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capital de bèlgica 139.000 habitants, consta de 19 municipis
b r u s s e l . l e s

s a i n t g i l l e s
municipi de brussel.les 42.867 habitans, superfície 252ha 

sXIV. la regió de st.gilles inicia la seva formació en l’eix del camí que comunica brussel.les amb el sud del país a través de la porta 
sud (porte de hal) de la segona muralla construïda al 1357, nuclis de població aïllats de baixa densitat i parcel.les de terreny agrícola 

sXIX. creixement tipus ciutat lineal demolició de la muralla de brussel.les al 1827 convertint-se en ronda vièria comencen a instal.
larse les primeres indústries inici de creixement intensiu de la població, aprovació del pla urbanístic de charles vanderstraeten

sXX. creixement urbanístic intensiu, construcció de la nova església de st.gilles 1860, l’estació de tren ‘gare du midi’ 1864, la presó 
1884, el ‘parc de forest’ 1875, ‘l’hôtel des monnaies’ (casa de la moneda) 1880, ‘l’hôtel de ville’ (ajuntament) 1904, l’hospital ‘forest’ 
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el barri de st.gilles té una densitat de població bastant important, el seu teixit urbà té certa riquesa de mescles d’usos ja que combina ús residencial, comercial i industrial. 
aquest teixit està format per illes irregulars tancades i s’observa certa diagonalització en el seu traçat, els seus edificis, la majoria posteriors al s.XIX, formen illes tancades, 
creant patis i jardins interiors. la no-ortogonalitat del sistema d’illes provoca una complexitat important en la parcel.lació d’aquestes, quedant palesa en la distribució dels 
patis interiors, on els murs divisoris, vegetació i diferents acabats dels paraments creen una textura i un traçat de certa riquesa plàstica. La diversitat de materials emprats 
en les façanes i cobertes dels edificis, combina una varietat cromàtica que inunda l‘entorn de qualitats gairebé pictòriques

hotel winssinger - victor horta 1901

palais de justice - joseph poelaert 1866

el disseny de joseph poelaert 
havia començat als anys 1850, i la 
construcció de l’edifici colossal 
de 26.000m2

 va durar disset 
anys, de 1866 a 1883. la lentitud i 
les dificultats inacabables d'una 
obra d'aquesta envergadura, la 
impotència i la megalomania 
d'aquells que ho control.laven 
tot en aquella societat (menys el 
seu arquitecte!) feren de 
poelaert l' anti-heroi perfecte i 
de la seva obra un símbol i una 
font inexhaurible d'acudits i 
llegendes

hôtel tassel - victor horta 1893 - es considera com la primera obra moderna completament lliure de derivacions 
historicistes; com la primera realització arquitectònica on prenen un significat expressiu les exigències constructives 
de la nova tècnica del ferro, i com el primer edifici que inspirant-se en el codi-estil del Art Nouveau fou un gran 
promotor de “missatges”. 
amb la casa tassel, horta introduí el ferro en l’habitatge, empreant-lo com a material de construcció i simultàniament, 
per als ornaments lineals i flexibles; el gran jardí d’hivern de la planta baixa es sostingut per un esquelet metàl·lic vist, 
muntants elegants suporten l’escala i son típicament decoratives les baranes d’escala i balcó
  

edifici concebut per l’arquitecte albert dumont 
en 1900, d’estil neo-renaixentista el complex 
ocupa una superfície de 4.267m2 a l’hôtel de 
ville s’hi troben nombroses escultures impor-
tants en marbre blanc que decoren l’escala 
d’honor exterior ‘le travail’ i ‘le droit de la 
justice’ de julien dillens, ‘l’instruction’ i ‘la 
justice’ de jacques de lallaing

l’edifici fou la casa taller que victor horta va construir per 
a ell mateix en el barri de st.gilles a finals dels 90 i 
actualment és utilitzat com a museu on el continent és la 
obra que s’exposa 

victor horta es reconegut actualment com un dels pioners de l’arquitectura d’estil art 
nouveau, nascut a gand el 6 de gener de 1861, estudià a l’acadèmia de beaux-arts, començà a 
treballar al despatx de l’arquitecte decorador jules dubuysson on descobreix la importància 
de l’arquitectura interior i de les arts decoratives. construeix les seves obres principals en 
un període de 12 anys, la majoria son ’hôtels de maître’ cases per a clients apoderats: hôtel 
tassel 1893, hôtel solvay 1894, hôtel van eetvelde 1895, jardin d’enfants 1897, hôtel horta 
1898,  maison du peuple 1895 hôtel aubecq 1899 hôtel winssinger 1901. l’aspecte més 
important de la seva obra es la seva nova concepció de l’espai que substitueix la manera 
tradicional de distribució de les peces entorn un corredor per el ‘plan libre’, abandonant 
la distribució en un sol nivell amb la creació sovint d’un vestíbul-caixa d’escala amb il.
uminació cenital que comunica les peces situades a diferents nivells permetent una 
permeabilitat de visuals en secció, anunciant ja les futures concepcions de loos i de le 
corbusier. introdueix per primer cop el ferro com a material de construcció en l’habitatge 
i simultàniament com element decoratiu per els elements ornamentals lineals de caràcter 
vegetal amb una impressionant varietat de formes bidimensionals que excedeixen les exigències 
constructives la línia horta domina paviments sostres s’ondula, serpenteja al voltant de 
finestres mobles i aranyes

hôtel de ville st.gilles

hôtel horta - victor horta 1898


