerâmica no parque Güell, Guerrero mostra a 

faceta de artista total de Gaudí e diz:

Gaudí, como a maioria dos arquitetos ou projetistas de sua época, se 

ocupa tanto da parte estrutural, como da ornamental ou decorativa de 

suas obras, e inclusive de elementos não vinculados diretamente a 

mesma, como móveis, ferragens, etc. Ademais, em Gaudí resulta impossível 

separar ou desvincular o construtivo do ornamental, pois formam um todo: a 
obra (Guerrero, 1986, p.10).

89

87  A obra de Gaudí se apresenta como a de um arquiteto consciente da crise a que chegaram os 
historiadores do século XIX e toda a pletora de de ecletismos estilísticos promovidos desde atitudes 
acadêmicas. Tanto desde o ponto de vista dos estilos, ou seja, da linguagem, como desde o ponto de vista 
da tipologia dos edifícios, o esgotamentos das fórmulas ecléticas amplamente utilizadas é bem evidente.   
...

A resposta gaudiniana a esta situação é realmente radical pelo que tem de crítica, mais que por inovadora.  
(Sola-Morales, 1980, p. 32) 

88 Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadalfalch, August Font e toda uma larga série de excelentes 
profissionais que a arquitetura catalã conhece nessa época não são simples criativos, se não chefes de 
empresa no sentido de ordenar e programar a cooperação das diferentes especialidades para a produção 
de arquiteturas completas. (Sola-Morales, 1980, P. 26)    

89 Que esta história não seja demasiadamente diferente das que ocorrem em outros lugares da Europa, não 
quer dizer que, estruturalmente, o processo tenha as mesmas características, pois variam seus caracteres 
nacionais. A busca da arquitetura para a nova sociedade já não é a do igualitarismo do século XIX, se não 
que vai ligada à consciência de classe de uma burguesia que tem em seu âmbito nacional sua razão 
econômica de existência. (Sola-Morales, 1980, p. 27)



Gaudí não tinha o hábito de escrever sobre arquitetura, dizia que o próprio edifício 

já se expressava por si, e, portanto, não lhe agradava produzir textos de crítica e teoria 

arquitetônica. Graças a sua atuação em canteiro são poucos os seus desenhos que ainda 

existem. Suas idéias ficaram registradas num conjunto de artigos redigidos quando jovem 

- conhecidos como Manuscrito de Reus -, em sua correspondência e num conjunto de 

entrevistas e palestras sistematizadas por Cesar Martinell Brunet.

Um desses artigos, de nome Ornamentación, foi escrito por um jovem Gaudí recém 

diplomado arquiteto. Neste texto, escrito originalmente em espanhol, uma vez que a 

gramática catalã ainda não havia sido normatizada, Gaudí trata da questão das facetas 

funcionais e significativas  do ornamento. Além de funções construtivas, de proteção 

contra intempéries e de contribuição para a utilidade do edifício, o ornamento, na 

definição de Gaudí, tem valor estético e semântico, é o detalhe ornamental que ajuda a 

representar o caráter do edifício: “O caráter, pode dizer-se, é o critério da 

ornamentação” (Gaudí, 2002, p. 43). 

É importante compreender os conceitos de Gaudí para os aspectos  simbólico 

(caráter) e funcionais (condições físicas) do ornamento: “O caráter é a definição das 

circunstâncias estético-morais, e as condições físicas são as que tem os materiais  de 

durabilidade, conservação, etc.”(Gaudí, [1878] 2002, p. 50). E ele segue definindo o que 

condiciona o caráter: “Atualmente, o caráter depende da nacionalidade, e dos usos e do 

esplendor do que o usa”(Gaudí, [1878] 2002, p. 43). 

Gaudí assim conceituou como os motivos ornamentais funcionam como alegorias 

que contribuem para o decoro e conseqüente caráter do edifício, também do ponto de 

vista da definição de signos e símbolos: 

Ficam expostos os meios para a representação de cenas históricas, mas 
também há objetos cujo valor é incontrastável e, sem embargo, não são 
representação do homem ou animais, se não vão compreendidos na 
denominação de signos, inscrições e objetos indumentários (Gaudí, [1878] 2002, 
p. 85).

Portanto, o ornamento, na concepção de Gaudí, tem um claro conteúdo semântico, 

alegórico e imagético, e para a sua perfeita fruição estética tem que ser inteligível: “A 

ornamentação, para ser interessante, há de representar objetos que nos  recordem idéias 

poéticas, que constituam motivos”(Gaudí, [1878] 2002, p. 42). Já para esse jovem Gaudí 

a autonomia da arquitetura, tanto em relação à sociedade, quanto como gênero artístico, 
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não faz sentido. Ainda que seu texto seja claramente filiado a tradição crítica de Viollet-le-

Duc, os  ecos das críticas éticas de Ruskin e Morris são facilmente percebíveis. Gaudí 

aborda a arquitetura como um produção artística total, em que ornamento-escultura, 

espaço e estrutura são parte de um todo inseparável:

em Gaudí, estrutura e decoração se tornam indivisíveis, e criam a plena 
funcionalidade do edifício, portanto diante do discurso de “obra de arte total”, tão 
caro ao movimento inglês do “Arts and Crafts”, promovido por William 
Morris(1834-1896) no 1861 e que, em paralelo a corrente dos Pré-Rafaelistas, 
unidos fraternalmente em 1848 baixo a figura guia de Dante Gabriel 
Rossetti(1828-1882), e dos arquitetos da “Escola de Glasgow”, constitui fonte de 
inspiração do próprio modernismo (Tettamanti, 1999,p.  52).

Além disso, entrevistas compiladas por Martinell mostram um arquiteto preocupado 

com uma produção arquitetônica totalizante, que abarcasse diferentes gêneros artísticos, 

e em acordo com uma produção cultural mediterrânea. Segundo se pode depreender 

dessas entrevistas, o Gaudí maduro não abandona as ideias já plasmadas em sua 

juventude no texto Ornamentación, apenas as amadurece: 

A arquitetura é a primeira das artes plásticas; a escultura e a pintura necessitam 
da primeira. Toda sua excelência vem da luz; a arquitetura é a ordenação da luz, 
a escultura o jogo da luz, a pintura a recompilação da luz pela cor, que é a 
decomposição da luz (Recompilação de entrevistas de Gaudí a Martinell em 
Guerrero, 1986, p.83).

Em outro momento, Gaudí mostra como a arquitetura, a escultura e a pintura são, 

desde seu ponto de vista, interdependentes: “a pintura por meio das cores  e a escultura 

por meio da forma expressam os organismos existentes: figuras, árvores, frutos...” (Gaudí 

apud Guerrero, 1986, p. 83.). Sobre a policromía, Gaudí dizia – respaldando seu exemplo 

na natureza – que a decoração sempre foi colorida, segundo ele os elementos de todos 

os reinos naturais eram coloridos. Portanto, porque deveria a arquitetura prescindir da 

cor? E ele respalda esse argumento em descobertas arqueológicas do final do século 

XVIII e início do século XIX que apontavam a policromia dos templos Gregos: 

Os gregos, cujos templos eram de um mármore pantélico, um mármore cristalino 
como açúcar, transparente e de uma beleza invulgar, não hesitaram em pintá-lo; 
por que a cor é vida, e não podemos de maneira alguma desprezá-la a fim de 
infundir vida em nossas obras (Gaudi apud Martinell, [1969] 2007, p. 54).
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Gaudí associa esse policromatismo também ao caráter e a luz mediterrâneos, ao 

qual credita também um senso de realismo que se contrapões  dialeticamente à tendência 

de uma “nova arte” dissociada da realidade decantada por Ortega y Gasset. Para ele:

A ordem dos fatores não altera o produto, em matemática, porque apenas se 
tratam de números; mas plasticamente sim, já que cada um deve ter ou ocupar 
seu lugar, ou seja, que a soma plástica é a soma hierárquica. A cabeça e os pés 
se somam através do corpo, mas cada um em seu lugar. Não devemos mudar 
as coisas de lugar ao somar-las. Abstração complica as coisas (Gaudí apud 
Guerrero, 1986, p. 86).

 Em outra entrevista ele associa essa abstração aos nórdicos e às características 

luminosas em seus países:

Não conseguindo ver direito, estes povos acabaram por engendrar uma 
geometria analítica como a dos alemães(carentes de luz solar) (Gaudí apud 
Martinell, [1969] 2007, p. 37).

E termina por refletir sentimentos nacionalistas e regionalistas que refletem o 

ambiente catalanista do momento: “acontece com as culturas nacionais: ao cessarem as 

ingerências externas, elas se revelam tal como são.”(Gaudí apud Martinell, 2007, p. 148). 

Acrescentando aí um claro elemento de mediterraniedade catalã não tão ostensivamente 

presente no manuscrito de Reus.

Contudo, deve-se reafirmar que esse sentimento sobre uma arte não autônoma, 

não tem relação com a integração das artes  do movimento moderno defendida 

posteriormente por um Le Corbursier, como gostaria de acreditar Pevsner. É mais bem um 

reflexo anacrônico de uma produção coletiva medieval, que Gaudí herda da condição 

periférica de sua província natal, Tarragona, e do fato de descender de uma família ligada 

às estruturas gremiais de uma Catalunha que abandonou a instituição dos grêmios 

tardiamente. Evidentemente esse anacronismo casa perfeitamente com a posição da 

crítica Fin-de-Siècle descrita no capítulo anterior, de forma que se retroalimentam 

mutuamente essas posições na produção de Gaudí.

***

 Assim, Gaudí não é o gênio isolado que certos autores de certas apropriações 

historiográficas. Ele é fruto de um contexto artístico, cultural e de crítica fin-de-siècle e de 

um momento de afirmação nacionalista da Catalunha, como ocorria em outros países e 
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regiões europeias. Esse Gaudí alinhado com as críticas Fin-de-Siècle é o mesmo a que 

se refere Caturla(1944) quando fala das formas indecisas e fronteiriças típicas de 

períodos históricos de transição, como foi o fim do século XIX. Um Gaudí complacente no 

equívoco, que controla com maestria esse terreno movediço das artes em que as 

fronteiras entre gêneros artísticos, e entre a própria arte e a sociedade, se dissolve.   Um 

Gaudí que é apropriado por uma sociedade catalã preocupada com questões políticas 

nacionalistas. Que utiliza elementos mitológicos catalães para criar uma identidade - 

seguindo um modelo que em muitos aspectos é Wagneriano - que interessa aos fins da 

burguesia industrial.

 No capítulo seguinte se analisará um projeto concreto, o do Parque Güell, com o 

objetivo de verificar até que ponto esses elementos tratados até agora do ponto de vista 

teórico refletem-se em um produto do arquiteto. É importante ter sempre em mente nessa 

análise uma interpretação contextualizada segundo a que grupo se dirige o discurso 

contido no parque - a Burguesia Catalã - como recomenda Ricoeur quando fala de 

discursos dirigidos a determinados públicos. Além disso, cabe frisar o quanto essa atitude 

caminha para uma Hermenêutica Instaurativa, nas palavras de Durand, uma significação 

de elementos que atende a intenções proativas, não apenas a uma interpretação do 

mecanismo de construção desses signos, mas sobretudo aos resultados  sociais 

produzidos por essas construções imagéticas - no caso, uma clara identidade catalã.
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5. O caso concreto do Parque Güell

O Parque Guell é um loteamento residencial situado em uma encosta de 20 

hectares na Montanya Pelada, Barcelona. Nunca concluído, já que apenas três  casas 

foram construídas, foi promovido pelo conde Eusebi Güell i Bacigalupi, e projetado e 

executado entre os anos 1900 e 1914 por Antoni Gaudí, com a intenção de se promover 

algo próximo a uma cidade jardim. Gaudí ficou responsável pela organização dos 

sessenta lotes e suas vias de acesso e pela concepção de uma série de equipamentos 

dispostos nas proximidades do acesso principal, esses equipamentos incluíam o 

amuralhamento; os dois pavilhões de acesso, um que abrigaria a guarda e outro 

visitantes recém chegados; escadaria de acesso; e um pavilhão formado por uma grande 

colunata que sustenta um terraço.  

Cabe lembrar que o Parque Güell não foi o primeiro trabalho de Gaudí para Güell. 

O Palácio Güell - residência urbana dos Güell em Barcelona -, os  portões das Fincas 

Güell, e uma colônia para os operários  de uma das fábricas de Güell, entre outras obras. 

Na verdade Güell não deixa de ser o promotor e mecenas  de um jovem Gaudí recém 

formado - no caso do Palau Güell e da casa de seu sogro, o marques de Comillas, obra 

de Gaudí por indicação de Güell - e com o tempo repete a parceria até o projeto do 

parque Güell, realizado por um Gaudí maduro. Essa colaboração constante relaciona-se 

diretamente com o projeto catalanista de Güell, ao qual convinha uma apropriação da 

arquitetura alusiva de Gaudí. 

As partes comuns do Parque, objetos arquitetônicos projetados por Gaudí, são 

compostas por seis elementos: Muro de cercamento e pavilhões de entrada; escadaria; 

mercado coberto; praça-teatro e viadutos. Desses apenas o último elemento não é tratado 

com ornamentação cerâmica, e sim com um recobrimento de pedras de aspecto natural. 

O muro e os pavilhões, ainda que tenham o mesmo tipo e acabamento dos  viadutos, são 

coroados por ornamentação cerâmica que combina trencadís - troceado cerâmico 

tradicional muito utilizado por Gaudí - e elementos alusivos, como os  medalhões com o 

nome “Park Güell” no muro. Já os outros elementos - escadaria, mercado e praça-teatro, 

são completamente ornamentados com cerâmica, sempre combinando esses dois tipos 

de tratamento, a abstração formal dos trencadís e elementos alegóricos. Na praça-teatro 

está o famoso banco sinuoso recoberto com trencadís, tão representativo do Parque. 
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Segundo Lahuerta(1992) e Albarrán(1997) e embasando-se em documentação 

baseada em fotos datadas checadas nos arquivos da Catedra Gaudí, as  obras do Parque 

seguiram a seguinte ordem: Em 1900 se terraplenou os acessos. Entre 1901 e 1903 se 

abriram as ruas, os três viadutos de acesso aos lotes, se construiu o muro de cercamento, 

as portas  de acesso, os pavilhões de entrada e a escadaria. Entre 1902 e 1904 a casa de 

mostra, não projetada por Gaudí mas sim por Francesc Berenguer, que serviria mais tarde 

como residência do arquiteto. Entre 1903 e 1907 se construiu a parte posterior do 

mercado coberto, e entre 1903 e 1906 se construiu a casa Trias, do arquiteto Juli 

Batllevell. Entre 1907 e 1910 a parte anterior do Mercado Coberto e sua cornija de 

estrutura metálica. E finalmente, entre 1910 e 1913, antes da interrupção dos trabalhos, o 

banco com acabamento cerâmico da praça teatro localizada sobre o mercado coberto. 
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Em 1981 foram encontrados os planos originais do Parque Güell, acompanhados 

de um memorial escrito por seu promotor, Eusebi Güell. Estavam datados em 26 de 

outubro de 1904, ano em que as obras de execução já estavam iniciadas. Em sua tese de 

doutorado, Guerrero sustenta que o Parque “continua sendo um expoente ou exemplo 

único de arquitetura, de globalização das artes  e de ordenação de um terreno”(1986, p. 

733). Para ele, a postura e abordagem global de Gaudí durante o projeto e execução do 

parque, termina por representar um excelente exemplo de Obra de Arte Total 

Para o professor Bassegoda i Nonel(2002, p. 387), é muito provável que Eusebi 

Güell tivesse conhecimento dos estudos realizados sobre as cidades-jardim durante suas 

estadas na Inglaterra - a ortografia inglesa Park Güell do nome do parque nos muros 

corrobora essa tese. Este regresso à natureza como resposta à explosão industrial e 

urbana foi uma tendência do último terço do século XIX. Neste período apareceram em 

toda a Europa novas iniciativas para tentar melhorar a qualidade de vida urbana, que 

normalmente resultavam no retorno à natureza e à incorporação romântica de valores de 

outro tempo, frequentemente inspirados na Idade Média. Como já mencionado no capítulo 

3, essa forma de urbanismo, chamado de culturalista por Françoise Choay, que possui 

ligações com as críticas de Ruskin e Morris, encontrou considerável eco na Catalunha, 

em outras promoções urbanas adjacentes à Serra da Colserola - onde está o próprio 

Parque Güell.

5.1 Intenções catalanistas do Parque

Assim, o Parque Güell encontra-se neste contexto de retomada de valores 

medievais e de busca por uma relação harmônica com a natureza. Entretanto, para além 

disto, o Parque deveria combinar a devoção a antiga terra catalã com características das 

Exposições Universais e dos jardins românticos da época. Como visto no capítulo 

anterior, a exposição de 1888 teve uma importância fundamental na conformação de uma 

arte Modernista Catalã de inspirações românticas e nacionalistas. O objetivo era prover 

de significação catalanista elementos topológicos da paisagem. As influências  sobre o 

parque vêm desde o colorido da arte Naif, até o caminho de peregrinagem e as grutas  da 

montanha de Montserrat, resgatada como sagrada pelos  românticos de primeira geração 

do catalanismo, como Victor Belaguer. A contextualização internacional da arquitetura de 

Gaudí dentro do Art Nouveau apenas serve como introdução ao mundo de citações 

especificamente catalãs do parque.
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Seria ocioso relembrar como ao longo de todo o século XIX, os nacionalismo 
românticos europeus, e o catalão entre eles, haviam visto refletidos seus 
próprios problemas e aspirações em outros povos sem Estado que, de um lado 
ao outro do continente, colocavam em marcha idênticos mecanismos de 
mitificação de sua língua, sua geografia e de sua história (Lahuerta, 1992, p. 
121).

Kent lembra: 

As últimas décadas do século XIX foram testemunhas de numerosos 
ressurgimentos da cultura regional, desde o renacimiento celta na Irlanda até o 
nascente nacionalismo de Tchecos e Eslavos na Europa oriental, passando 
pelos finlandeses ao norte e, mais próximos, os Bascos no outro extremo dos 
Pirineus. Mas nenhum desses movimentos desfrutou dos recursos que 
propiciava as ainda amigáveis relações com o governo central de que 
dependiam, nem do compromisso ideológico e a imensa riquesa de alguns dos 
principais industriais de seu país  (Kent, 1992, p. 23).

 O envolvimento da burguesia industrial e comercial catalã com os aspectos 

culturais  locais foi uma característica essencial desse momento como visto no capítulo 4. 

A elite emergente local – egressa das colônias perdidas na América, após a intervenção 

Norte-Americana de 1898 em Cuba – estava ideologicamente imbuída do objetivo de unir 

o renascimento cultural e o reformismo social da Catalunha com o expansionismo 

industrial e comercial. Essa elite burguesa, que não contava com uma linhagem ilustre, 

soube criar rapidamente laços  com a monarquia, a nobreza e a hierarquia eclesiástica, 

como mostra o caso do próprio Eusebi Güell, membro de família burguesa emergente, 

que se casou com a filha do marquês  de Comillas, e graças aos seus favores à família 

real foi agraciado com o título de Conde. Contudo, cada vez se fez mais  evidente que os 

patronos conservadores dessa novo burguesia barcelonesa buscavam não só uma 

independência das tradições e diretrizes  do poder central madrilenho, mas também de 

toda uma ordem racionalista secular, o que inegavelmente levaria a que iniciativas como o 

Parque Güell recorressem a uma estética de retorno ao pré-industrial derivada da crítica 

Fin-de-Siècle.

De fato, o ressurgimento do interesse pela cultura, a língua e a religião catalãs 
não era o único presente nas mentes daqueles que se proclamavam seus 
líderes. Nacida do esforço da igreja por restaurar monumentos religiosos e a 
herança arquitetonica catalã, La Renaixensa se caracterizou também por um 
apaixonado interesse popular pela tradição catalã (Kent, 1992, p. 27).
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Importantes mecenas, como Eusebio Güell, organizavam uma campanha no 

sentido de valorizar as tradições locais. Os catalães haviam readquirido confiança em sua 

capacidade de conciliar contradições entre o velho e o novo. O vocabulário simbólico para 

isso foi providenciado por escritores conservadores catalanistas como Joan Maragall, 

Josep Torras  i Bages e Jaume Collel. Güell, desde uma posição de patrono cultural e 

cívico, se pôs a serviço do federalismo defendido por Prat de La Riba – fundador e diretor 

da Lliga Regionalista, partido regionalista conservador e da revista La Veu de Catalunya, 

posição essa que implicava em recorrer a uma estética Fin-de-Siècle para reafirmar 

posições políticas.

Com suas explícitas referências, indentificáveis sem margem alguma de 
ambiguidade, Güell, em seu papel de patriarca, está sancionando uma 
elaboração doutrinal bem concreta, que já nada tem a ver com manifestações 
genéricas do catalanismo: aquela que constitui já a estratégia ideológica de um 
partido político. 

...

Mas essa manifestação pública, tão imediata, terá outras elaborações, mais 
espetaculares e, sem paradoxo, mais sutis. O fim dessas será implicar ao 
próprio Güell nessa construção ideológica: suas propriedades, suas ações e, 
ainda mais, sua pessoa mesma (Lahuerta, 1992, p.124).

Evidentemente, essa posição e envolvimento político do promotor, e mecenas de  

Gaudí, Güell implica em reflexos  na obra do Parque Güell. Em toda obra de arquitetura 

figuram dois personagens principais – além de um construtor, operários, etc. – o arquiteto 

e o cliente que encomenda a obra.  No caso do parque Güell, beneficiado como espaço 

de afirmação simbólica do ressurgimento da cultura catalã, graças às aspirações do 

cliente – Eusebi Güell –, Gaudí pode levar a cabo e em bom termo uma obra de grande 

profundidade simbólica. Assim como Jacint Verdaguer se inspirava em antigas canções 

populares, cortesãs e eclesiásticas para encontrar uma nova poesia catalã, Gaudí 

buscava uma nova aproximação ao antigo artesanato e da fé católica mediterrânea - 

caracteristicamente catalães - para encontrar uma forma de expressão arquitetônica 

genuinamente regional.  

Como lembra Albarran: 
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A nenhum artista foi possivel desnudar-se de seu ego e de seu presente na hora 
de realizar sua obra y, por tanto, um e outro estarão presentes de forma 
consciente ou inconsciente…

Baixo esse aspecto, poderiamos esquecer as relações entre o Mecenas Eusebio 
Güell i Bacigalupi e nosso arquiteto? (Albarrán, 1997, p. 9).

 Desde o princípio não é o Parque Güell uma promoção imobiliária ao estilo das 

cidades jardim Fin-de-Siècle que realizam uma operação de depuração das críticas à 

condição moderna para produzir assentamentos pitorescos. Ele sempre possuiu, desde o 

princípio, elementos de afirmação política crítica que transcendiam a mera promoção 

imobiliária. Em 1900, quando o parque começou a ser construído, os industriais 

barceloneses, que já eram os mais poderosos da Espanha, necessitavam ampliar sua 

influência, compensando a perda dos mercados coloniais  em 1898. O caminho escolhido 

para a ampliação dessa influência passou pela opção política de afirmação da 

catalanicidade. Essa afirmação, como veremos, parte de três pilares bastante claros, 

definidos pelo movimento da Renaixença romântica catalã: por um lado figura a paisagem 

geográfica como elemento de possível apropriação cultural; por outro está a história 

catalã como elemento de afirmação de mediterraniedade; e finalmente estão as 

associações cavalheirescas derivadas  do Parcifal Wagneriano.

5.2 A Paisagem Catalã

As propriedades de Can Muntaner de Dalt e de Can Coli i Pujol, compradas por 

Güell com o intuito de construir um loteamento de alto padrão, estavam situadas no limite 

com o antigo município autônomo de Gracia, na Muntanya Pelada, parte da Serra da 

Colserola. Com seus 60 metros de altura, partindo de uma cota de 150 metros acima do 

nível do mar até uma de 210 a barreira era muito mais pronunciada que qualquer outra 

que rodeava a cidade. As parcelas correspondentes aos 60 chalés da promoção 

imobiliária deveriam adaptar-se aos contornos do recinto e às mudanças de altitude – o 

que permitiu a clara exploração simbólica dos caminhos, plasmados da montanha 

sagrada de Montserrat. Os residentes teriam capela privada, um mercado, teatro e praça 

pública, e uma reserva de água potável, o acesso ao complexo seria exclusivo e 

controlado. O parque se debruça como a platéia de um anfiteatro grego - não por acaso, 

lembrando que Barcelona nasce como colônia grega - sobre a cidade de Barcelona – e 
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todas as associações que ela pode trazer como antiga cidade-sede do reino catalão 

medieval.

Anteriormente essas duas propriedades eram fazendas, a primeira pertencia a 

Salvador de Samà i Torrents, burguês com fortuna procedente de propriedades coloniais 

americanas e membro do partido liberal - foi prefeito de Barcelona por duas ocasiões, e 

membro do comitê organizador da Exposição Universal de 1888. Tendo em vista que 

antes eram propriedades agrícolas, fez-se necessária uma grande movimentação de terra   

para criar os terraços adequados à construção de residências, com os subseqüentes 

muros de arrimo necessários para tal operação de terraplanagem. 

De fato, esses muros de arrimo - e as passarelas associadas a eles - são 

elementos compositivos tratados com todo cuidado por Gaudí. São os únicos elementos 

arquitetônicos do parque cujo recobrimento remete exclusivamente a formas minerais 

naturais. Dessa forma, uma atitude de respeito à natureza da terra catalã é tomada e a 

sensação de intervenção ostensiva no terreno é mitigada. Há de se chamar atenção para 

o fato de que ao contrário do que se depreende em uma primeira olhada sobre o terreno 

(ver figs. 32 a 37), essas intervenções não foram poucas. Além de permitir o parcelamento 

dos lotes  e o acesso a todas  as parcelas, essas movimentações de terra permitiram uma 

melhor escoamento de água, necessário no parque para permitir o crescimento de 

vegetação no terreno originalmente bastante agreste. Essa necessidade atende a duas 

premissas, uma simbólica, representar as qualidades e a fertilidade da terra catalã; e 

outra mais prática, tornar o empreendimento mais atrativo e vendável. 
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 Os caminhos(ver figs. 40 a 44) que comunicam as áreas comuns e os lotes do 

parque podem ser facilmente associados aos caminhos de peregrinação da montanha de 

Montserrat. A paisagem montanhosa e inclinada do parque permite tal metáfora. As  fotos 

a seguir mostram vistas desses caminhos aterrados e dos viadutos, além da própria 

montanha de Montserrat, com seu monastério e os caminhos  de acesso. É pertinente 
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sublinhar que essas formas  aparentemente naturais adotadas não são gratuitas, 

respondem a dois  imperativos: o primeiro tectônico, uma vez que as formas das pilastras 

dos viadutos respondem rigorosamente a curvas de esforço estrutural; o segundo 

simbólico, uma vez que o recobrimento em pedra que esconde a verdadeira estrutura, 

aqui cobra valor não apenas decorativo, se não que alegórico, representando a 

materialidade da terra catalã. O parque torna-se reprodução de uma terra sagrada - de 

uma sacralidade não apenas religiosa, mas pátria - no sentido dos outros tipos de 

sacralidade descritos por Mircea Eliade.

É pertinente a hipótese de que essa posição do parque não é ocasional - e se por 

acaso viesse a ser, foi tomado como elemento compositivo - expressivo pertinente . A 

Montanha é elemento geográfico de grande importância para o romantismo europeu - 

particularmente no caso catalão, germanófilo - como mostra a obra Montanha Mágica, de 

Thomas Mann. Neste romance, Mann cria um microcosmos de tendências político/

filosóficas - o liberalismo, o totalitarismo, o hedonismo, etc. - européias em um sanatório 

numa montanha em Davos, na Suíça. Esse sanatório e a montanha que o cerca se 

tornam alegorias do mundo europeu antes  da primeira guerra mundial. A montanha se 

torna metáfora em escala do universo. 

Em junho de 1884, Jacint Verdaguer, um dos  grandes autores da Renaixença, 

realizou viagem à Suíça na qualidade de acompanhante de Güell. Para Lahuerta(1992, p. 

118), o conhecimento da situação política federalista da Suíça, com seus cantões 

autônomos, com línguas e legislações próprias, tocavam profundamente os dois  viajantes, 

sensibilizados com temas autonômicos. “O estado pequeno se identifica, enfim, com 

aquela difusa modernidade por eles (catalanistas  e modernistas) perseguida” (Lahuerta, 

1992, p.122). Além disso, para Lahuerta, a Paisagem Montanhosa vista na Suíça assumiu 

papel arquetípico, representando para Verdaguer a paisagem montanhosa da Catalunha. 

Lahuerta lembra também que nessa época associações excursionistas, que eram comuns 

na Suíça, envolviam também a classe média e a alta burguesia Catalã em jornadas a pé 

pelos Pirineus e Montserrat(ver fig. 45) – o Mont-selvatge do Parsifal Wagneriano –, que 

mais que atividades esportivas, ou caminhadas para tomar contato com a natureza – 

muito próprias do romantismo da época – eram encaradas como jornadas de 

redescobrimento da Catalunha profunda, sua cultura autóctone, Templária e Cátara, e sua 

geografia peculiar.  
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É justamente nesses aspectos, quase invisíveis, de união entre a natureza e a 
obra, nessas alusões ao que cresce e coça nas profundezas da terra 
representada pelo Parque Gaudiniano  (Lauherta, 1992, p.126). 

 De fato, a montanha como elemento simbólico do nacionalismo catalão é uma 

constante. Ao menos dessas se destacam nesse campo Pedraforca e Montserrat. Sem 

dúvida é Montserrat a que mais nos  interessa nesse trabalho, tendo em vista sua 

proximidade com Barcelona e o fato de Gaudí haver trabalhado em uma das paradas do 

caminho processional e colaborando na reforma do templo que abriga a Virgem de 

Montserrat. Essa montanha, que abrigou uma ermida para a estátua padroeira da Virgem 

de Montserrat que durante o século XIX foi convertida em destino de peregrinação 

religiosa - sofrendo uma série de obras para adaptar-se a essa função - foi rapidamente 

associada ao catalanismo religioso. 

 A terra do parque ganha sentido de pátria sagrada mesma, e o sentimento de 

respeito por essa terra se reflete no tratamento às feridas imprescindíveis provocadas 

pela construção dos viadutos  de circulação. Segundo Lahuerta(1992, p. 128), onde para 

construir um caminho se fez imprescindível remover terra, o vazio deixado é ocupado por 

uma galeria. Assim Gaudí elimina os muros de contenção e preenchimentos artificiais. Os 

próprios materiais usados na construção desses viadutos remetem a materialidade 

ontológica dessa terra-pátria. Graças a isso eles  assumem formas que, ainda que 

calculadas com precisão e rigor geométrico dignos das mais recentes conquistas da 

engenharia, fazem com que os espectadores/usuários dessa arquitetura a associem 

imediatamente a formações geológicas naturais. 
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O descobrimento de fósseis e o provável fato histórico de que pelo parque passava 

o caminho usado pelos mártires católicos que fugiam da perseguição religiosa diocleciana 

na Barcino romana do século IV - Barcelona - para Castrum Octaviano – atual Sant 

Cougat Del Vallés – foi providencial para reforçar esse caráter original e simbólico da 

terra, conferindo um caráter de autenticidade à sua ancestralidade, que não poderia 

existir em outros parques e suas grutas artificiais. 

 O método projetual de Gaudí no parque é uma constante tentativa de evidenciar o 

caráter arquetípico de terra catalã do parque:

É a necessidade telúrica das formas Gaudinianas, da profundidade arquetípica 
de uma terra tanto mais sagrada quanto mais plástica, quanto mais 
exibidamente  material. É sua sacralidade a que se dilata no espaço interior de 
grutas e galerias, e, aí, o problema se sua origem é natural ou artificial, 
finalmente desparece (Lahuerta, 1992, p.136).

 A paisagem e história geólogica, tão caras ao Catalanismo Conservador - 

possivelmente por influência da filiação germanófila desse grupo - são parte integrante 

dos significados usados no Parque para significar a sacralidade da pátria catalã. A 
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pendente montanhosa, as descobertas paleontológicas, o tratamento dado às estruturas 

dos viadutos no parque e a cisterna concebida como gruta evidencia essa intensidade. A 

romantização de elementos naturais - inclusive com a constante criação de simulacros - 

não foi incomum no paisagismo do século XIX, o elemento peculiar do parque Güell é que 

esses elementos que remetem a natureza servem para, em última análise, remeter à 

pátria catalã via paisagem natural. 

5.3 A mediterraniedade do Parque: Grécia, Roma e o Caminho dos Mártires

 Para além da afirmação da catalanicidade através da paisagem e da história 

geológica, outra estratégia utilizada por Gaudí foi a de recorrer às  identidades históricas 

do povo catalão. Cabe lembrar que a arqueologia permitiu se aprofundar nas raízes da 

colônia Grega e cidade Romana de Barcelona, além de que, para o Catalanismo 

Conservador - bem como para o próprio Gaudí - a identidade católica, no parque 

representada pelo caminho dos mártires cristãos, era de suma importância.
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 O elemento de transição entre esses dois discursos - o da paisagem natural e o da 

herança mediterrânea - é a escadaria principal e seu jardim que remete a uma gruta. De 

fato, é esse jardim a saída de água da cisterna em forma de gruta que está sob o 

mercado coberto. Em meio a essa representação de uma topologia arquetípica, a 

colunata dórica estilizada do mercado, e a praça teatro que a cobre são o contraponto 

que dá a nota de afirmação da mediterraniedade de origem greco-romana na cultura 

catalã.

Assim, pois, está no coração da terra e, como já havíamos feito notar, desde o 
primeiro momento foi conhecida como “O Templo”, mas não há de esquecer tão 
pouco o lugar geográfico onde se levanta: a colina em que o Parque Güell está 
edificado é, da serra que rodeia Barcelona, a elevação que mais penetra seu 
interior. A forma de teatro grego como, desde essa colina, domina a cidade é, 
como já havíamos sinalizado mais acima, bem significativa: convertendo-a em 
sua decoração, numa cena panorâmica que conclui com o horizonte do mar: 
nele brilha, com particulares centelhas, o ouro do tesouro de Micene  (Lahuerta, 
1992, p. 154).
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 A teatralidade da forma de localizar o Parque, bem como a presença de um teatro a 

céu aberto, dão o tom grego da composição. Ao mesmo tempo, a composição Dórica 

estilizada da colunata que dá sustentação a essa praça-teatro remete ao período romano. 

Merece nota que, frente a tectonicidade natural dos outros elementos do Parque, apenas 

essa parte remete a estilos arquitetônicos históricos. Importante lembrar como a 

arqueologia tem papel importante na recuperação desses elementos  greco-romanos 

ancestrais. A diferença de outras cidades mediterrâneas, a exceção do Cardos e do 

Decumanos residuais no tecido urbano de Barcelona, quase inexistem traços da presença 
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grega e romana na cidade. As ruínas romanas enterradas sob locais como o antigo 

palácio dos  reis catalães ou sob a catalanista associação excursionista são alguns 

exemplos dessas descobertas arqueológicas que reacenderam a herança greco-romana 

no imaginário catalão. Cabe lembrar que a cidade de Barcino, antiga Barcelona romana, 

não era a capital da província. Posto esse que cabia a cidade catalã costeira de 

Tarragona(ver fig. 51) - detentora de um patrimônio arquitetônico aparente muito mais 

rico. 

 A última das citações  históricas do Parque que merece atenção são os caminhos 

dos mártires cristãos. Como já foi dito antes, ao que parece - por casualidade ou não - 

pelo que passava a rota de Mártires Cristãos que fugiam da Barcelona Romana para 

refugiar-se do outro lado da Serra da Colserola, em Sant Cugat.

 Abaixo do teatro, e da colunata-mercado existe um último elemento a ser 

analisado, um elemento não visível. Uma grande cisterna, construída como gruta, que 

recebe água da chuva através de encanamento que passa pelo interior das colunas e a 

verte pela boca do dragão situado na escadaria de acesso. Para Lahuerta, a carga 

simbólica de verter essa água do interior da “Terra Catalã”, não pode ser ignorada(1992, 

p. 163). É uma última declaração da representação simbólica da Pátria Catalã, realizada 

pelo Parque. 

A paisagem arquetípica do Parque Güell, que é a terra essencial da Catalunha  
aberta como um leque sobre a cidade estendida até o mar, se reveste assim de 
significados complementares: nele se encontra o omphalos, o centro do mundo e 
desde ele, também, esse mundo é guiado, conduzido (Lahuerta, 1992, p. 166).  

 Além da paisagem, é também o passado histórico uma forma de reconectar uma 

arte autonomizada pelos processos descritos no capitulo 2 com a realidade. A alusão 

histórica serve para romper os  limites próprios da disciplina - a arquitetura como gênero 

artístico - ao mesmo tempo em que deixa para trás questões exclusivas da arte. A própria 

fronteira artística é rompida no momento em que festas e concertos de temática 

catalanista, são organizados - por um lado para promover o parque, por outra para 

remeter às tradições catalãs e ao projeto político de Güell - quase como resposta 

consciente ou inconsciente ao conceito wagneriano de Obra de Arte Total.

 A crítica fin-de-siècle aponta essa como saída possível para as questões surgidas 

com a autonomia dos gêneros artísticos e da arte. Tanto Ruskin quanto Viollet-le-Duc - 

cada qual à sua maneira - trataram da importância do passado; Domènech, no âmbito 
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catalão, frisa a pertinência do passado nacional para uma nova arquitetura significativa; 

movimentos como a Sezession em países como a República Tcheca e a Hungria 

recorrem constantemente a símbolos de um passado mitológico nacional; e, finalmente, 

os mitos representados nas óperas de Wagner não deixam de recuperar um passado 

perdido. Nesse aspecto, o Parque Güell não difere de outras obras aparentadas com essa 

crítica do final do século XIX. 

5.4 Parsifal

 É justo esse espaço de inspiração grega - o teatro a céu aberto (ver fig. 52) -, 

descrito no capítulo anterior, que permite que nesse centro imaginário do universo que 

representa o Parque - recorrendo à definição de Eliade para sacralidade do templo. Aí 

haveria um espaço informal para se realizar com empenho uma tentativa de reconstruir o 

teatro Lírico Catalão. Está reconstrução viria na esteira da fundação do Circle Artistic del 

Liceu, e do êxito da Ópera de inspiração wagneriana – tanto a continuidade musical 

quanto o argumento de mitificação da história e paisagem catalãs, dependiam do 

paradigma wagneriano  - de Jaume Massó i Torrents e Eric Morea, La Fada, durante a 

Quarta Festa Modernista de Sitges. Essa associação do parque com a ópera de Wagner, 

a obra de arte total, vai mais  além. No imaginário da Burguesia Catalã, o monte onde 
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Persifal vai em busca do Santo Graal é o próprio Montserrat – o “Mont-selvatje”, 

inacessível – representado pelo parque Güell. Monte de peregrinação que disputa com o 

castelo de Montségur, último refúgio cátaro na Catalunha francesa – Occitania – o lugar 

de sede imaginária do Graal. Para Kent(1992, p.105), os caminhos que conduziam até o 

calvário, no topo do parque, tenham grande semelhança com a avenida de peregrinagem 

principal do Santuário de Montserrat.

  Como dito no terceiro capítulo, Barcelona havia vivido recentemente um 

período de ascensão do Wagnerianismo na cultura, do qual Eusebi Güell havia sido parte 

integrante. Por tanto, a burguesia catalã estava bastante familiarizada com os argumentos 

dos libretos de Richard Wagner.

 Cabe também lembrar que Wagner estava realizando em sua ópera um trabalho de 

recuperação da identidade germânica, através do mito e da sacralidade. Portanto o seu 

conceito de obra de arte total não tratava apenas de reunir gêneros artísticos - música, 

literatura, cenografia, etc. - separados  pelas crises descritas no segundo capítulo, tratava 

também de reintroduzir questões externas ao artefato artístico à obra de arte. Também de 

isso se tratava, em última análise, o que Gaudí e Güell estavam fazendo com a 

recuperação do catalanismo no Parque. 

 Também o Leitmotif Wagneriano, o motivo musical que se repete para representar 

personagens, objetos e sentimentos está presente no Parque. O dragão(fig. 53), presente 

em outras  obras de Gaudí para representar catalanicidade é um exemplo, por razões já 

descritas anteriormente, ligadas  ao padroeiro da Catalunha, São Jorge. Outros exemplos 
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seriam os elementos sinuosos no coroamento do muro, ou o próprio banco cerâmico-

sinuoso, que igualmente remetem a um dragão - ou o escudo com a bandeira catalã que 

está ao redor da cabeça do lagarto ou roedor que recebe aquele que subirá pela 

escadaria principal(foto a princípio do capítulo).

 Como já dito no cápitulo 3, o libreto da ópera Parsifal localiza a ação da história 

nos montes do norte da Espanha, concretamente em uma montanha imaginária chamada 

Montsalvat, rapidamente associada a montanha de Montserrat, nas proximidades de 

Barcelona. A mesma montanha cujos caminhos de peregrinação haviam sido plasmados 

no parque. O próprio Parque assume assim, uma vez mais, o papel de metáfora para a 

terra catalã, dessa vez não através de alusões às passagens  geológicas, mas pela via da 

alusão feita às “montanhas góticas do norte da Espanha” no libreto da ópera Parsifal. 

 Segundo Lahuerta (1992), já o edifício do Palau Güell, construído nos anos 80 do 

século XIX, conteria alusões ao castelo do Graal contido nessa ópera. Levando em 

consideração o conhecimento e admiração de Güell à opera de Wagner, e a coincidência 

do projeto deste em recuperação à germanicidade através  da representação mitológica 

na arte com o projeto catalanista cujo aquele participava, não seria improvável essa 

associação do Parque Güell com o Montsalvat da ópera Parsifal. É conhecido o 

envolvimento de Güell com o movimento lírico catalão, já descrito anteriormente, e como 

este busca na obra de arte total um caminho para, tal como fez Wagner com a mitologia 

alemã, resgatar - ou melhor dito, recriar - uma mitologia catalã. 
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 O Palau Güell (fig. 54), residência urbana tida como possível reprodução do castelo 

do Graal é a própria manifestação desses valores Wagnerianos, com seus vitrais  com 

alusões literárias, sua sala de música central (fig. 55), e seus objetos decorativos alusivos 

à catalanicidade e à arte.  O Palau Güell de fato não foi muito utilizado como residência 

da família Güell, devido a sua localização excessivamente urbana. Com suas salas 

pensadas para o exercício musical, e seu salão central - pensado como capela e sala de 

música - era mais bem um salão de festas, onde Eusebi Güell poderia exercitar em 

privado - ou melhor, em semi-privado, com seus convidados - seus gostos artístico e 

musicais  de uma forma total. De certa forma, os saraus celebrados nessa casa adiantam 

em escala o que serão as  atividades  artísticas levadas a cabo no Parque Güell nos anos 

de sua promoção.    
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 As alusões a Parsifal são, portanto, um caminho para aludir também a Montserrat - 

indiretamente à catalanicidade. Se o Wagnerianismo era presente na sociedade catalã, 

esta possuía as chaves  necessárias para decifrar este fato. Esse Wagnerianismo, que 

lança mão da obra de arte total - a que unifica todos os gêneros artísticos -, é trazido para 

a arquitetura do  Parque. Se na ópera a unificação passa pelo cenário, a música e o 

drama, na arquitetura do Parque ela vem do espaço, da plástica e da teatralidade. Essa 

reunificação Wagneriana é também a reunificação entre a arte e a realidade. No caso a 

realidade política catalã, que é reintroduzida na arte, permitindo assim que essa supere o 

estado da arte pela arte presente na produção artística do século XIX. 

5.5 A integração das artes no Parque 

       O último ponto que merece ser destacado no parque é a integração com as artes 

ditas menores  e como essa integração serve às intenções de alusão catalanista - por 

parte de Güell - e de crítica ao quadro arquitetônico moderno - por parte de Gaudí. Ao fim 
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e ao cabo, os elementos de integração artística do parque têm como objetivo final a 

reintegração da arte com a realidade. Essa integração pode ser vista, no caso do Parque, 

mais que nada, nas cerâmicas partidas compostas como mosaicos - os  trencadís -, na 

colaboração com Jujol e nos portões em ferro fundido. A arte naif, inspirada no artesanato 

e na arte popular se torna parte pertinente da composição expressiva do Parque. 

 De fato, a importância dessa composição de aparência intencionalmente ingênua, 

é evidenciada pela preocupação em ocultar a cornija metálica do mercado coberto.   

Materiais  modernos como o aço ou o concreto dificilmente são mostrados de forma 

explícita, ainda que as vantagens por eles aportadas - como a plasticidade - sejam 

amplamente utilizadas. Esse mascaramento das novas tecnologias, ao menos no que diz 

respeito a sua explicitação na epiderme do edifício, responde ao reflexo da crítica de 

Morris e Ruskin na obra de Gaudí, como já havia sido mencionado. Merece sublinhar, 

como já dito, que as formas estruturais  do parque não eram gratuitas, mas sim 

respeitavam uma lógica estrutural e necessidades simbólicas bastante específicas. Neste 

caso, o objetivo era disfarçar a estrutura aqui ganha à noção não de gesto decorativo 

gratuito, mas sim de crítica à realidade industrial homogeinizante. 
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 O Trencadí não deixa de ser uma forma ambígua de crítica à essa realidade 

industrial, que remete às críticas de Ruskin e do Arts and Crafts, ao elemento industrial 

pré-fabricado. Tratava-se de perverter a lógica da peça cerâmica industrializada padrão, 

que é partida de forma a poder ser recomposta como uma mosaico, artesanalmente. 

Merece atenção a forma como os trencadís muitas vezes se organizam em placas, que 

logo são troceadas, evidenciando essa ambigüidade industrial x artesanal presente na 

obra de Gaudí. As placas cerâmicas transformadas em trencadís, dos painéis na 

escadaria principal, são um exemplo dessa prática ambígua adotada. Também a forma 

como os trencadís são tratados no banco da praça-teatro (fig. 57), de forma que as cores 

dos padrões industriais da cerâmica são recompostas para formar novos padrões 

industriais, é outro exemplo dessa prática. Uma prática que se torna uma forma de 

harmonizar as críticas vivas ao processo de industrialização de Ruskin e Morris com uma 

realidade na indústria da construção que já não encontra ponto de retorno. São, ao fim e 

ao cabo, uma forma de revalorizar o artesão frente à manufatura em série das peças 

cerâmicas.   

 O trabalho nos portões de acesso (fig. 58) - em ferro forjado - também é uma parte 

importante nesse processo de integração entre artes maiores e menores no Parque. Na 

verdade esse cuidadoso trabalho com o ferro é uma constante no trabalho de Gaudí, 

como mostram os  portões do próprio Palau Güell ou da Fincas Güell - para falar de duas 

obras de colaboração com Eusebi Güell - ou os balcões das casas Battlo e Milà. De fato,   

tomar partido do trabalho tradicional com o ferro forjado é também uma alusão às 

tradições catalãs pré-industriais e artesanais. A própria origem familiar de Gaudí remonta 
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a uma família de ferreiros tradicionais  de Reus, e a arte da ferreria foi bastante difundida 

na Catalunha pré-moderna.

 Finalmente, cabe analisar os medalhões de Jujol (fig. 58) no teto do mercado 

coberto. Estes estão localizados justamente em pontos onde o ritmo ditaria que haveria 

colunas. Uma hipótese para estarem aí é dar tratamento ao encontro entre as abobadas 

que ocorre nesse ponto sem colunas. Na verdade o que isso gera são espaços 

diferenciados - três, um sem duas colunas e dois  sem uma - que dão hierarquia ao 

espaço que a princípio parecia homogêneo do mercado coberto. São na verdade 

elementos que rompem a homogeneidade do espaço - homogeinidade essa que 

dessacraliza o espaço, segundo Eliade.   
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 Se o componente teatral, lírico e de alusão à ópera - parte integrante da 

composição do Parque - ficou claro anteriormente, agora se vê que não apenas a 

integração com as artes maiores ocorre. Também, a maneira de outros movimentos como 

o Modernismo - o Art-nouveau ou a Sezession, por exemplo - as artes decorativas, 

recuperadas pela crítica Fin-de-sieclè, são importantes para alcançar a totalidade artística 

no projeto de Gaudí.

***

 O espaço do Parque Güell está cheio dos elementos apontados por Eliade e Azara 

como os de um espaço sagrado. Os limites são definidos por um muro trabalhado com 

intenções artísticas e por dois acessos - uma cavalariça e uma portaria - que demarcam 

intencionalmente, como aponta Rykwert que é fundamental para a construção do sentido 

arquitetônico - uma fronteira entre o dentro e o fora. Um centro, definido pela Sala 

Hipostila e sua praça-teatro, um local que é um catalisador de significados catalanistas 

que remetem a elementos que vão do domínio grego ao teatro popular. E espaços 

procecionais, os caminhos e viadutos, que tal qual os  caminhos de peregrinagem de 

Montserrat ou as trilhas do Cavaleiro Parsifal, fazem com que o deambulador reflita, 

medite, sobre a experiência do sagrado. Sagrado aqui que nada tem a ver com um 

sagrado religioso, se não com a sacralidade atribuída pelo nacionalismo catalão à terra da 

pátria.

 Mais do que um assentamento higienizado tipo cidade-jardim, o Parque Güell 

mostra uma vontade artístico-expressiva compatível com a vontade do “fundador” descrita 

por Rykwert e Azara. Uma representação hermenêutica complexa, que ao mesmo tempo 

em que recorre a signos estabelecidos do catalanismo, instaura novas significações. Os 

elementos monumentais e topológicos configuram um universo fechado, com centro, 

limites e eixos processionais, como os descritos por Eliade e Rykwert.  

 Os elementos simbólicos do parque não podem ser facilmente interpretados. 

Possuem uma densidade e profundidade significativa que propiciam uma interpretação 

aberta, que se desenvolve em diferentes camadas  e permite um rico deslizar de 

significantes em relação aos significados. Isso é providencial para um objeto que se 

propõe a ser interpretado segundo certos estândares que remetem a uma Hermenêutica 

Instaurativa, para utilizar os termos de Durand. Um objeto que pretende ser uma abertura 

significativa dos elementos do parque que obriga a realizar uma aproximação - como 

adverte Ricoeur - desde o ponto de vista do espectador a que se dirige o discurso, o 
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catalão burguês do final do século XIX. Espectador esse filiado a um nacionalismo 

conservador e ao wagnerianismo - a alta burguesia a quem eram destinados os  lotes do 

Parque e, sobretudo, o cliente que encomenda o parque, Eusebi Güell.

 No Parque Güell é perceptivel uma clara influência das artes ditas menores, como 

defendiam os teóricos da arquitetura fin-de-sieclè e Richard Wagner na Obra de arte total 

inclusive se vê muito do teatro popular, naif, Wolk, que em algum momento Wagner 

defende. Esses elementos naif são tomados  - como o dragão, os caminhos  dos mártires 

cristãos, o teatro greco-romano, a gruta, a montanha sagrada - de um imaginário 

mitológico romântico catalão, mostrando a importância da sacralidade ancestral, 

preconizada por Eliade, e da reminiscência mitológica, apontada por Rykwert, e, inclusive, 

uma retomada dos mitos de afirmação de um povo, defendida por Wagner. Esses 

elementos, por exemplo o dragão presente na finca Güell, na casa Batlló ou no parque - 

que representam catalanicidade -, são exemplos da passagem do Leitmotif musical 

Wagneriano a um produto plástico.

 Ao fim e ao cabo a recuperação das artes menores, tão cara à crítica fin-de-siècle, 

no Parque Güell - como constantemente ocorreu com movimentos aparentados com o art-

nouveau em regiões cuja autonomia era incerta, como o Modernismo Catalão - serviu à 

causa do rompimento da autonomia da arte. O Parque Güell supera discussões ligadas à 

realidade política e cultural catalã. Ironicamente pode ter sido essa a razão para o 

fracasso do Parque enquanto empreendimento imobiliário. Durante os anos 10 as 

preocupações políticas  da burguesia catalã já não eram as mesmas da transição entre o  

século XIX e o XX, e a associação com a forte imagem catalanista do Parque já não era 

de tanto interesse para a burguesia barcelonesa. A dificuldade na venda dos lotes - 

apenas um, o da casa Trias, foi comercializado - pode dever-se a uma séria de fatores, 

desde localização do parque até comunicações viárias. Mas o certo é que, em 1914, as 

relações com Madrid haviam mudado drasticamente, como mostra o título de conde 

concedido a Güell, e associar-se de forma tão explícita ao catalanismo já não era tão 

interessante do ponto de vista econômico e político. Além do mais, a localização do 

Parque, não distante de Barcelona, mas mesmo assim fora do centro, poderia tornar seus 

residentes alvos fáceis para grupos anarquistas terroristas que começavam a atuar em 

Barcelona - basta ver o episódio da queima de igrejas na semana trágica ou a bomba do 

Liceu. 
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Conclusões

 O final desse processo iniciado com a crítica fin-de-siécle sobre a autonomização 

da arte - seja a autonomização entre gêneros, seja da arte em relação à sociedade -, e da 

qual Gaudí é resultado e parte integrante, é a de duas tendências que se confrontam ao 

longo do século XX. Por um lado uma crescente racionalização, esquematização e 

autonomização que resulta em edifícios que brigam entre si e com a cidade, ao mesmo 

mesmo tempo em que são pobres  em relação a aspectos imagéticos. Nesse primeiro 

grupo está o resultado de uma arquitetura moderna mais racionalista, continuadora das 

questões abordadas pelas escolas politécnicas do século XIX, criticada - com diferentes 

argumentos - por autores  como Aldo Rossi ou Jane Jacobs. O vetor contrário a essa 

tendência, filiado à crítica fin-de-siécle, permitiu o surgimento de arquiteturas  mais 

transversais  como as  de tendências expressionistas, neo-plasticistas, construtivistas, 

surrealistas, regionalistas e deconstrutivistas. Se, por uma lado, as reações Fin-de-Sécle 

permitem uma saída da tradição beux-arts em direção a formas menos rígidas de 

relações entre gêneros artísticos  e entre a arte e a sociedade, por outro a tradição 

politécnica levam a um recrudescimento dessa rigidez. 

 Deve-se recordar que a invenção da arte autônoma, historicamente falando - seja 

dos próprios  gêneros artísticos, seja de arquiteturas ou literaturas nacionais, por exemplo 

- é muito recente. Um processo que se desenvolveu entre os séculos XIII e XIV e é 

cristalizado num corpus teórico no século XVIII. Cabe lembrar que para os gregos se quer 

o conceito de arquitetura existia, os mestres medievais moviam-se entre os diferentes 

ofícios da construção, e mesmo no renascimento artistas como Bruneleschi ou Alberti se 

moviam de forma transversal entre o que mais tarde se convencionou chamar de gêneros 

artísticos. Assim, essa união gaudiniana não é tão estranha, é mais  bem um retorno a 

essa trasnversalidade anterior, perdida com a modernidade. Basta recordar a diferença 

entre um operário de obra do final de século XIX e um operário contemporâneo. Graças a 

cultura da época, a força dos ofícios e a crítica fin-de-siécle, o operário de então tinha um 

papel muito mais importante - quase de artesão - na obra de arte de produção coletiva.  

 Esse retorno encontra-se amparado por uma ampla crítica da segunda metade do 

século XIX. Por um lado Richard Wagner aponta a importância de uma arte que reintegre 

gêneros e que se volte a temas concretos - no caso de Wagner, uma mitologia usada para 

reforçar o espírito de nação de uma Alemanha recém unificada. Por outro, autores ligados 
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às artes plásticas e à arquitetura propõem uma reintegração, perdida, desde seu ponto de 

vista, com a revolução industrial, entre as artes menores e maiores - por motivos éticos e 

estéticos -, caso de Ruskin e Morris. E, finalmente, um terceiro grupo, formado por Viollet-

le-Duc e Domènech i Montaner buscam uma reintegração da arquitetura com a realidade 

pela via do mito, com o objetivo de fortalecer identidades nacionais. 

 Gaudí em nenhum momento é anti-moderno ou anti-classicista, é mais bem - de 

forma anacrônica e pré-moderna - indiferente a essas discussões. Sua visão da 

arquitetura não passa por uma sucessão de fato cronológicos que levariam a uma 

autonomia da arte. Sua condição de arquiteto de origem periférica - Reus, na província de 

Tarragona - o coloca em um ambiente de características pré-modernas e pré-industriais. É 

esse ambiente que ele tem que compatibilizar com o que encontra na Barcelona a que 

chega, carregada com uma modernidade burguesa e industrial, que tem um claro projeto 

político para diferenciar-se de uma Espanha centralizadora pela via cosmopolita e 

europeia. Gaudí enfrenta essa questão através do mito. O mito a que lança mão do 

wagnerianismo o nacionalismo romântico catalão e que Gaudí adota para articular esses 

dois mundos, o provinciano catalão de suas origens, e o industrial e cosmopolita da 

Barcelona burguesa. Um mito que pode surgir como tema em arquitetura graças a uma 

abordagem total que permite ao arquiteto sair das fronteiras  da abstração como meio 

único de representação em uma arquitetura autônoma.

 Há de se ter em consideração que os mitos e fantasias exercem um papel muito 

importante na cultura Ibero-Americana - talvez como contraponto a totalitarismos e 

centralismos políticos tão repetidos  na Península e no Continente -, basta pensar por 

exemplo, no Realismo Fantástico latino-americano ou na rica iconografia da arquitetura de 

Gaudí. Essa tendência a governos totalitários e centralistas na península Ibérica não é 

recente, basta comparar os modelos de reinado espanhol e inglês do século XVIII para ter 

isso claro. Por tanto, não é de se estranhar que a tendência de arquitetura crítica 

esboçada na Espanha - o Modernismo - recorra tão freqüentemente, a diferença do Art-

Nouveau, a mitos e fantasias nacionais como temas. 

 Essa união das artes serviu a diferentes causas políticas, mais  à esquerda, com 

Morris, por exemplo - alinhado com um Wagner Revolucionário -, ou mais à direita, com 

um Gaudí apropriado pelo Catalanismo Conservador de Güell ou pela Igreja Católica, por 

exemplo. O Modernismo Catalão, e, por conseguinte, o Parque Güell, tem uma importante 
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peculiaridade frente ao mais incipiente modernismo espanhol e frente ao art-nouveau, que 

é a promoção de propaganda política catalanista levada a cabo através da expressão 

artística. Basta ver a Domenèch i Montaner e suas citações ao românico de uma suposta 

Catalunha ideal, ou a Gaudí e suas citações à montanha, ao dragão e ao Catolicismo. 

Essa facilidade em se deixar apropriar por causas externas às inerentes à estética e à 

arte fez com que os produtos dessa crítica fossem muito bem assimilados em regiões 

que, de uma forma ou de outra, encontram sua autonomia, independência ou unidade em 

situação precária. Para citar exemplos, podemos falar de uma Escócia anexada à 

Inglaterra no século XVIII, e a Escola de Glasgow; de uma Turquia em processo de 

independência em relação aos Otomanos e laicização; de uma Áustria Sezessionista cujo 

império se esfacelava; de Alemanha e Itália, recém unificadas, com seus Jugenstil e 

Liberty; de uma República Tcheca e Hungria recém independentes; de uma Bélgica Art 

Nouveau que tenta compatibilizar Valões e Flamencos no mesmo território; e, por 

suposto, de uma Catalunha Modernista submetida a um poder central. Em todos esses 

exemplos, essa crítica Fin-de-Siècle à arte autônoma encontra impressionante 

reverberação, se comparamos com Londres, Madrid ou mesmo Paris  - com seu Art-

nouveau pasteurizado. 

 A razão para isso é que A Arte Total, que não se autonomiza em relação à 

significados externos à obra de arte tem um forte potencial para criar um discurso 

facilmente assimilável pelo público de cultura média. Dai a sua apropriação por parte de 

certos movimentos políticos, por exemplo, o Nacionalismo Conservador Catalão, o 

Realismo Socialista ou o Nazi-Facismo. A intenção política de Güell é a grande facilitadora 

da faceta wagneriana e mitológica do Parque, possibilitada pela proximidade cultural com 

o Wagnerianismo da Burguesia Catalã.  O discurso da busca de identidade é o discurso 

do nacionalismo. Um discurso que pode ser perigoso, a depender do uso que se dá a ele, 

em um mundo em crise e que tende a encerrar-se sobre si mesmo, como mostra o uso 

que deu à identidade o nazi-facismo e sua apropriação do mito no discurso Wagneriano. 

O caso de Gaudí é o de uma apropriação por parte de duas instituições: a Igreja e o 

Catalanismo, o que leva a interpretação de sua obra desde um ponto de vista que serve 

como estandarte a elas. 

 O modo como, concretamente, se enfrenta essa questão da autonomia no Parque 

Güell parte de quatro abordagens principais. Esse enfrentamento a autonomia do artefato 

artístico, cabe sempre lembrar, responde a dois projetos, um projeto estético do arquiteto 
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Gaudí, imbuído do espirito crítico fin-de-siècle; e um projeto político do mecenas Güell, 

que vê no parque uma oportunidade para fortalecer uma propaganda catalanista 

conservadora. As abordagens são as da da integração das artes  maiores e menores e as 

alusões à lírica wagneriana, à mediterraniedade e à paisagem catalã. A primeira dessas 

abordagens responde quase que exclusivamente à questão da autonomia de gêneros 

artísticos, reintegrando artesanato, escultura, arquitetura e arte popular naif; a segunda 

abordagem, que integra o parque com um projeto dramático wagneriano - tanto enquanto 

alusivo a Parsifal, quanto no momento que provem o parque de um espaço, a praça-

teatro voltado às artes cênicas -, contempla tanto a integração entre gêneros artísticos, 

quanto a questão de uma identidade catalã, pela via das alusões feitas pela Ópera, já 

descritas anteriormente, e que foram apropriadas pelo projeto catalanista; a terceira 

abordagem, da mediterraniedade, já quase não contempla a questão da integração entre 

gêneros, se não que trata majoritariamente de uma integração entre o artefato artístico e 

a realidade, pela via da identidade catalã; finalmente, a abordagem pela via da paisagem 

catalã, ainda que lance mão de uma plástica externa ao gênero arquitetura para cumprir 

seus objetivos, a exemplo da anterior, se centra mais na questão de eliminar a fronteira 

entre arte e realidade que na questão de eliminar as fronteiras entre os gêneros. 

 Este trabalho finaliza apontando uma clara diferença entre as questões da 

produção total aqui apontada e da integração corbursiana. Le Corbursier, por exemplo, 

em nenhum momento propõe o retorno a uma produção coletiva. Ao contrário, sua 

Integração das Artes mais bem submete todas  elas à arquitetura como arte maior. Merece 

aprofundamento em uma Tese Doutoral a investigação dessa diferença, como as relações 

de Gaudí com a crítica Fin-de-Siécle, com o Wagnerianismo e com o Catalanismo 

colocam sua arte num patamar completamente distinto ao da arte integrada do século XX. 

A hipótese a ser investigada a partir das conclusões desse trabalho seria a de que, a 

diferença entre a arte integrada corbursiana e a arte total da crítica Fin-de-Siècle reside 

nesse componente político - de cores freqüentemente nacionalistas - descrito no segundo 

caso. 
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