
ARQUITECTURA: O MOVEMENTO MODERNO  
 
A APARICIÓN DO FERRO NA ARQUITECTURA  
Os  primeiros  exemplos  da  aplicación  dos  novos  materiais  industriais  á 

construción atopámolos xa na Inglaterra da segunda metade do século XVIII e refírese 
a  cubertas,  cúpulas  e  pontes  colgantes  e  de  arco.  A  ponte  de  ferro  fundido  de 
Coalbrookdale,  levantado  en  1777‐79  sobre  o  río  Severn  (imaxe  1),  é  o  primeiro 
exemplo do uso das posibilidades do  ferro nunha obra de enxeñería. Construído por 
Abraham  Darby,  inaugura  un  novo  tipo  de  estrutura,  aberta  e  lixeira. 

 
A partir deste primeiro  exemplo, que  abre o período  inicial de  aplicación do 

ferro  como  material  de  construción,  irán  realizándose  novas  aplicacións  que 
demostrarían as amplas posibilidades que aquel ofrecía. Dese xeito o ferro empezouse 
a  aplicar  na  construción  arquitectónica  (buscando  moitas  veces  unha  prevención 
contra  o  lume)  case  sempre  como  elemento  illado  ou  complementario  de  edificios 
historicistas.  

CAMBIOS ESTÉTICOS E FUNCIONAIS  
Durante a primeira metade do XIX os novos materiais empezaron a aplicarse en 

todo tipo de construcións. Tras os iniciais tanteos e balbuceos da arquitectura do ferro, 
é desde mediados do século XIX cando se empezaron a manifestar con forza evidente 
as amplas posibilidades deste novo material e  cando ademais empezan  a desligarse 
das  formas  do  pasado  histórico  e  a  admitir  a  nova  estética  que  xurdía  da  viga,  a 
columna, o remache, etc., mostradas ao espido. A aplicación do ferro na arquitectura 
deu  lugar a un espazo  interior máis amplo e  iluminado posto que suprimía os grosos 
alicerces de obra e substituíaos por delgados alicerces metálicos. Ademais o esqueleto 
interno  de  ferro  acabou  dando  lugar  a  un  cambio  radical:  o  muro  externo 
transformarase nun simple elemento de peche.  

As EXPOSICIÓNS INDUSTRIAIS  
O  ámbito  onde  se  produciría  a manifestación  xa  clara  da  nova  arquitectura 

foron as exposicións industriais. A primeira exposición universal, celebrada en Londres 
en 1851, albergouse nun único e enorme edificio de ferro e cristal (o Palacio de Cristal, 
imaxe  2)  que  representa  tanto  a  culminación  de  toda  a  experiencia  acumulada  na 
utilización do  ferro e o vidro, como todas as posibilidades que se abrían no porvir. O 
seu autor, o xardineiro e construtor de invernadoiros Joseph Paxton, utiliza elementos 
de ferro combinados co vidro. Asombra non tanto a técnica utilizada por Paxton senón 
o gran tamaño do edificio e a enorme rapidez coa que foi levantado.  

 
Ao modelo que creou Paxton seguirían notables exemplos en toda Europa. Pero 

a arquitectura do  ferro alcanza o cume da súa primeira  fase de desenvolvemento en 
dúas  construcións  xurdidas  na  Exposición Mundial  de  París  de  1889:  a  Galeria  das 
Máquinas, de Dutert e Contamin ( imaxe 3), e a Torre Eiffel ( imaxe 4) 

   
A ESCOLA DE CHICAGO  
A  partir  destes  logros,  os  posteriores  desenvolvementos  da  arquitectura 

baseada  na  estrutura metálica  hai  que  buscalos  en  América.  Na  última  década  do 
século XIX a denominada Escola de Chicago conseguirá iniciar unha nova liña evolutiva 
baseada  en  edificios  que  logran  un  gran  desenvolvemento  en  altura  e  un 
aproveitamento máximo do espazo urbano a partir da estrutura interna de aceiro e da 
aplicación masiva, e indispensable, do ascensor, logrando así que naza un novo tipo de 
cidade.  

ARQUITECTURA ECLÉCTICA  
Tras  unha  primeira  metade  do  século  XIX  ocupada  na  reutilización  pura  e 

individualizada de cada un dos estilos históricos, principalmente os grecolatinos e os 
medievais, a segunda metade do XIX e principios do XX vai ser a época en que ditos 
estilos  se  utilicen  de  forma  conxunta  para  crear  edificios  onde  podemos  atopar  un 
auténtico  repertorio  de  formas  históricas.  Sen  dúbida  o  Eclecticismo  é  unha  das 
correntes  máis  estendidas  e  potentes  do  século  XIX,  que  definen  totalmente  as 
contradicións desa época.  



A  obra  emblemática  da  arquitectura  ecléctica  é  a Ópera  de  París  (imaxe  5), 
concibida por Charles Garnier en 1861 no contexto das reformas urbanas dirixidas por 
Hausmann.  

 
O MOVEMENTO MODERNO  
Nas primeiras décadas do século XX a arquitectura vive, o mesmo que as artes 

plásticas, un cambio radical nas súas concepcións e nos seus obxectivos. Modernismo 
e Eclecticismo resultan tendencias demasiado decorativas e ornamentadas para a nova 
mentalidade  de moitos  novos  arquitectos  e  enxeñeiros  que modifican  o  sentido  da 
arquitectura, que pasa de buscar  como obxectivo a beleza plástica a atopalo na  súa 
funcionalidade e pragmatismo. Nace así un concepto racionalista da arquitectura que 
terá un enorme éxito e que por iso se divulgará por todo o mundo occidental como un 
paradigma  de  cambio  e  sobre  todo  de  modernidade.  Por  iso  denomínase  así, 
Movemento Moderno  a  esta  nova  concepción  da  arquitectura  dominada  polo  seu 
racionalismo. Dentro do Movemento sucédense unha serie de tendencias diferentes, 
pero todas cun lema e un principio común: a forma segue á función. 

As ORIXES DO MOVEMENTO MODERNO  
Todo  comeza  curiosamente  antes  do  inicio  do  século  e  en  Estados  Unidos, 

cando unha serie de circunstancias fan posible a aparición dos primeiros rañaceos, que 
dan  orixe,  na  cidade  de  Chicago,  á  tendencia  coñecida  como  Escola  de  Chicago, 
primeiro movemento que considera o utilitarismo construtivo como a premisa esencial 
da  arquitectura.  Desde  alí  chega  a  Europa  esta  nova  concepción  que  desembocará 
sucesivamente en movementos como o Racionalismo da Bauhaus, o Funcionalismo de 
Le Corbusier; o Neoplasticismo de Mies van der Rohe, o Construtivismo ruso e ata, a 
pesar  de  manifestar  xa  algunhas  reticencias  ao  frío  concepto  arquitectónico  do 
racionalismo, coa Arquitectura Orgánica das primeiras obras de F. L. Wright.  

O GRAN ESTILO ARQUITECTÓNICO DO SÉCULO XX  
O Movemento Moderno é o gran estilo arquitectónico do século XX. Tanto é así 

que, logo da Segunda Guerra Mundial, a súa implantación estaba tan estendida que o 
que  se  denominou  ata  entón  Movemento  Moderno,  pasou  a  denominarse  Estilo 
Internacional. Foi entón  cando  comezaron a  xurdir voces que o  criticaron propondo 
novas  tendencias  e  alternativas  que  intentaron  redimir  á  arquitectura  de  tanta 
racionalidade.  Conseguiuse  en  boa  medida,  aínda  que  o  sentido  e  o  concepto  da 

arquitectura  racionalista  nunca  desapareceu  e  segue  vivo  ata  no  panorama 
arquitectónico do século XXI.  

As FORMAS DO RACIONALISMO  
A  orixe  das  primeiras  experiencias  racionalistas  atópanse  nas  fábricas  de 

principios de século onde é máis lóxico o obxectivo do pragmatismo arquitectónico sen 
ningunha frivolidade ornamental. En Alemaña a fábrica de turbinas AEG de P. Behrens 
(imaxe 6) ou a fábrica Fagus de W. Gropius (imaxe 7), pon as bases dunha tendencia 
construtiva austera, sinxela, funcional e barata. Aspectos todos eles que gañan crédito 
ao  finalizar  a  I  Guerra  Mundial  coa  súa  secuela  de  precariedades  e  recesión.  A 
decoración queda á marxe e  só  vale a  racionalidade  construtiva. O movemento nas 
súas numerosas vertentes estenderase por  todo o mundo occidental,  con propostas 
tan  comúns  e  ao mesmo  tempo  diferentes  como  a  experiencia  da  Bauhaus  de W. 
Gropius (imaxe 8); a obra primeira de Le Corbusier. 

   

 
FRANK LLOYD WRIGHT Arquitecto. Estados Unidos. 1869‐1959.  
O  gran  arquitecto  dos  Estados  Unidos.  A  súa  obra,  extensísima,  estendeuse 

durante máis de sesenta anos experimentado, ademais, unha espectacular evolución 
desde os orzamentos da Escola de Chicago derivados do seu mestre Louis Sullivan, ata 
a superación do Movemento Moderno. A súa gran achega foi, precisamente, a de facer 
unha arquitectura  racional e moderna  sen caer nos excesos dogmáticos dalgúns dos 
seus colegas. Pola súa procura dunha maior aproximación á natureza e ao home, uso 
da cor, utilizou os máis diversos materiais, e concibiu cada obra cun criterio individual, 
desenvolvendo o que se coñece como Organicismo.  

LE CORBUSIER Arquitecto. Suíza. 1887‐1965.  
Foi o arquitecto máis  famoso e  influente de  todo o século XX. A súa primeira 

gran  etapa,  ata  finais  dos  anos  40,  caracterízase  pola  defensa  sen  concesións  da 
arquitectura  Racionalista,  que  el mesmo  se  encargou  de  definir  nos  seus  famosos 



Cinco  puntos.  Trátase  dunha  arquitectura  de  formas  puras,  desornamentada,  con 
fachada  e  interiores  libres,  fiestras  alargadas,  xeralmente  levantada  sobre  pilotes  e 
formas  cúbicas.  Nesta  liña  construíu  edificios  como  Vila  Saboya,  publicou  libros  de 
enorme  influencia, como Cara a unha arquitectura e dirixiu as sesións dos Congresos 
Internacionais de Arquitectos. A partir de  finais da década dos 40, el mesmo pon en 
cuestión algúns dos principios da arquitectura racionalista dando paso a  formas máis 
orgánicas e monumentais, á vez que á inclusión de cor nas súas obras.  

O ESGOTAMENTO DO MOVEMENTO MODERNO  
Practicamente  toda a primeira metade do  século XX estivo dominada por un 

concepto  da  arquitectura  que,  asumindo  as  súas  diferentes  variantes,  supuña  unha 
clara imposición das tendencias racionalistas. Aquela forma de entender a arquitectura 
baixo  orzamentos  de  eficacia  e  funcionalidade  deu  lugar  ao  chamado Movemento 
Moderno, que dada a súa expansión xeneralizada por todo o mundo recibiu así mesmo 
o significativo título de Estilo Internacional.  

No  entanto,  logo  da  II  Guerra Mundial  empezan  a  oírse  as  primeiras  voces 
discordantes  cos  principios  reitores  do  Movemento  Moderno.  Máis  que  nada 
empezaba a notarse un certo esgotamento na  linguaxe  racionalista, e o que é peor, 
unha imposición dos seus criterios sobre os novos proxectos.  

MESTRES E NOVOS ARQUITECTOS  
Aínda que algúns arquitectos consagrados entenderon esta necesidade que se 

impuña de darlle un xiro á arquitectura do momento e así o asumen, caso das obras 
que realizan  logo da Guerra Lle Corbusier  (A nosa Señora de Ronchamp, de 1955, na 
imaxe) ou Lloyd Wright, serían en realidade os arquitectos novos daquel momento os 
que  afrontan  esa  renovación  con  valentía  e non poucas dificultades. A  casa  xa non 
había de ser dunha pureza de volumes, nin tan só unha máquina para vivir como dixera 
Le  Corbusier.  Había  de  ser  tamén  un  espazo  para  o  goce  do  inquilino  e  para  a 
creatividade e a imaxinación do arquitecto.  

A ECLOSIÓN DAS TENDENCIAS  
A consecuencia inmediata será que a relativa unidade que mantivo a historia da 

arquitectura ao longo da primeira metade do século XX rompe agora nunha multitude 
de  diferentes  tendencias,  moi  distintas  entre  si  ademais.  Entre  os  anos  50  e  60 
sucédense movementos como o Brutalismo, o Neorracionalismo, o Neoexpresionismo, 
o Rexionalismo  crítico e o Populismo. Cando  chegue a década dos 70, este  confuso 
panorama parece que se aclara algo, ao confluír o proceso creativo da arquitectura en 
dúas grandes correntes cuxas achegas chegan ata os nosos días: a Postmodernidad e o 
movemento  Tardomoderno,  dentro  do  cal  se  inscriben  dúas  grandes  tendencias 
actuais High‐tech e Deconstrución.  


