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Aribau (F.J. Barba Corsini 1946) 

                               fig 2 Façana edifici carrer 

Balmes cantonada Ronda General Mitre 

(Francesc Mitjans 1945) 

fig 3Façana de refugi de muntanya a 

Navacerrada (J. A. Coderch 1945) 

 

 

 

 

0.- Introducció 

 

El treball que aquí es presenta forma part del Màster MPIA 

d’investigació arquitectònica desenvolupat a l’Escola Tècnica 

Superior d’Arquitectura La Salle. El context històric se situa a 

la dècada dels anys cinquanta a Barcelona. Tot parteix de la 

fascinació personal per entendre com una generació 

d’arquitectes que van estar formats en el marc de 

l’arquitectura neoclàssica de finals de la dècada dels anys 

quaranta i principis dels anys cinquanta canvien radicalment 

de paràmetres i desenvolupen projectes alineats amb el 

moviment modern amb una qualitat que la història i el pas 

del temps ha elevat a la categoria referències indiscutibles. 

Aquesta generació és la nascuda entre els anys 1909 i 1916 

entre els quals destaquem noms com els de José Antonio 

Coderch de Sentmenat (1913-1984), Robert Terradas Via 

(1916-1976), Francesc Mitjans (1909-2006), Antoni Moragas 

Gallissà (1913-1985) o Francisco Juan Barba Corsini  (1916-

2008). La següent generació, situada entre els anys 1924 i 

1927, si bé també reben el mateix tipus de formació a la 

Universitat, desenvolupen tota la seva obra des de l’inici 

amb les conviccions de l’arquitectura moderna.  D’aquesta 

segona generació destaquem Oriol Bohigas (1925- ) Federico 

Correa (1924- ), Enric Tous (1925- ), J. M. Fargas (1926-

2011), Pablo López – Íñigo (1926-1997), Xavier Subias (1926- 

) o Guillermo Giráldez (1926- ). 

Quins van ser els factors que van provocar aquest canvi de 

rumb de l’arquitectura a Catalunya? 

Segurament és impossible delimitar o numerar tots els 

esdeveniments causants d’aquest canvi ja que es van 

produir en paral·lel desde diferents àmbits de la societat.  

A nivell polític, l’Espanya del General Franco va obrir portes 

a l’exterior al voltant de l’any 1950 de la mà d’accions com 

la derogació del bloqueig internacional, el desenvolupament  



 

                      fig 4 Altar del Congrés Eucarístic 

(J.M. Soteras 1952) 

fig 5 Habitatges per a militars nord 

americans a Figueres (Richard Neutra 1959) 

 

 fig 6 Escola d’Estudis Mercantils (Carvajal – 

García de Castro 1955) 

 

del Plà Marshall o l’organització d’esdeveniments 

internacionals com el Congrés Eucarístic l’any 1952. 

Espanya, en aquells anys, es va alinear amb les doctrines i 

ideologia dels països capitalistes, la col·laboració amb els 

quals cada vegada va esdevenir més fluïda. D’aquesta 

manera, països com els Estats Units van enviar arquitectes 

com Richard Neutra per construir a Catalunya part del 

programa militar americà.  Pel que fa a l’arquitectura, el 

moviment modern començava a ser capitalitzat com una 

senyal d’identitat dels països no comunistes. I és que en 

l’inici de l’anomenada “Guerra Freda” el països d’ideologia 

comunista van desenvolupar i van fer seva una arquitectura 

que alguns van anomenar academicista, i altres neoclàssica. 

A l’Estat Espanyol, el govern franquista es va allunyar de 

l’anomenada arquitectura escorialista desenvolupada en 

arquitectures com la del Valle de los Caídos (1947-1957) i va 

fer també el canvi cap al Moviment Modern. En aquest 

sentit, el ministre d’educació durant els anys 1951-1956 

Joaquín Ruiz Giménez, va encarregar els nous equipaments 

universitaris de Barcelona (Facultat de Dret, Enginyeria 

Industrial, Escola d’Estudis Mercantils, Escola d’Enginyeria 

Industrial i Escola d’Empresarials) seguint els plantejaments 

del Moviment Modern. Paral·lelament, la Conferència 

Episcopal Espanyola i en definitiva el poder institucional de 

l’Església a  Espanya, en aquell temps estretament vinculada 

al poder polític, va desenvolupar la posada en escena del 

Concili Vaticà II amb un radical plantejament modern 

projectat per Josep Soteras Mauri (1907-1989).  

A Barcelona, l’alcalde Josep Maria Porcioles durant els anys 

1957 i 1973, juntament amb altres persones vinculades a 

l’Ajuntament com Santiago Cruïlles van organitzar diversos 

viatges a l’estranger amb la voluntat d’importar 

l’arquitectura que s’estava desenvolupant a països com 

Berlín o Anglaterra. 

A nivell cultural, l’any 1951 es va fundar el Grup R on hi van 

confluir arquitectes com J.A. Coderch, Oriol Bohigas, Prats 

Marsó o Guillermo Giráldez amb l’objectiu d’instaurar a 

Catalunya l’arquitectura moderna seguint el fil de la tasca 

realitzada pels arquitectes del GATCPAC durant els anys 

trenta.  Altres esdeveniments culturals són les exposicions 

de pintura realitzades als Salons d’Octubre, la creació del  



 

 fig 7 Escola d’Enginyeria Industrial (Robert 

Terradas 1959) 

 

fig 8 Primera pàgina de l’article de 

l’arquitecte Ràfols en el número 1 de la 

publicació Cuadernos de Arquitectura y 

Urbanismo 

 

fig 9 Imatge de la pel.lícula The 

Fountainhead (Warner Bros. 1949) 

 

grup d’artistes avantguardistes Dau al Set (1948) o l’ 

organització de conferències d’arquitectura moderna al 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya dutes a terme per 

arquitectes del prestigi de Bruno Zevi, Alberto Sartoris o 

Alvar Aalto. La publicació del Col·legi d’Arquitectes 

Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo potencia també en 

paral·lel aquest canvi de paràmetres cap a l’arquitectura 

moderna dedicant en el seu primer número de l’any 1944 un 

article de l’arquitecte Ràfols a “l’arquitectura de les tres 

primeres dècades del segle XX”. L’article entén com 

arquitectura de les tres primeres dècades del segle XX 

únicament l’arquitectura moderna, i per tant elimina 

completament altres arquitectures ignorant-les i eliminant-

les del seu estudi. La publicació dels arquitectes de 

Catalunya s’iniciava amb el repàs a obres com la Maison 

Clarté de Le Corbusier, la casa Müller d’Adolf Loos, un casa 

de R.Neutra a Viena o la casa Tugendhat de Mies van der 

Rohe.  

L’arquitectura moderna semblava tenir transversalitat en els 

diferents camps de creació artística com la música, la 

pintura o el cinema. L’any 1956 Le Corbusier i Iannis Xenakis 

van treballar conjuntament en el pavelló Phillips de 

l’Exposició Universal de Brussel·les per unir música i 

arquitectura en un mateix projecte. La vanguardia musical 

s’unia amb l’arquitectura moderna representada per Le 

Corbusier apropant ambdues disciplines artístiques i fent 

palès  l’existència de punts en comú entre música i 

arquitectura. L’any 1949 Hollywood estrenava la pel·lícula 

The Fountainhead, que va arribar anys més tard a Barcelona 

amb el nom de “El Manantial”, que basava el seu argument 

en l’arquitecte heroic d’aconseguir realitzar arquitectura 

moderna enfront la tendència social d’optar per 

l’arquitectura neoclàssica. Aquesta pel·lícula té un gran 

impacte en els arquitectes que iniciaven la seva trajectòria 

professional en aquells anys.  

“La visió d’aquella pel·lícula em va impactar i es va produir 

en un moment que jo estava baix d’il·lusions. Crec que allà 

va començar el meu camí il·lusionant per l’arquitectura.” –

(Arquitectura: Función y emoción – Francisco J. Barba Corsini – T6 Ediciones s.l.) 

A nivell econòmic el “Plan d’Estabilización” portat a terme 

pels ministres “tecnócratas” pertanyents a l’Opus Dei van 

treure l’Estat Espanyol de la profunda crisi provinent de la  



fig 10 planta tipus de l’edifici carrer Amigó 

45 de Francesc Mitjans 

fig 11 Edifici Passeig de la Bonanova 105 

Francisco J. Barba Corsini 

fig 12 Edifici carrer Tavern (Francisco J. 

Barba Corsini) 

 

postguerra. El Plà esdevé un èxit econòmic i aquest 

creixement possibilita grans operacions públiques 

d’habitatge i nous equipaments en general.  Joves despatxos 

d’arquitectura que en aquell moment no tenien cap tipus de 

trajectòria professional tenen l’oportunitat de participar en 

el creixement de la ciutat a través de grans obres 

d’arquitectura i urbanisme.  

“l’obra de despatxos com la de López Íñigo, Subias, Giráldez 

recorda la de la generació de Domenech i Muntaner, Puig i 

Cadafalch i els grans arquitectes modernistes que van 

construir els nous equipaments d’una nova Barcelona que 

estava canviant d’escala” – (Converes LIGS – Joaquim Girbau i Neus 

Mateu - Escola Tècnica Superior d’Arquitecutra La Salle)  

Determinar els factors que van generar el canvi cap a 

l’arquitectura moderna sembla ser tan difícil com precisar el 

moment exacte històricament; segurament perquè es va 

tractar d’una transició més que d’un canvi sobtat. L’inici 

d’aquest període arquitectònic, tal i com destaca la 

investigació de l’arquitecta Maria Benedito Ribelles (ETSAB-

2007- “ El canon de la arquitectura residencial barcelonesa 1940-1960) es 

va produir entorn l’any 1944, quan Francesc Mitjans realitza 

el seu projecte d’habitatges al carrer Amigó de Barcelona.  El 

projecte, presentat a la publicació Cuadernos de 

Arquitectura y Urbanismo número quatre de l’any 1945, 

denota un canvi respecte altres projectes del mateix 

arquitecte com el dels habitatges al carrer Balmes que 

també s’exposa a la mateixa publicació. L’ordre clàssic de 

frontons i pilastres que configuraven la façana del projecte 

del carrer Balmes es substitueix per l’abstracció de 

l’horitzontalitat de les profundes terrasses en voladís de la 

façana carrer i la falta d’ornament desenvolupat a la façana 

de l’interior d’illa. Funcionalment, la rigidesa d’espais, propis 

dels projectes residencials desenvolupats fins aleshores, 

canvia per un nou plantejament flexible dels espais, on les 

diagonals travessen les estances i recorren visualment la 

totalitat de l’habitatge. Els projectes d’habitatges, en 

arquitectes com Barba Corsini o J.A. Coderch de Sentmenat, 

semblen fer un canvi de plantejament posteriorment al 

projecte de Mitjans. Barba Corsini, passarà de projectes 

neoclàssics com els habitatges al Passeig de la Bonanova 

(1946), el xamfrà dels carrers Londres i Urgell, l’edifici de la 

Gran Via 662 o l’edifici La Equitativa del Passeig de Gràcia  a 

projectes com el dels habitatges del carrer Tavern (1952), on 

l’abstracció passa a ser el centre compositiu i la flexibilitat i  



fig 13 Casa Ugalde (J.A. Coderch 1953) 

fig 14 Casa Guardiola (O. Bohigas 1955) 

fig 15 Casa Ballvé (E. Tous & J.M. Fargas 

1959) 

 

 

 

 

 

 

fluïdesa passen a configurar els espais interiors. José 

Antonio Coderch, va exposar el seu projecte de refugi a 

Navacerrada en el mateix número 4 de la publicació de 

Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo que Mitjans 

mostrava el projecte d’Amigó. Coderch realitzarà durant la 

dècada dels anys quaranta obres com la urbanització Les 

Forques de Sitges (1945), la seva casa de la Plaça Calvó 

(1946) o la casa Pérez Mañanet (1946) però serà en la 

dècada dels anys cinquanta quan realitzarà obres referents 

com la casa Ugalde (1951), els habitatges del Passeig Joan 

de Bordó de la Barceloneta (1951) o la casa Catasús (1956).  

L’inici d’aquesta transició s’inicia doncs a mitjans de la 

dècada dels anys quaranta i s’intensifica durant els anys 

posteriors. A finals dels anys cinquanta sembla percerbre’s 

un salt definitiu cap a la consolidació de l’arquitectura 

moderna a Barcelona. Urbanísticament, les noves 

operacions com Montbau, Sud Oest del Besòs o la 

urbanització de la nova àrea universitària de la Diagonal 

experimenten nous conceptes encara no posats en pràctica 

a Barcelona com la no alineació de l’edificació als vials, la 

separació de trànsit rodat i peatonal o l’elevació de la 

volumetria edificatòria sobre pilotis deixant la planta baixa 

lliure. Arquitectònicament, el primer premi FAD de l’any 

1958 atorgat a la nova Facultat de Dret sembla consolidar 

un camí que porten en paral·lel arquitectures com la de 

Subias-Giráldez-López Íñigo, Barba Corsini, Coderch, l’equip 

Tous i Fargas, Esteve Terrades Via, l’equip MBM o el mateix 

Francesc Mitjans. En els mateixos anys que Barba Corsini 

construeix el seu edifici Mitre, l’equip Tous i Fargas 

construeix la casa Ballvé (1959), l’equip MBM realitza la Casa 

Guardiola (1955), Coderch projecta la casa Tàpies (1960) i 

l’equip Subias-Giráldez-López Íñigo desenvolupen la Facultat 

de Dret (1958), Montbau (1959) i el Sud Oest del Besòs 

(1959). 

 

Sembla inexplicable com la majoria d’aquests arquitectes, 

que en aquells moments tenien trenta anys i una inexistent 

trajectòria professional, van poder realitzar obres que han 

estat catalogades com a referents i han servit de referència 

per a generacions posteriors. 

 



fig 16 i 17Facultat de Dret (LIGS1 1958) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGS – Terme utilitzat pel Dr. Arquitecte 

Pablo Tena en la seva tesi doctoral 

“Universalidad Y adecuación en la obra de 

LIGS” publicada l’any 2010 a l’Escola 

Tècnica Superior d’Arquitectura de 

Barcelona. 

Tal i com han reconegut els mateixos arquitectes, sembla 

que la única explicació lògica sigui que es tracti d’obres que 

partien de la influència més o menys directa de projectes 

vistos en els seus viatges a l’estranger i les publicacions 

especialitzades. Dintre d’aquests viatges, arquitectes com 

Barba Corsini o l’equip Subias-Giráldez-López Íñigo han 

reconegut la gran influència de l’arquitectura vista a 

l’INTERBAU de Berlín l’any 1957.  

La pregunta que motiva aquest estudi és: Quina influència hi 

té l’operació INTERBAU de Berlín en aquestes obres? 

Per desenvolupar la incidència d’aquest viatge, l’estudi 

intenta en primer lloc entendre l’operació al barri de Hansa 

de Berlín. Quin va ser el motiu de l’operació, quina força va 

tenir i a quins antecedents es referenciava. En segon lloc es 

descriu l’impacte que va tenir internacionalment i més 

concretament a Barcelona.  

Finalment s’intenta descriure i extraure’n els conceptes 

arquitectònics importats. Aquests poden agrupar-se en 

quatre punts:  

- Organització urbanística 

- Tipologies funcionals – flexibilitat 

- Innovacions tècniques 

- Composició formal 

El desenvolupament d’aquest anàlisi busca també la 

generació d’una documentació que a dia d’avui és 

pràcticament inexistent. S’han redibuixat plantes, alçats i 

seccions que en diversos casos han estat publicats amb 

errors o sense la versió finalment executada. Igualment es 

tradueix la publicació “The City of tomorrow” (veure Annex) 

que ajuda a entendre la ideologia marcada pels 

organitzadors de la Exposició Interbau i el propi context 

històric. 

S’ha focalitzat l’atenció en l’aportació que va representar 

l’operació berlinesa en l’arquitectura de Montbau de l’equip 

LIGS1 . Tot i així, resten obertes qüestions paral·leles com la 

influència de la Interbau en l’arquitectura dels arquitectes 

F.J. Barba Corsini, Francesc Mitjans o Lluís Nadal. D’aquest 

últim, l’arquitecte Alfons Hosta, en la seva tesina de recerca 

sobre l’arquitectura de Lluís Nadal, n’esmenta la influència 

que va suposar l’edifici d’Alvar Aalto a la Interbau. F. J. Barba 



 

 

 

fig 18, 19 i 20 Imatges de l’edifici Mitre (F.J. 

Barba Corsini 1959) 

 

fig 21 Esquema de modificació d’ordenació 

volumètrica de l’edifici Mitre, segons el 

qual l’edifici ja no s’alinearia a vial i tindria 

la mateixa altura a ambdues façanes 

formant un paral·lelepípede.  

 

 

Corsini, que just després de Interbau construí el seu edifici 

residencial Mitre va reconèixer la influència que va suposar 

el seu viatge a la capital alemanya.  

“L’exposició de la Interbau em va influenciar molt en aquella 

època i sobretot en la concepció de les plantes. Vaig visitar 

tots els edificis. Em vaig fixar en moltíssimes coses, i encara 

que moltes les he oblidat, les porto a dintre i les tinc 

digerides.” Arquitectura: Función y emoción – Francisco J. 

Barba Corsini – T6 Ediciones s.l. 

 

De la mateixa manera, i just en els mateixos anys, 

l’arquitecte Francesc Mitjans construeix el seu edifici Seida a 

l’Avinguda Sarrià de Barcelona. L’obra residencial de Mitjans 

sembla experimentar en aquest projecte un salt en 

l’abstracció dels seus plantejaments formals. El projecte 

Seida es presenta com un volum aïllat, flotant sobre pilotis 

de formigó, amb una façana que trenca la monotonia 

imposada pel programa residencial establint un composició 

que genera un moviment a través del desplaçament 

horitzontal de les lloses de balcó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

fig 22 i 23 Habitatges c balmes 182 – F. 

Mitjans 

 

fig 24 Habitatges c Amigó 76 – F. MItjans 

A continuació s’ha cregut convenient realitzar una selecció 

d’obres d’arquitectes catalans realitzades a la dècada dels 

anys cinquanta. El quadre té l’objectiu de situar el context 

històric en el qual ens volem centrar per analitzar i compara 

les inquietuds de l’arquitectura catalana així com per situar 

l’Exposició de la Interbau en les diferents trajectòries 

professionals. 

 

Relació d’obres i arquitectes: 

FRANCESC MITJANS (1916-2008) 

*HABITATGES AMIGÓ 76 

Edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Amigó 76 

de Barcelona també anomenat CASA OLLER. Anys: 1941-

1944 

*HABITATGES BALMES 182 

Edifici plurifamiliar cantonada dels carrers Balmes i la Ronda 

del General  Mitre de Barcelona. Anys: 1940-1944 

*HABITATGES ESCORIAL 

Grup Residencial  Escorial situat al carrer Escorial 42 de 

Barcelona. Projecte realitzat conjuntament amb els 

arquitectes O. Bohigas, J.M. Martorell, J. Alemany, A. 

Perpiñà, M. Ribas Piera i J.M. Ribas. Anys:1952-1962. 

*ESTADI F.C.B. 

Estadi del Fútbol Club Barcelona situat al carrer Arístides 

Maillol número 6 de Barcelona. Projecte realitzat amb els 

arquitectes J. Soteras i L. García-Borbón. Anys: 1954-1957 

 

 



fig 25 



fig 26 i 27 Habitatges Seida – F. Mitjans 

 

fig 3 Refugi Navacerrada – J. A. Coderch 

 

 

 

 

 

 

 

 

*HABITATGES FREIXA 

Edifici plurifamiliar aïllat situat al carrer Freixa número 36 de 

Barcelona. Projecte també anomenat Habitatges Rubio. 

Anys: 1955-1956 

*CONCURS BANCO TRANSATLÁNTICO 

Concurs per la seu del Banco Transatlántico situat a la 

cantonada del Passeig de Gràcia i l’Avinguda Diagonal de 

Barcelona. Any:1956 

*HABITATGES SEIDA 

Conjunt residencial Seida situat a l’Avinguda Sarrià número 

130 de Barcelona. Anys: 1955-1962 

*HABITATGES LA COLMENA 

Edifici plurifamiliar situat a la cantonada dels carrers Mandri 

i la Ronda del General Mitre de Barcelona. Anys: 1959-1964 

 

JOSÉ ANTONIO CODERCH DE SENTMENAT (1913-1984) 

*CUARTEL G. CIVIL 

Edifici per a la Guardia Civil situat a la Carretera de Ribes s/n 

de Sitges. Anys 1940-1944 

*H. OBRA SINDICAL 

Conjunt residencial d’habitatges plurifamiliars per a Obra 

Sindical del Hogar situats a Madrid. Anys 1941-1943 

*REFUGI NAVACERRADA 

Projecte de Refugi d’Alta Muntanya situat a Navacerrada. 

Anys 1942-1945 

*HABITATGE PL. CALVÓ 

Conjunt de dos habitatges situats a la Plaça Calvó número 4 

de Barcelona. Anys: 1943-1946 

*CASA PÉREZ MAÑANET 

Habitatge Pérez Mañanet situat a Sitges. Anys: 1943-1946 

 

 



fig 28 Casa Calvó – J.A. Coderch 

fig 29 Casa Garriga Nogués – J.A. Coderch 

fig 30 Habitatges Barceloneta – J.A. Coderch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CASA GARRIGA NOGUÉS 

Habitatge Garriga Nogués situat a Sitges. Anys 1944-1947 

*ESCOLA SITGES 

Edifici Escolar a Sitges. Anys 1946-1948 

*EDIFICI SINDICAL 

Conjunt residencial Obra Sindical del Hogar a Sitges. Anys 

1947-1949 

*CASA UGALDE 

Habitatge unifamiliar Ugalde situat al carrer Torrenova 16 de 

Caldes d’Estrac. Anys: 1949-1951 

*CASA PUERTAS 

Habitatge unifamiliar Puertas situat a l’Avinguda 

Casacuberta s/n de Sitges. Anys: 1950-1952 

*TRIENNAL MILÀ 

Exposició en el pabelló espanyol de la IX TRIENNAL DE MILÀ. 

Any: 1951 

*HABITATGES LA BARCELONETA 

Edifici residencial situat a la cantonada del Passeig Joan de 

Borbó i el carrer de l’Almirall Cervera de Barcelona. Anys: 

1951-1954 

*CASA BOADA 

Habitatge unifamiliar Boada situat al carrer Can Boada 6 de 

Sant Vicenç de Montalt. Anys: 1953-1955 

*CONCURS TRANSATLÁNTICO 

Concurs per la seu del Banco Transatlántico situat a la 

cantonada del Passeig de Gràcia i l’Avinguda Diagonal de 

Barcelona. Any:1956 

*CASA CATASÚS 

Habitatge unifamiliar Catasús situat al carrer Josep Carner 

32-36 de Sitges. Anys: 1955-1957 

 



 

 

fig 31, 32 i 33 Casa Olano – J.A. Coderch 

 

fig 34 Habitatges J.S. Bach – J. A. Coderch 

 

fig 35 Habitatge Goytisolo – J.A. Coderch 

*CASA GOYTISOLO 

Habitatge unifamiliar Vallet de Goytisolo situat al carrer 

Belisana 5 de Madrid. Anys 1954-1956 

*CASA OLANO 

Habitatge unifamliar Olano al carrer La Rabia s/n de Comillas 

(Cantabria). Anys: 1957-1959 

*CLUB DE GOLF EL PRAT DEL LLOBREGAT 

Instal·lacions del Club de Golf del Prat del Llobregat situat al 

camí de la Volateria s/n del Prat del Llobregat. Projectat 

conjuntament amb l’arquitecte Robert Terradas i Via. Anys: 

1954-1966 

*HABITATGES J.S. BACH 

Habitatges residencial plurifamiliar aïllat situat al carrer 

Johan Sebastian Bach número 7 de Barcelona. Anys: 1957-

1960 

*CASA TÀPIES 

Habitatge i taller de l’artista Antoni Tàpies situat al carrer 

Saragossa número 57 de Barcelona. Anys: 1960-1963 

ANTONIO BONET CASTELLANA (1913-1989) 

*BANC VITALICI 

Edifici administratiu Banc Vitalici situat a la cantonada entre 

el Passeig de Gràcia i la Gran Via de les Corts Catalanes a 

Barcelona. Anys:1940-1945 

*VILA 

Habitatge unifamiliar Vila – La Lucila situat a Buenos Aires. 

Any: 1944 

*LA RINCONADA 

Habitatges unifamiliar La Rinconada situat a Punta Ballena 

(Uruguai). Anys: 1947-1948 

*BERLINGIERI 

Habitatge unifamiliar Berlingieri situat a Punta Ballena 

(Uruguai). Any: 1947 

 



fig 36 Banc Vitalici – A. B. Castellana 

fig 37 Habitatge Berlingieri – A. B. 

Castellana 

fig 38 La Ricarda – A. B. Castellana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*BOOTH 

Habitatge unifamiliar Booth situat a Punta Ballena (Uruguai). 

Any: 1948 

*LA RICARDA 

Habitatge unifamiliar aïllat La Ricarda situat al Prat del 

Llobregat. Anys:1950-1954 

*LA PALOMA 

Habitatge unifamiliar aïlla La Paloma aituat a Buenos Aires 

(Argentina). Anys: 1951-1952 

*STAPLES 

Edifici sanitari Clínica Staples situat a Buenos Aires 

(Argentina). Anys: 1954-1957 

*RIVADAVIA 

Edifici torre Galeria Rivadiavia situat a Mar del Plata 

(Argentina). Anys. 1957-1959 

*TERRAZA PALACE 

Edifici residencial Terraza Palace situat al Mar del Plata 

(Argentina). Anys 1957-1958 

*CENTRAL 

Edifici Central situat al Mar del Plata (Argentina). Any: 1958 

*MONTBAU 

Segona fase polígon Montbau. Blocs residencials 

plurifamiliars. Anys: 1959-1961 

*CHIPRE 

Grup residencial Apartaments Chipre situats a Salou. Any: 

1960 

*CASA RUBIÓ 

Habitatge unifamiliar aïllat Rubió situat al carrer de la Cala 

dels Crancs a Salou realitzat juntament amb l’arquitecte J. 

Puig Torné. Anys: 1959-1962. 

 



fig 39 Casa Rubio – A. B. Castellana 

fig 40 Van den Veeken – A. B. Castellana 

fig 41 Canòdrom Meridiana – A. B. 

Castellana 

fig 42 Fàbrica Enmasa – R. Terradas Via 

 

 

 

 

 

 

*SALOU 

Conjunt residencial situat al carrer Punta del Cavall 55 del 

Cap de Salou. Projecte realitzat amb l’arquitecte J. Puig i 

Torné. Anys:1961-1962 

*Van den Veeken 

Habitatge unifamiliar situat al carrer de la cala dels Crancs 

de Salou, posteriorment reformat com a centre cívic. 

Projecte realitzat juntament amb l’arquitecte J. Puig i Torné. 

Any: 1961 

*MERIDIANA 

Canódrom Meridiana situat a Barcelona, el qual obtingué el 

Premi FAD l’any 1963. Anys:1960-1963 

ROBERT TERRADAS VIA (1916-1976) 

*AUDITORI FABER 

Auditori A.W. Faber situat al carrer de les Camèlies de 

Barcelona. Anys: 1942-1944 

*SACHA 

Reforma confiteria SACHA situada a l’Avinguda Diagonal 538 

de Barcelona. Any:1945 

*FÀBRICA ENMASA 

Edifici industrial ENMASA situat al carrer Sant Adrià número 

55 de Barcelona. Projecete realitzat amb l’enginyer Vicente 

Alegre. Anys:1950-1957 

*CONGRÉS EUCARÍSTIC 

Espai estand del II Congrés Eucarístic a Barcelona. Any:1952 

*LES FARIGOLES 

Hotel Les Farigoles situat a Viladrau. Any: 1952 

*CLUB DE POLO BARCELONA 

Club de Polo a l’Avinguda del Doctor Marañón 17 de 

Barcelona. Any: 1955 

 

 



 

fig 43 i fig 7 E.T.S.E.I.B. – R. Terradas Via 

fig 44, 45 i 46 Club de Golf El Prat del 

Llobregat – J.A. Coderch i R. Terradas Via 

 

 

*LOEWE 

Casa Loewe situada al carrer Daniel Urdabieta número 6 de 

Madrid. Any: 1953 

*PÉREZ GALDÓS 

Edifici industrial situat al carrer Benito Pérez Galdós número 

36 de Barcelona. Any: 1956 (actualment enderrocat) 

*ROSELLÓ 257 

Edifici residencial entre mitgeres d’habitatges plurifamiliars  

anomenat també amb el nom del promotor Caixa Provincial 

d’Estalvis de Barcelona situat al carrer Roselló 257. Anys: 

1955-1956 

*CINEMA ESPAÑA 

Edifici residencial amb equipament de cinema situat al 

carrer d’Espanya de Sant Joan Despí. Any: 1958 

*VENTOS 

Casa Ventos situat a la carretera de Villassar Km3, Vilassar 

de Mar. Any:1958 

*BOLIVAR 

Edifici residencial situat al carrer Bolívar número 39 de 

Barcelona. Any:1959 

*CLUB DE TENIS BARCELONA 

Instal.lacions del Club de Tenis Barcelona. Any: 1960 

*HOTEL SANT PERE DE RIBES 

Hotel Monkens situat a Sant Pere de Ribes. Anys:1959-1962 

*E.T.S.E.I.B. 

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona 

situada a l’Avinguda Diagonal 647 de Barcelona. Anys:1959-

1964 

*CLUB DE GOLF EL PRAT DEL LLOBREGAT 

Instal·lacions del Club de Golf del Prat del Llobregat situat al 

camí de la Volateria s/n del Prat del Llobregat. Projectat 

conjuntament amb l’arquitecte J.A. Coderch. Anys: 1954-

1966 



fig 47 Ajuntemanet d’Amposta – F.J. Barba 

Corsini 

fig 11 Habitatges P. Bonanova – F.J. Barba 

Corsini 

fig 1 Habitatges Aribau 195 – F.J. Barba 

Corsini 

 

 

 

 

FRANCISCO JUAN BARBA CORSINI (1916-2010) 

*AJUNTAMENT D’AMPOSTA 

Ajuntament d’Amposta situat a la Plaça de l’Ajuntament. 

Anys: 1940-1944. L’arquitecte F. J. Barba Corsini va ser 

tècnic municipal d’aquesta localitat 

*HABITATGES P. BONANOVA 

Edifici residencial aïllat d’habitatges plurifamiliars situat al 

Passeig de la Bonanova 109 de Barcelona. Anys: 1943-1946 

*ARIBAU 195 

Edifici residencial entre mitgeres d’habitatges plurifamiliars 

situat al carrer Aribau 195 de Barcelona. Anys:1944-1946 

*LA EQUITATIVA 

Edifici administratiu situat al Passeig de Gràcia 44 de 

Barcelona. Anys: 1946-1948 

*GRAN VIA 662 

Edifici situat a la Gran Via de les Corts Catalanes número 662 

de Barcelona. Anys: 1946-1948 

*CALABRIA 230 

Edifici residencial d’habitatges plurifamiliars situat al carrer 

Calabria número 230 de Barcelona. Anys:1948-1950 

*TAVERN 

Edifici residencial d’habitatges plurifamiliars situat al carrer 

Tavern 34 de Barcelona. Anys: 1950-1952 

*LA PEDRERA 

Reforma de la planta golfes de l’edifici Milà (La Pedrera) 

d’Antoni Gaudí per convertir-la en petits apartaments. Anys: 

1951-1953 

*HABITATGES GUINARDÓ 

Edifici residencial entre mitgeres d’habitatges plurifamiliars 

situats a la Ronda del Guinardó 235 de Barcelona. Anys: 

1951-1954 



fig 12 Habitatges Tavern – F.J. Barba Corsini 

 

fig 48 Habitatges Goded – F.J. Barba Corsini 

fig 49 Habitatge Zariquiey – F.J. Barba 

Corsini 

fig 50 planta de l’habitatge Zariquiey 

*FIBRACOLOR 

Reforma interior de l’edifici La Equitativa per convertir-la en 

oficines de l’empresa FIBRACOLOR. És destacable el canvi de 

llenguatge arquitectònic de la reforma respecte el projecte 

de l’edifici realitzat per l’arquitecte anys abans. Any:1953 

*GODED 

Edifici d’habitatges plurifamiliar situat a la cantonada de 

l’Avinguda Pau Casals i el Turó Parc de Barcelona. 

Anys:1954-1955 

*MADRAZO 

Edifici entre mitgeres d’habitatges plurifamiliar situat al 

carrer Madrazo número 32 de Barcelona. Anys: 1954-1956 

*MUNTANER 

Edifici entre mitgeres d’habitatges plurifamiliar situat al 

carrer Muntaner número 516 de Barcelona. Anys: 1955-

1957 

*VIREL 

Edifici d’habitatges plurifamiliar Immobiliaria VIREL situat al 

carrer Mestre Nicolau número 23 de Barcelona. Anys: 1955-

1957 

*ZARIQUIEY 

Habitatge Unifamiliar situat al carrer Dr. Pérez del Pulgar de 

Cadaqués. Anys: 1957-1958 

*SALLERAS 

Habitatge unifamiliar situat a Cadaqués. Anys: 1957-1959 

*VICTORIA 

Cinema Victòria situat al carrer Santa Eulàlia 95 de 

l’Hospitalet del Llobregat. Anys:1956-1957 

*HABITATGES ESCOLES PIES 

Edifici aïlla d’habitatges plurifamiliar situat al carrer de les 

Escoles Pies número 16 de Barcelona. Anys: 1957-1961 

 

 



fig 51 Habitatges Escoles Pies – F.J. Barba 

Corsini 

 

fig 59 Maqueta del projecte Mitre 1 – F.J. 

Barba Corsini 

fig 60 Habitatge Elias – J.M. Sostres 

 

 

 

*MARIEGES 

Habitatge unifamiliar aïllat Marieges situat a Tossa de Mar. 

Anys: 1958-1959  

*HABITATGES MITRE 

Edifici aïllat d’habitatges plurifamiliar situat a la Ronda del 

General Mitre 1 de Barcelona. Anys: 1958-1962 

*TORONTO 

Proposta per al concurs de l’Ajuntament de Toronto. Any: 

1961 

JOSEP MARIA SOSTRES (1915-1984) 

*ELIAS 

Habitatge unifamiliar situat al camí de Talló de Bellver de 

Cerdanya. Any: 1948 

*HOTEL M. VICTÒRIA 

Hotel Maria Victòria situat al carrer Querol número 7 de 

Puigcerdà. Anys: 1953-1957 

*CASA AGUSTÍ 

Habitatge unifamiliar Agustí situat a Sitges. Anys: 1953-1955 

*TORREDEMBARRA 

Conjunt d’habitatges adossats situats al carrer Aragó 5-11 de 

Torredembarra. Anys: 1954-1957 

*CASA IRANZO 

Habitatge unifamiliar situat al carrer Apel.les Mestres 8-10 

d’Esplugues del Llobregat. Anys: 1955-1957 

*CASA MORATIEL 

Habitatge unifamiliar situat al carrer Apel.les Mestres 15 

d’Esplugues del Llobregat. Anys: 1955-1958 

*NOTICIERO 

Edifici administratiu El Noticiero Universal situat al carrer 

Roger de Llúria 35-37 de Barcelona. Anys: 1963-1965 

 



fig 60 Casa Agustí – J.M. Sostres 

fig 61 Casa Iranzo – J.M. Sostres 

fig 62 Casa Moratiel – J. M. Sostres 

fig 63 Apartaments Torredembarra – J.M. 

Sostres 

fig 64 Grup Residencial Escorial – O. 

Bohigas, J.M. Martorell, F. Mitjans, J. 

Alemany, A. Perpiñà, M. R. Piera, O. Ribas 

ORIOL BOHIGAS GUARDIOLA (1925 - ) 

*HABITATGES ESCORIAL 

Grup Residencial  Escorial situat al carrer Escorial 42 de 

Barcelona. Projecte realitzat conjuntament amb els 

arquitectes F. Mitjans, J.M. Martorell, J. Alemany, A. 

Perpiñà, M. Ribas Piera i J.M. Ribas. Anys:1952-1962. 

*HABITATGE ROGER DE FLOR 

Edifici residencial plurifamiliar situat al carrer Roger de Flor 

215 de Barcelona. Projecte realitzat conjuntament amb 

l’arquitecte J. M. Martorell. Anys: 1954-1958 

*C. GUARDIOLA 

Habitatge unifamiliar aïllat Guardiola situat a Argentona. 

Any: 1955 

*METALÚRGICA DE SEGUROS 

Edifici administratiu situat a l’Avinguda Diagonal 394 de 

Barcelona. Projecte realitzat conjuntament amb els 

arquitectes J.M. Martorell i O. Ribas. Anys: 1955- 1959 

*HABITATGES MERIDIANA 

Edifici entre mitgeres d’habitatges plurifamiliar situat a 

l’Avinguda Merdiana número 312 de Barcelona. Projecte 

realitzat conjuntament amb l’arquitecte J.M. Martorell. 

Anys: 1960-1962 

JOSEP MARIA FARGAS (1926-2011) & ENRIC TOUS (1925- ) 

*CASA MESTRE 

Habitatge unifamiliar aïllat situat a Platja d’Aro. Anys: 1955- 

1956 

*JENSEN 

Reforma interior de l’establiment Georg Jensen situat al 

Passeig de Gràcia número 62 de Barcelona. Premi FAD de 

l’any 1958 en l’apartat d’interiorisme. Any:1958 

*DOORS 

Habitatge unifamiliar aïllat per a Guillermo Doors situat a 

Esplugues del Llobregat. Any: 1958 



fig 65 Metalúrgica de Seguros – O. Bohigas i 

J. M. Martorell 

fig 66 Casa Guardiola – O. Bohigas 

Guardiola 

fig 67 Casa Mestre – J.M. Fargas i E. Tous 

 

fig 68 Edfici Dallant – J.M. Fargas i E. Tous 

 

fig 69 Casa Ballve – J.M. Fargas i E. Tous 

 

*SALUT 

Parròquia de Nostra Senyora de la Salut situada a Barcelona. 

Any: 1958 

*CASA BALLVÉ 

Habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer de la Font del Lleó 

a Barcelona. Anys: 1959-1962 

*EDIFICI DALLANT 

Edifici industrial Dallant situat a la carretera de Sant Feliu del 

Llobregat s/n. Any: 1963 

PABLO LÓPEZ ÍÑIGO (1925-1997), GUILLERMO GIRÁLDEZ 

(1925-), XAVIER SUBIAS (1925-) 

*MADRID 

Habitatges experimentals a Madrid. Any: 1955 

*DRET 

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona situada a 

l’Avinguda Diagonal número 684. Premi FAD. Any: 1958 

*MONTBAU 

Projecte d’urbanització i edificació dels blocs A, B, N i O del 

polígon de Montbau de Barcelona. Anys: 1959-1966 

*SUDOEST BESÒS 

Projecte d’urbanització del polígon de Sud Oest del Besòs a 

Barcelona. Anys:1959-1960 

*C.I.C. 

Edifici escolar C.I.C. situat a la Via Augusta número 205 de 

Barcelona. Anys:1958-1959 

*BIBLIOTECA “EL CAIRE” 

Projecte de biblioteca pública a El Caire. Anys: 1959-1961 

*COAC 

Projecte de reforma interior de la Biblioteca del Col.legi 

d’Arquitectes de Catalunya. Any: 1961 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscient de l’amplitud que suposa comprovar aquestes 

intuïcions personals, aquest treball centra l’atenció en el 

desenvolupament de l’exposició INTERBAU l’any 1957 a 

Berlín i les influències més o menys directes a l’arquitectura 

residencial de l’equip LIGS que en aquell moment estava 

centrada en el projecte del polígon de Montbau; sense 

entrar en profunditat en el treball d’altres arquitectes 

catalans del moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 fig 70 Plànol ciutat de Berlín de l’any 1875 

 

fig 71 Plànol del barri de Hansa de l’any 

1893 

 

 

 

 

 

 

 

fig 72 Segell editat en motiu de l’Exposició 

INTERBAU de 1957 

 

 

 

 

 

Publicació 

Die Stadt von 

Morgen Interbau 1957 

1.- Desenvolupament i plantejament de l’exposició 

Interbau. 

1.1.- Context històric. 

La Interbau és l’exposició resultant del concurs convocat per 
reconstruir el barri de Hansa de Berlín. L’origen del barri 
“Hansaviertel” (barri de Hansa) data de l’any 1876, i definia 
la zona residencial ubicada entre el riu Spree i el parc del 
Tiegarten. Barri de classe benestant majoritàriament jueus 
s’hi mesclaven artistes, juristes i intel·lectuals entre els quals 
hi van viure Rosa de Luxemburg, el pintor Lovis Corinth o 
l’escriptora i periodista Elisa Reifenberg coneguda amb el 
pseudònim de Gabriele Tergit. El barri es configurava amb al 
voltant de la plaça de Hansa i carrers que alineaven unes 
edificacions de planta baixa i tres o quatre plantes pis. A 
principis del segle XX, al voltant de l’any 1910, el barri tenia 
uns 15.000 habitants.  

Durant les nits dels dies 22, 23 i 24 de novembre de l’any 
1944 el barri va quedar destruït en un 90%.  

El tretze de novembre de mil nou-cents cinquanta-sis es 
convoca un concurs a nivell internacional per reconstruir el 
barri. L’organització va anar a càrreg d’Otto Bartning (1883-
1959), arquitecte berlinès que l’any 1953 va ser nomenat 
cap del comitè de la International Building Exhibition 
(INTERBAU). Otto Bartning havia estat col·laborador amb 
Walter Gropius en la direcció de l’escola Bauhaus 
dissenyant-ne el programa educatiu. Entre les seves 
publicacions es troba l’esquema publicat l’any 1932 sobre 
l’interior d’un habitatge prefabricat. Aquests precedents de 
Bartning en la història de l’arquitectura moderna fan palès 
en gran mesura el caràcter, els objectius i el resultat final del 
concurs convocat. 

L’operació abarcava l’urbanització complerta del barri així 
com la construcció de 1.160 habitatges, dels quals 601 van 
estar acabats per l’exposició de l’any 1957 i  els restants es 
van finalitzar l’any 1960. Un dels punts que valoraven els 
criteris seleccionadors dels projectes residencials 
seleccionats era el sistema constructiu plantejat, tenint en 
compte la rapidesa d’execució i la qualitat de la mateixa. Per 
altra banda, l’organització del concurs tenia també interès 
en obrir un debat amb noves propostes de programàtiques 
funcionals per  “una vida millor”, configurant el que van 
anomenar “la ciutat del demà”. El comitè organitzador va 
publicar un llibre de petit format que sota l’esperançador 
títol “Die Stadt von morgen” (La Ciutat del demà) es 
recollien reflexions en diferents àmbits per projectar una 
nova forma de viure que anava més enllà del terreny propi 
de l’arquitecte. 



fig 73Segell de l’any 1955 commemoratiu 
de la construcció de l’avinguda Stalinalée. 

fig 74 Stalinalée Berlín 1952 

 

 

fig 76 Inauguració “Kulturforum” 1962 amb 
la presència de J.F. Kennedy 

 

1 Das Hansaviertel  Ikone der Moderne – 

Stefanie Schulz & Carl-Georg Schulz – 2008 
Verlagshaus Braun 

La iniciativa, s’emmarca en el context històric de postguerra, 
onze anys després de l’acabament de la Segona Guerra 
Mundial, amb la rivalitat i confrontació ideològica amb la 
veïna Alemanya comunista. Tal i com explica Stefanie Schulz 
i Carl-Georg Schulz1 l’operació INTERBAU tenia també 
l’objectiu polític de respondre a les edificacions dels veïns 
comunistes, que a principis dels anys cinquanta havien 
construït l’avinguda Stalinalée (avui Karl-Marx-Alle) a la part 
oriental, un boulevard de dos quilòmetres de llarg, noranta 
metres d’amplada i emmarcada per edificis d’estil Classicista 
Socialista de vuit plantes d’altura, o la construcció del Palau 
dels Treballadors de l’arquitecte Nikolaus Bernau. Interbau 
va ser també, doncs, una demostració de la nova i 
democràtica Alemanya de l’Oest cap al món sencer, 
emfatitzant que es tractava de la part Francesa, Britànica, 
Italiana i Americana també des del punt de vista cultural i 
ideològic. El missatge era clar i directe, la modernitat 
s’associava a la idea de llibertat per contraposar-se a 
l’opressió, construïda en el llenguatge classicista, que 
s’associava al règim comunista que construïa una nova 
Berlin a mode de capital, en contraposició a l’Alemanya 
Occidental que tenia Bonn com a capital.  

Interbau, sembla ser, a nivell polític, l’excusa per respondre 
a la grandesa institucional construïda a la part comunista. 
Aquesta implicació segurament explica i ajuda a entendre el 
suport econòmic a l’operació arquitectònica, amb uns 
poders polítics (i econòmics) totalment entregats que 
semblen no posar límits a organitzadors i arquitectes.  

És en aquest context, de lluita ideològica als inicis de la 
guerra freda, que es va inaugurar l’any 1962 l’edifici “Haus 
der Kulturen der Welt” (Casa de les Cultures del món), 
projectat per l’arquitecte Hugh Stubbins dintre l’operació de 
la Interbau, amb la presència del president dels Estats Units 
d’Amèrica J.F. Kennedy que pronuncià el discurs “Ich bin ein 
Berlinner!” (Jo sóc un berlinès). En aquell moment, ja hi 
havia el filat metàl·lic que dividia les dues Alemanyes 
posteriorment es convertiria en el “mur de Berlín”.  

Els condicionants polítics del moment històric possibiliten 
una operació amb una gran càrrega ideològica , intel·lectual, 
tècnica i arquitònica que té un elevat cost econòmic. Així, el 
planejament urbanístic es permet el luxe d’acabar 
d’esborrar les traces, parcel·lari i pre-existències del barri 
històric per configurar-ne un de completament nou. Aquesta 
abundància de mitjanats es va traslladar també en els 
processos constructius dels habitatges, que gaudiren de 
l’última tecnologia disponible del moment permetent 
innovacions dels processos constructius i plantejos 
estructurals donant com a resultat un ventall de possibilitats 
noves en el camp residencial que atreien l’atenció del món  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    fig 76Barri de Hansa abans de 1944 

 

 fig 77 Barri de Hansa INTERBAU 1957 

 

 



fig 78 Emplaçament del barri de Hansa a la 
ciutat de Berlin 

 

 

Cartell de l’exposició de Noya York 
1939 

 

Portada edició anglesa de The City of 
Tomorrow – Le Corbusier 1925 

“La Vida només es desenvolupa en la 
mesura que concorden els dos principis 
contradictoris que regeixen la 
personalitat humana: l’individual i lo 
col.lectiu”  

– punt número 2 de la Carta d’Atenes 
1933 

sencer. Una de les crítiques a l’operació va ser la de la 
inviabilitat econòmica. La importació des dels Estats Units 
de tecnologia de la construcció, una construcció de gran 
qualitat, innovacions en el camp dels prefabricats i 
l’equipament fins a l’últim detall dels habitatges va fer 
inviable la rendibilitat econòmica de l’operació. Les 
autoritats polítiques, una vegada finalitzat van fixar un preu 
dels lloguers més baixos que els estàndards habituals 
augmentant així la fascinació de la població en general per 
l’operació duta a terme. 

1.2.- La Ciutat del demà. 

Interbau anava més enllà que el propi àmbit urbanístic i 
arquitectònic. Es tractava d’un replanteig global entorn 
l’habitatge residencial. Un replanteig que anava des de la 
vessant més pràctica arquitectònica fins a la vessant més 
ideològica d’organització social. El final atòmic de la Segona 
Guerra Mundial sembla estar present en el pensament i les 
reflexions entorn la societat i la seva forma de viure.  

Amb el títol “Die Stadt von morgen” (La Ciutat del demà), 
frase utilitzat a la Carta d’Atenes dels CIAM de 1933, a 
l’exposició de Nova York de 1939, s’edita un llibre preàmbul 
al concurs que recollia reflexions en diferents àmbits per 
projectar una nova forma de viure que anava més enllà del 
terreny propi de l’arquitecte. 

El text de “la ciutat del demà” reprèn el fil publicat per Le 
Corbusier l’any 1925 amb el mateix títol i més directament 
de la Carta d’Atenes l’any 1933 editada també per Le 
Corbusier l’any 1942. En tots tres escrits es fan reflexions 
paral·leles que ajuden a entendre les propostes edificatòries 
i d’organització del nou barri de Hansa. Aquestes reflexions, 
preocupacions o directrius sembla que s’utilitzessin també 
per argumentar políticament la resposta a la ideologia i 
operacions residencials portades a terme per l’Alemanya de 
l’Est. La forma de mostrar i explicar la operació Interbau es 
fa sempre a través d’arguments tangents a l’arquitectura i 
mai directament des de la pròpia arquitectura. El llibret “Die 
Stadt von morgen” parla de les relacions que han d’establir 
els ciutadans amb la natura, amb la tècnica o la vida que 
podran desenvolupar. En el text “Die Stadt von morgen” 
abunden les reflexions ideològiques de forma de viure, 
transitar o relacionar-se i escasseja la descripció de 
paràmetres arquitectònics o urbanístics.  

Els grans temes reflexionats són: 

L’individu i el col.lectiu 

Tan la Carta d’Atenes com La Ciutat del Demà de la Interbau 
descriu que hi ha d’haver una jerarquia de valors que  



LA FAMÍLIA, LA PERSONA, ELS NENS, 
L'EDAT, LA COMUNITAT 
“22 .- En els anys de guerra i dificultats la 
família era un refugi, fins i tot per a 
l'individu. 
23 .- El canvi constant de les condicions de 
treball i els fenòmens de masses en la nostra 
societat són, però, a llarg termini un perill 
cada vegada més gran per a les tasques 
essencials de la família.” 

Publicació: La Ciutat del Demà – 
capítol La Família, la persona, els 
nens, l’edat, la comunitat  

 

 

 

 

“El Sol, que presideix tot procés de 
creixement, hauria de penetrar a l’interior 
de cada habitatge per espessir els seus raigs, 
sense els quals la vida es penseix” 

– punt número 12 de la Carta d’Atenes 1933 

 

“8 .- La majoria dels habitants de la ciutat es 
veuen privats dels efectes de la natura 
necessaris per a la seva salut. Unes vacances 
al país no és suficient per equilibrar aquesta 
deficiència.” 

Capítol La Ciutat i la Natura - La Ciutat del 
Demà - Interbau 

 

Quadre evolució Tuberculosi 1950 
(Universitat Caracas)  

 

“14 .- L'espai verd com a element de l'escena 

és el centre de la ciutat i constitueix el marc 
de la seva estructura.” 

Capítol: Què es pot fer pel demà? La Ciutat i 
la Natura - La Ciutat del Demà - Interbau 

“La necessitat d’iluminar el  centre dels blocs 
dóna orígen a patis interiors de dimensions 
variades. Les ordenances municipals, 
lamentablement, deixen als especuladors la 
llibertat de limitar-los a dimensions 
veritablement escandaloses” 

– punt número 17 de la Carta d’Atenes 1933 

prioritzi els interessos col·lectius enfront dels privats. Una 
vida millor ha de passar per potenciar el bé col·lectiu. 
Aquesta prioritat ha de condicionar la pròpia planificació, 
dotant la ciutat d’espais de lleure, separant els habitatges de 
l’agitació i els perills  del trànsit rodat, orientant de forma 
adequada els habitatges respecte el sol o creant espais de 
lleure. L’ urbanisme ha d’aparcar les traces derivades de la 
pura especulació del sòl i ha de treballar amb altres 
prioritats i altres objectius. 

Aquesta reflexió es traslladarà també en l’àmbit edificatori, 
estudiant els espais entremitjos comunitaris com els porxos 
en planta baixa o les passeres de circulació però també amb 
l’aportació de nous espais de relació veïnal. En aquest 
aspecte és representatiu el projecte d’Oscar Niemeyer que 
planteja una planta vuitena totalment diàfana destinada 
exclusivament a relacions veïnals. 

Salubritat – higiene – salut 

El planejament, l’edificació ha de tenir com objectiu garantir 
unes òptimes condicions d’assolellament, ventilació i 
salubritat dels habitatges.  

S’aporten solucions de planejament que prioritzen la 
correcta orientació dels volums edificats respecte el Sol per 
sobre de qualsevol alineació a eixos compositius o a vies de 
circulació.  

S’entén que el plantejament d’una ciutat de futur ha de 
partir de l’eradicació total de les insalubres condicions 
d’habitabilitat que s’havien permès des de la revolució 
industrial. Europa, i els països desenvolupats, lluitaven per 
eradicar el problema de la tuberculosi que tenia un gran 
impacte en les tasses de mortalitat de la societat.  

El Sol, el contacte amb la natura, la preservació de la 
geografia del lloc, la ventilació creuada dels habitatges 
passen a ser premises de projecte, tant en l’urbanisme com 
en l’edificació. 

Ciutat i Natura - Fluxes circulatoris 

Les condicions d’higiene, la necessitat d’orientar 
correctament les edificacions respecte el Sol, prioritzar la 
ventilació creuada dels habitatges van estrament vinculats a  



“S’han de prohibir l’alineació dels habitatges 
al llarg de les vies de comunicació” 

– punt número 27 de la Carta d’Atenes 
1933 

 

“S’han de tenir en compte els recursos que 
ens ofereixen les tècniques modernes per 
realitzar construccions elevades”  

– punt número 28 de la Carta d’Atenes 
1933 

 

“Les construccions altes, situades a gran 
distància unes de les altres, han d’alliberar el 
sòl en favor de grans superfícies verdes”  

– punt número 29 de la Carta d’Atenes 
1933 

 

“Les distàncies entre els encreuaments dels 
carrers són massa petites...  

....Els encreuaments actuals situats a 100, 
50, 200 o inclús 10 metres de distància els 
uns amb els altres, no resulten convenients 
per a la bona marxa dels vehicles mecànics.” 

– punt número 54 de la Carta d’Atenes 
1933 

 

12 .- En aquesta situació, la relació entre 

ciutat i natura ha de ser reorganitzada en 

l'actualitat. Ja no és un problema dels espais 

verds dins de la pròpia ciutat, sinó que és un 

problema més ampli de l'organització de la 

nostra terra, la relació entre ciutat i camp i - 

almenys no pel bé de la humanitat - una 

qüestió de relació entre l'home i la natura . 

Capítol: La Ciutat i la Natura - La 
Ciutat del Demà - Interbau  

 

 

fig 79 Dibuix del llibre “The City of 
Tomorrow” - Le Corbusier 1925 

la idea de mesclar natura i ciutat. No posar límits geogràfics 
a la ciutat ni al camp, tot desdibuixant la frontera entre els 
dos.  

Es parteix del convenciment que no es pot evolucionar la 
qualitat d’una ciutat seguint amb el concepte de crear parcs 
que generalment acabaven adoptant una proporció de 
petits jardins, en relació amb el desmesurat tamany de la 
ciutat edificada. Si per un cantó, el volum edificat havia de 
seguir criteris diferents als de la trama viària desvinculant-se 
també dels eixos formals de composició per garantir una 
bona il·luminació i ventilació, per l’altre es pretenia que la 
natura, els espais verds es connectessin entre si en el centre 
de les ciutats. Per aconseguir ambdós objectius, es confiava 
absolutament en la tècnica edificatòria del moment. 
Aquesta permetia realitzar volums de gran altura alliberant 
sòl. Semblava clar que els volums edificats havien de no 
soldar-se als eixos viaris com s’havia realitzat fins ara.  

 

Esquema realitzat a la proposta de la Ville Radieuse – Le Corbusier 1935 

 

Aquesta reflexió sobre “la planta lliure” de l’urbanisme 
portava associada la reflexió sobre els sistemes viaris. La 
relació entre transit rodat i peatonal, l’augment exponencial 
que estava tenint el transit rodat i les relacions amb altres 
sistemes de transport. La separació radical entre el trànsit 
rodat i peatonal es mostrava com la solució per al futur. 
S’argumentava que els encreuaments massa continuats 
col·lapsen el trànsit rodat amb les conseqüents molèsties 
que implica per la pròpia circulació, la pol·lució o el soroll. La 
Carta d’Atenes dels CIAM, així com la publicació La Ciutat del 
Demà” aposta per la separació total, fomentant el 
desdoblament en dos nivells per tal que no s’interfereixin. 

La proposta del nou barri de Hansa es va plantejar com una 
ampliació del parc de Tiegarten, desdibuixant els límits que 
abans existien entre el barri i el parc. Una fotografia aèria 
mostra clarament aquesta indefinició de límits donant la 
sensació que els volums edificats estan enmig del parc. 

 

 



4 .- Un vehicle a motor proporciona una 
extensió de l'espai personal de vida 
antigament desconegut! 
Conduir millora la confiança en si mateix! 
Conduir porta prestigi social. 
5 .- L’automòbil cada vegada més serveix a 
l'economia i porta creixent influència per 
influir en els seus mètodes actuals. 

12 .- En els carrers els gasos d'escapament 
tòxics i densos es combinen amb l'aire de la 
ciutat que ja impurs causen greu dany a la 
salut. 

41 .- En els espais verds és un àmbit adequat 
on també està prevista l’evolució del trànsit 
aèri. En aquests espais verds seran inclosos 
camps d’aterratge a petita escala per a 
helicopters i avions privats. 
42 .- L'avanç del transport aeri ha portat una 
contaminació acústica cada vegada més gran 
de ciutadans. Aquesta molèstia pot reduir-se 
amb les millores tècniques en la fabricació 
d'aeronaus. 
Capítol: La Ciutat i el transport - La 
Ciutat del Demà – Interbau 

fig 80 Plan Voisin – Le Corbusier 1925 

fig 81 Interbau 1957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 82Vista aèra del barri de Hansa i el parc Tiegarten de Berlín (imatge actual 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 83 Emplaçament del barri de Hansa a Berlin 

La publicació “The City of tomorrow” reflexiona sobre els 
altres sistemes de transport tals com el ferrocarril o l’avió. 
La confiança absoluta amb l’evolució de la tècnica i la 
industria es fa palesa amb les reflexions entorn el transport 
aeri. Es confia que l’avió solucionarà els seus problemes de 
soroll i permetrà aterrar avions al centre de la ciutat per 
oferir un sistema de transport alternatiu. 

 

L’home i la tècnica 

Les reflexions sobre la relació entre la màquina i l’home, 
l’artesania i la industria, la industria i l’habitatge, el treball i 
el lleure van ocupar gran part de les publicacions i debats 
del moment. 



 

fig 83Il.lustració de la publicació 
“The City of Tomorrow” 
(INTERBAU 1957) explicatiu de la 
separació de circulacions. 

 

fig 84 Il.lustració de la publicació 
“The City of Tomorrow” 

(INTERBAU 1957) explicatiu dels 
problemes que comporta el 

transit rodat per als vianants. 

 

 

 

 

 

 

 

Les reflexions tenien una doble vessant: per un cantó es 
valorava la possibilitat que aportaven les noves tècniques 
però per l’altre s’advertia del perill i transformacions que 
l’evolució tecnològica portava adherides. 

La publicació de la Interbau apostava decididament per 
utilitzar la tècnica i la indústria d’última generació per tal 
d’aprofitar al màxim les seves possibilitats. Però per altra 
banda feia una defensa per situar l’home i les relacions 
personals com a centre de la vida. En certa manera, s’instva 
a forçar que la industria i la tècnica no s’apoderés de la 
forma de viure i per al contrari s’amotllés a proporcionar 
una millor qualitat de vida. En aquest sentit s’incidia 
especialment en trobar la manera d’escurçar distàncies 
entre feina i habitatge i entre feina i lleure. Les noves 
condicions de treball implicarien una reducció del temps 
familiar, i la família es considerava nucli essencial del model 
de societat que es catalogava com a òptim. La “Ciutat del 
Demà” havia d’intentar solucionar aquest problema, no 
ubicant la industria excessivament lluny dels habitatges i 
fent arribar la natura dintre la ciutat perquè els espais de 
lleure estiguessin aprop de les zones residencials. La solució 
que es plantejava per donar resposta aquestes aspiracions 
va ser la confiança absoluta en la tècnica i la industria per 
construir en altura tot alliberant sòl, poder abaratir la 
construcció evolucionant processos d’estandarització i 
poder prefabricar per tal de poder reduir costos i dotar a 
tota la població d’una habitatge amb bones condicions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fig 85 Projecte església arquitecte Willy 
Kreuer 

fig 86 Paròdia publicada als diaris de 
l’època on s’hi adjuntava el comentari: “El 
nostre fill ha tornat a fer un Hansa” 

 

1.3.- Proposta d’organització urbanística. 

El nou barri de Hansa s’organitzava a través d’edificis aïllats 
entre els quals s’escampava la frondosa vegetació del parc 
del Tiegarten que aïllaven el barri del soroll i inconvenients 
de l’estressant ciutat. Es crea doncs un espai tranquil, més 
aprop del concepte tradicional de parc que del de ciutat,  
travessat pel riu Spree i amb excel·lents comunicacions amb 
la ciutat de la qual forma part. El concurs de l’ordenació 
urbanística va ser guanyada pels arquitectes Gerhard Jobst i 
Willy Kreuer, aquest últim també autor d’un dels projectes 
d’església. L’urbanització inicial plantejada es va modificar 
sota la supervisió d’un comitè científic presidit per Otto 
Bartning. El resultat final va ser la disposició d’una gran 
varietat d’edificis, corresponents a diferents tipologies – 
blocs baixos, torres i casetes filera – construïts per 53 
arquitectes de 14 països i 10 paisatgistes. El conjunt el 
completen dues esglésies, una estació de metro, un petit 
centre comercial amb cinema i biblioteca i una llar d’infants 
als quals s’hi ha d’afegir la “Akademic der Künste” acabada 
l’any 1960.  El planejament realitzat pels arquitectes 
Gerhard Jobst i Willy Kreuer permetia fluir les formes 
orgàniques de la natura entre els blocs d’habitatge. Aquesta 
disposició contrastava radicalment amb la rotunditat formal 
dels volums edificats plantejats.  

 

fig 87 Superposició del nou barri de Hansa amb l’històric destruït l’any 1944 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nova disposició trenca al cent per cent amb les traces del 
barri històric i disposa els volums “dessoldant-se” dels eixos 
viaris.   

Desapareix en la nova organització del barri els carrers 
entesos com a tals, configurats per l’alineació dels vials i les 
edificacions. Desapareixen els espais d’organització 
urbanística de l’antic barri de Hansa. Gerhard Jobst i Willy 
Kreuer apliquen les reflexions exposades a la publicació “The 
City of Tomorrow” desdoblant el sistema viari de transit 
rodat de l’organització volumètrica. El sistema 
d’organtizació peatonal i volumètric anirà completament 
independent dels grans eixos de trànsit rodat.  

La intervenció INTERBAU s’iniciava amb una aposta 
radicalment innovadora ja des de la seva organització 
urbanística. L’impacte d’aquesta disposició dels blocs 
edificats fou motiu de crítica i burla de la premsa de l’època.  

Ciutat i Natura – Fluxes circulatoris 

Aquesta organització possibilitava posar en pràctica les 
reflexions realitzades entorn la natura i l’home, el lleure i 
l’habitatge o els fluxes circulatoris. La natura travessava la 
ciutat, el parc entrava a la ciutat o la ciutat entrava al parc 
segons com es vulgui. Aquesta decisió permetia relacionar-
se directament amb la natura, portant la massa boscosa fins 
a la porta dels habitatges. S’aconseguia, doncs, escurçar la 
distància entre l’habitatge i el lleure, podent crear zones 
d’esbarjo al costat dels habitatges.  

La confiança en la indústria i la tècnica comporten la 
priorització i foment dels mitjans de transport disponibles i 
de futur. Els eixos viaris de trànsit rodat han d’estar 
desvinculats dels volums edificats i del transit peatonal per 
no destorbar-se mútuament. El trànsit rodat necessita tenir 
els mínims encreuaments possibles per garantir la seva 
fluïdesa. Interbau planteja un telefèric aèri que conectava 
directament amb el centre de la ciutat (oest). 

Salubritat – higiene - salut 

Els insalubres patis interiors quedaven eliminats per la 
relació directa amb el parc i les òptimes condicions 
d’assolellament. Es combatia l’enfermetat de la tuberculosi  
des de l’arquitectura de les ciutats.  

L’ordenació de les volumetries es van orientar 
majoritàriament a Sud. Els edificis que no hi estaven tenien 
una orientació llevant-ponent amb una distribució 
d’habitatges de doble orientació. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologies: 

La tècnica, la qual se li havia de treure el major profit,  
permetia projectar volums de gran altura per alliberar sòl. 
Una de les característiques principals del plantejament 
urbanístic del nou Hansa és la varietat tipològica dels seus 
volums. Les conclusions plantejades a la publicació “The City 
of Tomorrow” fan pronosticar, erròniament, en un 
plantejament de volums homogenis tots de gran altura. La 
proposta resultant barreja tipologies de grans blocs pantalla 
de planta baixa i deu altures, amb blocs de planta baixa i 
quatre altures i habitatges unifamiliars de planta baixa. Per 
altures es poden fer els següents grups: 

a) blocs en altura (longitudinals i torres) 

- Luciano Baldessari 

- Johanes Hendril van den Broek & Jacob Berend 
Bakema 

- Gustav Hassenpflug 

- Raymond Lopez & Eugène Beaudouin 

- Hans Schiwippert 

- Egon Eiermann 

- Oscar Niemeyer 

- Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 

- Alvar Aalto 

- Pierre Vago 

- Walter Gropius 

- Klaus Müller-Rehm & Gerhard Siegmann 

- Le Corbusier 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) planta baixa i tres plantes pis 

- Hans Christian Müller 

- Günther Gottwald 

- Wassili Luckhardt & Hubert Horffmann 

- Paul Schneider-Esleben 

- Otto H. Senn 

- Kay Fisker 

- Max Taut 

- Franz Schuster 

- Paul Baumgarten 

 

c) habitatge unifamiliar 

- Eduard Ludwig 

- Arne Jacobsen 

- Gerhard Weber 

- Alois Giefer & Hermann Mäckler 

- Johannes Krahn 

- Wolf von Möllendorf & Sergius Ruegenberg 

- Sepp Ruf 

- Günter Hönow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.- Tipologies funcionals plantejades. Flexibilitat. 

Una vegada establert els paràmetres urbanístics, una gran 
varietat d’arquitectes realitzen els diversos projectes 
d’edificació. La voluntat de l’organització de la Interbau, 
plantejada a la publicació The City of Tomorrow, va més 
enllà de solucionar les necessitats del barri de Hansa i 
planteja crear les bases de la ciutat del futur. Es planteja a 
mode de catàleg de reflexions per aplicar en futures 
operacions residencials. 

La pròpia organització urbanística plantejava la mescla 
tipològica. El nou barri de Hansa esdevenia una barreja 
d’habitatges unifamiliars de gran dimensió, habitatges 
plurifamiliars per a famílies amb gran quantitat de fills, 



 

 

 

 

 

 

 

 fig 88 Habitatges unifamiliars de 
l’arquitecte Eduard Ludwig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

habitatges plurifamiliars per a famílies monoparentals i 
equipaments. Exemple d’aquesta flexibilitat urbanística són 
els habitatges unifamiliars de gran dimensió que 
contrastaven amb els blocs alts amb habitatges de reduïda 
superfície. 

 

 

Eduard Ludwig (1906-1960), arquitecte berlinès alumne de 
Mies van der Rohe a la Bauhaus  i col·laborador al despatx 
professional de Mies plantejà la tipologia de cases pati. Els 
habitatges tenien una superfície interior de cent vuitanta 
metres quadrats, que sumats als dos-cents exteriors 
ocupaven una superfície de tres-cents vuitanta metres 
quadrats en planta. El contrast era radical entre la tipologia 
unifamiliar i la plurifamiliar. Els habitatges unifamiliars 
contrastaven amb la superfície reduïda  d’algunes propostes 
com la de l’arquitecte Egon Eiermann d’unitats de trenta-
cinc metres quadrats o l’altura d’edificis com els de 
l’arquitecte milanès Luciano Baldessari que tenia disset 
plantes. Hansa esdevenia un nou barri model on tothom hi 
tenia cabuda, desde la parella jove fins a la família benestant 
amb fills i jardí privat. 

La proposta d’Eduard Ludwig desenvolupa dues tipologies 
de cases pati. La tipologia en forma L, plantejava la 
possibilitat d’independitzar totalment la zona de nit de la 
zona de dia i poder utilitzar els dormitoris com a zona de 
treball. 

Altres projectes, especialment interessants per la flexibilitat 
proposada són: 

 



 

fig 89 Wassili Luckhardt & Hubert Hoffmann 

 

fig 90 Gustav Hassenpflug 

 

 

fig 91 Esquema de distribucions plantejades 
pel propi arquitecte Gustav Hassenpflug 

 

 

 

 

 

 

- Hans Christian Müller 

- Wassili Luckhardt & Hubert Hoffann 

- Gustav Hassenppflug 

L’organització familiar, segons la publicació The City of 
Tomorrow, havia canviat. Les noves formes de viure que 
imposava la pròpia  indústria implicaven noves maneres de 
projectar l’habitatge. L’organització funcional i utilització 
d’aquests habitatges canviava al llarg de vida i s’havia 
d’adaptar a futurs esdeveniments. Des d’aquest 
convenciment es van organitzar noves tipologies que 
potenciàven les diagonals visuals i la suma d’espais, dotant a 
l’usuari d’aquests habitatges reduïts les amplituds pròpies 
d’habitatges més grans.  El projecte de l’arquitecte Hans 
Christian Müller relaciona els espais interiors de l’habitatge 
amb diagonals que travessen visualment els espais. Des de 
la porta d’accés l’usuari gaudeix de la profunditat que 
aporta la diagonal visual que travessa la sala d’estar, el 
menjador, el despatx fins arribar a intuir el dormitori 
principal. Habitatges d’una superfície de setanta metres 
quadrats gaudeixen d’unes profunditats visuals pròpies 
d’habitatges més generosos. De la mateixa manera es pot 
veure en la planta dels habitatges dels arquitectes Wassili 
Luckhardt i Hubert Hoffmann, on sala d’estar menjador i 
dormitori principal formen, si l’usuari ho vol, un únic espai.  

La resposta a les noves organitzacions funcionals que poden 
tenir els habitatges és dotar-los de flexibilitat per aquests 
nous usos. L’habitatge s’havia de poder reorganitzar amb les 
diferents demandes de cada usuari. En aquest sentit és 
especialment destacable el projecte de l’arquitecte Gustav 
Hassenpflug. Exteriorment la façana es mostra neutral, 
ritmada sense jerarquies de forats que puguin arribar a 
identificar els diferents espais de l’habitatge. Interiorment 
es planteja un habitatge totalment flexible que permeti 
disposar d’un habitatge de múltiples estances de dimensions 
reduïdes o menys espais però de dimensions més grans. La 
presentació de la planta de l’habitatge ja dóna les diferents 
possibilitats que tindrà l’usuari.  

L’habitatge del futur es és de dimensions reduïdes. Les grans 
operacions residencials del futur seran majoritàriament 
d’habitatges de superfície reduïda. Interbau es constitueix 
majoritàriament d’habitatges no superiors a setanta metres 
quadrats de superfície a excepció dels habitatges 
unifamiliars de planta baixa. 

 



fig 92Planta baixa de l’edifici de l’arquitecte 
Hans Christian Müller. 

 

fig 93 Planta primera de l’edifici de 
l’arquitecte Hans Christian Müller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’edifici que planteja l’arquitecte Hans Christian Müller 
combina habitatges de diferent superfície distribuïts sense 
pràcticament separacions entre les estances. Això permet 
tenir llargues visuals de l’habitatge que no queden 
interrompudes per cap element distributiu. L’habitatge de 
l’extrem de la planta baixa permet la distribució lliure 
segons les necessitats de l’usuari. D’aquesta manera es 
podria utilitzar la meitat de l’habitatge com a despatx 
professional, taller o oficina, o bé es podria distribuir com a 
programa funcional de família nombrosa amb quatre 
habitacions dobles de gran tamany. Aquesta indefinició dels 
espais, i per tan de flexibilitat funcional també la 
desenvolupa en els habitatges de menor superfície. A la 
planta primera trobem habitatges que podrien catalogar-se 
com a programa funcional d’una habitació, tot i que la 
diafanitat dels espais permeten altres usos. En qualsevol de 
les plantes de l’edifici de Hans Christian Müller om no hi 
trobarà una distribució tancada i clàssica d’una habitatge 
per a una família. 

 



 

 

fig 94 Planta primera de l’edifici dels 
arquitectes Wassili Luckhardt i Hubert 

Hoffman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els arquitectes berlinesos Wassili Luckhardt i Hubert 
Hoffman plantegen diverses possibilitats d’ús amb les 
diferents distribucions que fan dels seus habitatges. L’opció 
projectada de convertir l’habitatge en oficina-despatx obre 
el ventall de possibilitats funcionals, entenent l’habitatge 
com un contenidor que permet adaptar-se a les necessitats 
específiques dels seus usuaris. La decisió  d’ubicar zona de 
serveis a la façana nord, i zones nobles a la façana sud (que 
té vistes al parc Tiegarten) esdevé decisiva de cara a 
preveure el correcte funcionament de les diferents 
distribucions. 

 



 

fig 95 Plantes edifici d’habitatges Egon 
Eiermann 

24 .- La família solia ser una unitat de 

diverses generacions, viure, treballar i passar 

el seu temps lliure junts. Avui en dia la gran 

família s'ha reduït a una petita unitat per la 

divisió de l'edat de la generació més jove de 

treball. 

25 .- Fins i tot aquesta petita família s’arriba 

a dispersar situant-se aprop dels seus 

diferents llocs de treball i interessos. Els 

membres de la família es separen. 

26 .- La càrrega addicional imposada amb 

freqüència a la dona per haver de guanyar 

diners, a més de criar els seus fills i la 

conducta de la seva llar ataca el nucli i el 

contingut de la família. Aquesta és una 

amenaça per a les arrels de la societat. 

Els nens no han creixen privats de "calor de 

niu". 

Publicació “The City of Tomorrow” Interbau 
1957 

 

 

 

 

 

 

L’edifici d’Egon Eiermann es planteja en passera interior. 
Aquesta passera dóna accés a habitatges desenvolupats en 
una única planta. Les plantes imparells, les que tenen la 
passera de circulació, contenen habitatges tipus estudi de 
reduïda superfície, trenta-cinc metres quadrats útils. Tot i 
ser de superfície mínima, l’arquitecte separa una estança a 
l’altre costat de la passera de circulació. Tots els habitatges 
tindran una estança totalment independitzada que podrà 
utilitzar-se per la funció que es vulgui. Aquest plantejament 
torna a donar l’opció de poder vincular un petit espai de 
treball (oficina, despatx, taller) aprop de l’habitatge. 

Les plantes parells tenen habitatges en els quals es pot 
desenvolupar un programa funcional per a dues persones. 
Tot i plantejar-se com una distribució més convencional, les 
dimensions de les estances careixen de jerarquia pel que fa 
a la seva superfície. La sala d’estar té la mateixa superífice 
que el dormitori. Aquesta similitud de superfícies permet 
canviar la distribució, ubicant la sala-menjador enlloc del 
dormitori i viceversa, o redistribuir-ho amb altres models 
funcionals. 



fig 96 Encofrats de formigó incorporant les 
instal.lacions realitzats als edificis de Hansa. 

fig 97 Sistema centralitzat de brossa 
utilitzats Esquema de pas d’instal.lacions 
vertical 

1.5.- Innovacions tècniques, industrial i capital tecnològic 
importat. 

Interbau va ser la formalització de la ciutat del demà, de la 
ciutat del futur. Ho va ser pel seu plantejament urbanístic i 
per les noves tipologies residencials però també ho va ser 
per l’aposta ferma per les noves tecnologies edificatòries. 
Tal com explica l’arquitecte Carl-Georg Schultz en el seu 
llibre Das Hansaviertel Ikone der Moderne l’experimentació i 
aplicació de noves tecnologies a la construcció dels edificis 
de la Interbau va ser una demostració del desplegament 
tecnològic més modern de l’època a nivell internacional. Es 
va importar tecnologia constructiva des dels Estats Units 
dotant l’operació d’uns recursos tècnics pràcticament 
il·limitats.  

Això va suposar poder realitzar estructures i tancaments de 
formigó que portaven les instal·lacions incorporades ja des 
del seu encofrat, utilitzar sistemes de construcció amb 
prefabricats o incorporar tot l’equipament propi d’una 
habitatge modern amb electrodomèstics com rentadora, 
rentaplats o nevera. S’elimina la sala comunitària per rentar 
la roba i tots els habitatges portaran incorporats els seus 
propis electrodomèstics. S’aporten noves solucions com 
conductes verticals comunitaris per llençar la brossa des de 
les plantes altes i recollir-les a la part inferior sense que els 
usuaris haguessin de baixar-la personalment. 

Es desenvolupen estudis per tal d’optimitzar els encofrats i 
poder reutilitzar-los tot abaratint els costos i disminuint el 
temps de construcció. S’avança en les tècniques d’encofrat, 
utilitzant encofrats lliscants i nous formigons que permeten 
controlar el fraguat dels mateixos. Es fa especialment 
interessant en les fotografies de la construcció dels edificis 
veure com el formigó s’utilitza a pràcticament tots els 
edificis per configurar estructura i tancaments amb 
encofrats lliscant per façana i en molts casos utilitzant dues 
grues simultàniament en el mateix edifici. 

El concurs valorava l’estudi del manteniment de façanes. 
S’havia de tenir en compte la neteja de les façanes pels 
propis ususaris, especialment en els de gran altura, la 
protecció de façana i l’accessibilitat a tots els racons de 
l’edifici per practicar un correcte manteniment. 

A nivell estructural, la tècnica permet arribar a altures en 
edificis d’habitatges de més de trenta metres, permet tenir 
el nucli habitacional diàfan de qualsevol estructura 
facilitant-ne la seva flexibilitat funcional i possibilita crear 
espais intermitjos de grans dimensions per ser utilitzats per 
la comunitat. És especialment interessant els espais de 
planta baixa porxats dels edificis d’Alvar Aalto, Oscar 
Niemeyer i Walter Gropius. Oscar Niemeyer planteja grans  



Planta baixa edifici Alvar Aalto 

Planta baixa edifici Òscar Niemeyer 

 

 

 

 

fig 98 Edifici de l’arquitecte Günther 
Gottwald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pantalles en forma de “V” que deixen un espai diàfan en 
planta baixa per a ús comunitari. Aquests espais, així com la 
totalitat de la planta cinquena del mateix edifici estaven 
destinats a propiciar les relacions personals entre veïns. 
Espais de relació, en la majoria dels casos intermitjos entre 
interior i exterior que permeten el lleure dels infants, dels 
adults i enfortir unes relacions personals que la era de la 
màquina sembla posar en perill.  

  

 

 

 

 

 

 

La proposta de l’arquitecte suec Günther Gottwald planteja 
distribucions interiors de fusta per tal que sigui fàcilment 
redistribuible. El nucli humid de bany i cuina queda en un 
extrem de l’habitatge per tal que la resta pugui quedar 
totalment diàfan. El projecte s’explica al número 28 de la 
publicació Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo de l’any 
1956 dedicat a Interbau. Al costat de la documentació 
gràfica s’hi explica que: 

 “Aplicant un procediment suec, l’arquitecte ha seguit les 
següent idees rectores: En primer lloc, aplicacíó de la fusta 
en diversos elements de la construcción. No únicament els 
tabics són de fusta, sino que aquesta també s’utilitza en 
parets exteriors. Observi’s que, en virtud d’aquest 
procediment de construcción, els tancaments exteriors no  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 fig 99 Façana de l’edifici de l’arquitecte Günther Gotwald 

 
 
 
són de càrrega. A més a més, la unitat d’habitatge s’ha 
d’entregar als veïns amb el mínim de subdivisió possible (a 
excepció del bany i la cuina que són fixes). D’aquesta 
manera l’ocupant podrá utilizar tabics fàcilment mòbils, per 
repartir la planta com més li convingui” 
 

 

 



 

 

Edifici Johanes Hendrik van der Broek & 
Jacob Berend Bakema 

 

 

La tècnica havia de permetre edificar en altura i alliberar sòl. 
Edificis com el dels arquitectes holandesos Johanes Hendrik 
van der Broek i Jacob Berend Bakema són exemple dels 
mitjans constructius disponibles. Un edifici torre, de planta 
amb proporcions rectangulars que s’aproximen al quadrat, 
s’eleva a una altura de planta baixa i setze plantes pis, 
sobresortint per sobre l’arbrat del Tiegarten. El formigó 
resol l’estructura portant, que permet la planta lliure dels 
seus habitatges, però també resol l’acabat de façana. Les 
seves quatre façanes estan acabades deixant vist el formigó 
estructural.  

Els forjats estan desnivellats mig nivell, i en conseqüència els 
habitatges es resolen en seminivells. La passera de circulació 
queda il·luminada gràcies a la curta distància que hi ha entre 
el seu inici i final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

fig 101 Imatges actuals de l’edifici de l’arquitecte Oscar Niemeyer i del moment 
de la seva construcció 

 

 fig 100 Planta tipus de l’edifici de l’arquitecte Oscar Niemeyer 

 

L’arquitecte brasiler Oscar Niemeyer planteja un edifici 
d’altura planta baixa i vuit plantes pis. L’estructura i façanes 
laterals són de formigó armat elevat sobre pilotis en forma 
de “V” que permet deixar la planta baixa absolutament 
permeable a la circulació de veïns.  

Els habitatges tenen una distribució de tabiqueria no 
portant gràcies a l’estructura muraria de formigó de les 
parets mitgeres. Cinc escales comunitàries donen accés als 
habitatges, que estan distribuïts a mode de dos per replà. 
Un fet singular del planteig d’aquest edifici és la inconnexió 
del nucli d’ascensor amb l’accés als habitatges. Aquest nucli 
comunicava els tres espais de relació veïnal projectats per 
l’arquitecte. Aquests eren el porxo de planta baixa, tota la 
planta cinquena i la planta coberta. 

L’edifici incorpora els conceptes desenvolupats per Le 
Corbusier als projectes d’Unité d’Habitation, deixant la 
planta baixa sobre pilotis i habilitant la coberta per a 
utilitzar-la com espai exterior veïnal; però fa un pas més 
enllà deixant tota la planta cinquena de relació veïnal. 
Aquesta planta, ja no és un espai exterior, com poden ser els 
de planta baixa i planta coberta, sino que és un espai 
interior calefactat i útil per estacions d’hivern en una 
climatologia especialment freda com la de Berlín. 

 

 

 



 

 

 

fig 102 Maquetes dels edificis de Walter 
Gropius i Pierre Vago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.- Composició formal. 

Els edificis com els d’Oscar Niemeyer o el de J. H. van den 
Broek i J. B. BAkema van formalitzar les seves façanes com a 
resultat del sistema estructural utilitzat en l’edifici. Oscar 
Niemeyer utilitza la finestra correguda com a resultat d’una 
estructura de pilars i els arquitectes holandesos mostren el 
sistema murari de formigó armat en façana. La tecnologia 
utilitzada, l’ordre estructural així com la seva qualitat 
constructiva configuren els pilars de la  seva configuració 
formal.  

Altres edificis com els de Pierre Vago o Walter Gropius 
semblen utilitzar la seva diversitat tipològica per configurar 
la potència plàstica de les seves façanes. Les façanes 
generen un dinamisme compositiu a través de la posició dels 
buits i plens. Aquest és el cas dels edificis de Pierre Vago, 
Walter Gropius o Egon Eiermann. Aquest dinamisme, buscat 
pels autors dels projectes, en alguns casos és el resultat 
directa de la mescla tipològica dels habitatges en planta i 
altres casos és una composició formal de façana que no 
respon a canvis de distribució en planta. 

L’exposició d’Interbau, és doncs, un catàleg de noves 
estratègies compositives en l’arquitectura residencial. A 
continuació es detallen els projectes dels arquitectes  Egon 
Eiermann, Pierre Vago o Walter Gropius a partir dels seus 
esquemes compositius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici de l’arquitecte Egon Eirmann 

 

 
 
  

 

 

 

    fig 103 Façana longitudinal principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

   fig 104 Façana longitudinal posterior 

 

El projecte de l’arquitecte alemany Egon Eiermann (1904-
1970) configura el seu resultat formal a través de la pròpia 
retícula estructural. La façana es resol a través d’anar 
omplint els forats que la pròpia estructura deixa. Tot i la 
trama ortogonal estàtica de la retícula, els forats es tanquen 
amb paraments de rajola ceràmica que configuren 
rectangles verticals i horitzontals generant un moviment 
compositiu, o un cert desordre ordenat. 

La façana longitudinal principal deixa la retícula en primer 
plà, retrassant les fusteries per configurar un espai intermig 
de terrassa. Aquest espai és idèntic en la seva superfície i 
configuració per a les diferents tipologies d’habitatge. 
Contràriament, la façana posterior esdevé canviant 
mostrant la diversitat d’espais que en ella s’hi aboquen. Els 
espais que donen llum a la passera de circulació es mostren 
en façana amb una obertura vertical que trenca la retícula i 
l’ordre de l’estructura. Les estances independitzades dels 
habitatges, a l’altre costat de la passera de circulació, 
s’il·luminen per una obertura rectangular horitzontal. En 
canvi, les plantes que no tenen passera de circulació no 
tenen cap obertura horitzontal en façana.  



 

 

Plantes i emplaçament de l’edifici de 
l’arquitecte Pierre Vago 

Imatge del porxo d’accés en planta baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 105 Planta habitatge tipus de cantonada 

L’arquitecte francès Pierre Vago (1910-2002), editor de la 
publicació Architecture d’Aujourd’hui i fundador de la Unió 
Internacional d’Arquitectes (UIA), planteja un edifici de 
planta baixa i vuit plantes pis. L’edifici alterna tipologies de 
diferent superfície i volum. La secció transversal mostra un 
desnivellament dels forjats a mitja altura que permet tenir 
algunes sales d’estar divides en dos altures. Els habitatges 
que tenen aquesta particularitat no són tots, únicament els 
de major superfície. En aquests, la seva distribució interior 
es resol amb la possibilitat d’independitzar completament la 
zona de dia de la zona de nit. Aquest espai de major altura, 
podrà esdevenir part de la sala de l’habitatge o podrà 
utilitzar-se per altres funcions independitzant-se del reste 
d’estances i amb accés directe des del vestíbul de l’entrada. 

La mescla tipològica dintre el mateix edifici i la diferència 
d’altures de forjat possibiliten la flexibilitat funcional dels 
espais construïts permetent adaptar-los a les necessitats de 
cada usuari. Aquesta flexibilitat funcional té una translació 
directa, en aquest cas, a la formalització exterior del volum. 
La façana longitudinal que conté els balcons correguts 
mostra un esquema compositiu paral·lel al de la façana 
posterior d’Egon Eiermann, en el cas de Pierre Vago amb la 
profunditat dels propis balcons. El desordre ordenat que 
hem utilitzat per descriure la composició d’Egon Eiermann, 
en aquest cas està potenciat per la profunditat del balcó i 
pel canvi de material d’algunes parts dels balcons. En tots 
dos casos la façana genera un cert moviment controlat. 

 



 

Esquema compositiu de façana 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 106 Façana edifici Pierre Vago 

 

fig 107 Secció transcersal edifici Pierre Vago 

 

 

 



 

Emplaçament edifici de l’arquitecte Walter 
Gropius 

 

 

fig 109 Imatges de l’edifici de l’arquitecte 
Walter Gropius 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 110 Walter Gropius a Berlín 1956 

 

 

fig 108 Plantes tipus de l’edifici de l’arquitecte Walter Gropius 

L’arquitecte alemany Walter Gropius (1883-1969), que en 
aquell moment residia als Estats Units, projecta un dels 
edificis que posteriorment han estat més publicats i ha 
tingut més reconeixement, amb una imatge que en moltes 
publicacions ha esdevingut la imatge de INTERBAU. Un 
paral·lelepípede lleugerament arquejat cap a l’orientació de 
Sud. La façana, ritmada a una llum de 5,50 metres, mostra el 
dinamisme compositiu anteriorment descrit mitjançant el 
desplaçament aparentment arbitrari dels espais terrassa. Els 
testers de l’edifici, a diferència de reste d’edificacions de la 
INTERBAU, gira certs balcons modificant la condició de 
mitgera per la de façana. Exteriorment, la solució del tester 
sembla partir d’un gir de la distribució dels habitatges 
semblant a la de la Unité d’Habitation de Le Corbusier.  

Exteriorment, doncs, sembla que Walter Gropius planteja 
uns habitatges en dúplex, que distribuïts en altura 
configuren la composició de façanes. Sorprenentment, les 
plantes de distribució són exactament idèntiques entre 
elles. És a dir, en certs habitatges els balcons estan davant la 
sala d’estar i en certs habitatges estan davant l’habitació i la 
cuina. El joc compositiu de façana no respon a una 
diferència de distribució entre plantes com vèiem en els 
casos de Pierre Vago o Egon Eiermann. 

Funcionalment els habitatges es plantegen amb un passadís 
de distribució que dóna accés a les diferents estances. No es 
planteja en cap cas un canvi de distribució o varietat en la 
superfícies i distribució dels habitatges.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

fig 111 Telefèric de connexió del barri de 
Hansa amb el centre de la ciutat 

 

fig 112 Imatges del pavelló “La Ciutat del 
Demà” de l’arquitecte Karl Otto 

 

 

fig 113 projecte pavelló de Karl Otto 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Importació de l’experiència berlinesa: 

2.1.- Impacte de l’operació INTERBAU a l’arquitectura de 

barcelona. 

L’operació INTERBAU va estar dissenyada per tal 
d’aconseguir la major difusió i impacte internacional. Els 
recursos invertits, tal i com especifica el llibre de Frank-
Manuel Peter “Das Berliner Hansaviertel”, van ser 
pràcticament il·limitats per tal de ser una operació 
exemplar. La participació dels arquitectes més 
internacionals de l’època, així com el suport polític de 
governs com el d’Estats Units van fer que en només tres 
mesos nou-centes mil persones visitessin la INTERBAU.  

L’arquitecte Karl Otto va projectar un gran pavelló exterior 
que portava per nom “La Ciutat del Demà” on s’hi exposava 
en diferents llengües internacionals l’operació INTERBAU 
així com les conclusions per al futur de les ciutats. Des del 
mateix pavelló de l’exposició s’organitzaven visites a les 
construccions realitzades i a les que estaven a punt 
d’acabar-se. Els visitants podien veure la documentació dels 
projectes, la construcció i les tècniques utilitzades així com 
edificis ja acabats i moblats.  

L’operació aconsegueix l’èxit anhelat a nivell internacional. 
Desde Catalunya s’organitzen viatges institucionals des del 
Patronat Municipal de l’Habitatge i des del propi 
Ajuntament de Porcioles. Aquests viatges estan organitzats 
per arquitectes i polítics que van conjuntament a veure el 
nou Hansaviertel. Les publicacions especialitzades dediquen 
monografies dedicades a l’exposició. La publicació 
Cuadernos de Arquitectura dedica els números 29 i 30 quasi 
en la seva totalitat a resumir i difondre els projectes 
realitzats a la Interbau. L’impacte transcendeix més enllà 
dels professionals de l’arquitectura arribant a polítics i 
ciutadans.  



 

 

 

Els diaris de l’època es fan ressò de la reconstrucció de 
Hansa en diversos articles. L’associació entre el nou 
Hansaviertel i les noves operacions urbanístiques de la 
ciutat de Barcelona es fan directament a la mateixa premsa 
convencional. 

 

Esquema de nova ordenació urbanística a la Diagonal (Avenida del 
Generalíssimo) a la cantonada amb el carrer Numància adjuntat a la mateixa 

pàgina d’explicació de l’operació INTERBAU. 

  

El mes de març de 1957 Josep Maria Porcioles havia 
esdevingut nou alcalde de Barcelona i amb ell, Xavier Subias 
va ocupar el càrreg d’arquitecte en cap de l’Ajuntament. La 
primera proposta d’ordenació de les illes situades entre els 
carrers Numànciai l’Avinguda Diagonal es presenta al diari 
La Vanguardia com a resultat directe de la influència de 
Interbau en l’urbanisme barceloní. És a dir, Interbau havia 
traspassat l’àmbit estrictament arquitectònic i va esdevenir 
de coneixement general. La solució final executada, en 
aquesta illa d’habitatges, dista molt del primer planteig 
exposat als diaris però conserva la fluïdesa d’espais 
verds entre les edificacions i una disposició de blocs 
que atén a consideracions d’orientació solar i no 
d’alineació a la trama viària de carrers. 

Imatge aèrea actual de l’illa d’habitatge c Numància / Av. Diagonal (Barcelona) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 114 Esquema ordenació Sud-Oest del 
Besòs 

 

 

fig 115 Esquema ordenació Montbau 

 

 

 

 

 

 

2.2.- Incidència en l’obra de López-Íñigo Giráldez Subias  

L’equip LIGS1 estava format pels arquitectes Pablo López-
Íñigo, Guillermo Giráldez i Xavier Subias, nascuts l’any 1926 
que van iniciar la seva carrera professional conjunta amb un 
encarreg d’ habitatges experimentals del Ministeri de 
l’Habitatge a Madrid. Els arquitectes López-Íñigo i Subias 
treballaven des de l’inici de la seva trajectòria professional 
com a tècnics de l’Ajuntament de Barcelona. Guillermo 
Giráldez va formar part del Grup R des de l’any 1952 
participant en les diverses iniciatives per re-introduir 
l’arquitectura moderna a Barcelona continuant el fil de la 
tasca desenvolupada pel GATCPAC de Bonet Castellana, Sert 
o Sixte Illescas entre d’altres. 

A finals dels anys cinquanta, l’Ajuntament de Barcelona de 
J.M. Porcioles, assessorats per Santiago Cruïlles, de 
professió abogat i regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de 
Barcelona, entre d’altres, decideixen organitzar viatges per 
Europa amb tècnics i arquitectes per tal d’observar les 
operacions de reconstrucció que s’estaven duent a terme. 
Un d’aquests viatges fou la visita a la Interbau de Berlín amb 
arquitectes com l’equip LIGS, F.J. Barba Corsini o Oriol 
Bohigas. 

Organització urbanística 

La visita a la Interbau, s’insereix, dintre la cronologia d’obres 
de l’equip LIGS, just en el moment de redacció dels 
projectes d’habitatges del Sud-Oest del Besòs i de Montbau.  

“... vam viatjar a Anglaterra, a França, però el que més ens va impactar va 
ser Berlín. Allà vam aprendre un tipus d'urbanització nova que vam 
traslladar a les nostres obres a Barcelona. En lloc d'illes d'edificis, tot 

s'organitzava al voltant de blocs que formaven unitats autosuficients.” – 
(Converes LIGS – Joaquim Girbau i Neus Mateu - Escola Tècnica Superior 
d’Arquitecutra La Salle) 

El projecte del Sud-Oest del Besòs s’organitzava dintre la 
retícula viària de l’eixample Cerdà; en canvi, Montbau 
quedava lliure de qualsevol pre-existència i partia 
pràcticament de zero; la primera proposta d’ordenació de 
l’equip LIGS conservava la masia dels terrenys de Montbau. 
La segona proposta, duta a terme pels arquitectes J. Baldric, 
A. Bonet Castellana i J. M. Soteras la van acabar enderrocant 
i esborrant-ne les traces. La volumetria de Sud-Oest del 
Besòs es va organitzar seguint els eixos ortogonals de la 
trama Cerdà però sense configurar l’Illa tancada. Els blocs es 
van disposar paral·lelament entre ells i permetien la lliure 
circulació peatonal per tots els espais. Montbau, respecte 
Sud-Oest del Besòs, segurament per la possibilitat de poder 
projectar tots els seus elements mostra amb més claredat 
les similituds amb la urbanització del barri de Hansa. 

 



fig 116 Imatge aerea Montbau 2011 

 

fig 117 Esquema viari Montbau (fase LIGS) 

fig 118 Esquema situació blocs A,B,N i O a 
Montbau 

 

 

 

 

 

Al igual que Berlín, on el parc Tiegarten es situa tangent al 
barri de Hansa, Montbau està col·locat just al costat del Parc 
Natural de Collserola i la vegetació de la muntanya del 
Tibidabo. La urbanització projectada pel despatx LIGS 
permet el flux continuo de la vegetació boscosa, penetrant 
entre els edificis de Montbau. En una imatge aèria es fa 
palès com la zona verda de Collserola no finalitza on s’inicia 
la urbanització a la part de major cota topogràfica, sinó que 
finalitza amb la frontera que suposa l’eix viari de la Ronda 
de dalt (a la part de cota inferior). Apart dels espais 
entremitjos entre l’edificació, la Rambla Central esdevé un 
corredor verd que potencia la penetració dels arbres a la 
zona residencial. Aquesta Rambla Central és un dels trets 
diferenciadors de l’organització urbanística de Montbau 
respecte el model projectat a Hansa. Altres aspectes 
originals del polígon barceloní és la creació d’espais plaça 
com la configurada pels blocs A,B i N. Aquesta plaça queda 
configurada per la volumetria edificatòria però també a 
nivell de planta baixa per la porxada dels pòrtics estructurals 
que voregen l’espai públic comú i serveixen d’aixopluc i 
espais entremitjos amb els comerços i locals de planta baixa. 

La circulació rodada es limita respecte el model d’eixample 
barceloní rodejat de carrer, i els vehicles en alguns casos no 
arriben a la porta dels habitatges. El traçat viari és mínim 
per donar servei als edificis. 

Tipologies funcionals: flexibilitat 

“El Patronat Municipal de l’Habitatge veu clar a Berlín que s’han de fer 

pisos petits” – – (Converes LIGS – Joaquim Girbau i Neus Mateu - Escola Tècnica 

Superior d’Arquitecutra La Salle)  

Montbau esdevé camp per l’experimentació de noves 
tipologies residencials de menor tamany a les habituals fins 
aquell moment i concebudes en molts casos per donar 
sortida a una necessitat temporal del propi usuari. 
L’habitatge havia de ser útil per a una gran diversitat 
d’usuaris i havia de poder adaptar-se a les situacions 



fig 119 Edifici J. H. van der Broek & J.B. 
Bakema – INTERBAU 1957 

 

fig 120 Edifici N Montbau - LIGS 

 

fig 121 Foto del porxo de l’edifici B de  
Montbau 

fig 122 Tipologia 3 dormitoris bloc B  

(ventialció creuada) 

amb dues habitacions fins habitatges de quatre habitacions 
(100 metres quadrats). El bloc N plantejava tríplex de 
seminivells realitzats canviants com a conseqüència de la 
creació de família, fills o la possibilitat desenvolupar el 
treball en el propi habitatge. Montbau desenvolupa 
habitatges-taller per a professionals que puguin 
desenvolupar la feina prop de l’habitatge i experimenta amb 
una gran varietat tipològica plantejant dúplex de superfície 
reduïda (66metres quadrats) amb estructura muraria de 
formigó. Aquest edifici, com reconeixen els seus autors, es 
planteja com la importació de l’edifici desenvolupat per 
Bakema i Van der Broek al barri de Hansa. Els arquitectes 
Xavier Subias i Guillermo Giráldez el van veure com un pas 
més en l’evolució de les “Unité d’Habitation” de Le 
Corbusier ja que, a diferència d’aquests, els espais de 
circulació comunitària gaudien de llum i ventilació natural. 
Cal destacar, en el bloc N, la importància en dimensió que 
tenen els espais de relació comunitària. Enfront les mesures 
ajustades dels habitatges, els espais de circulació i per tant, 
de relació comunitària, gaudeixen de mides, en proporció, 
generoses. 

Les relacions entre els espais intermitjos permet diluir la 
separació entre privat i públic, generant espais que puguin 
utilitzar els veïns de manera conjunta. Aquestes relacions es 
projecten des de la pròpia urbanització. Entre el carrer i la 
porta de l’habitatge hi ha una successió d’espais que filtren 
la privacitat i permeten als veïns gaudir-ne. L’usuari passa 
del carrer a un espai delimitat entre blocs, d’aquest passa a 
una plaça oberta però ajustada en les seves dimensions, 
seguidament passa a un porxo o espai més reduït fins 
arribar a la porta del bloc. Aquests espais són viscuts amb 
intensitat pels veïns que hi passen gran part del seu temps 
de lleure. A l’interior dels edificis també hi ha aquests espais 
que permeten ubicar-hi un banc, una taula o deixar-hi la 
bicicleta. En certa manera apareixen aquests espais que 
possibiliten reduir les dimensions dels habitatges en tant 
que ofereixen una alternativa espaial més comunitària i 
menys privada. 

Totes les tipologies d’habitatge desenvolupades per l’equip 
LIGS a Montbau s’organitzen amb ventilació creuada dels 
habitatges. Un dels objectius de finals dels anys cinquanta, 
entre els països europeus, era eradicar la tuberculosi, 
disminuir el nombre de persones tísiques. La bona 
orientació i ventilació dels habitatges era condició 
indispensable per solucionar el problema. En aquest sentit 
és interessant repassar l’ampli ventall de tipologies 
residencials observant que la ventilació creuada hi és en 
totes elles. Val a dir que la solució es podia desenvolupar 
gràcies a la poca profunditat establerta en el planejament 
urbanístic. 



 

 

 

fig 123 Concurso de Vivienda Experimental 
– Ministerio de la Vivienda 1956 - LIGS 

Els habitatges realitzats per l’equip LIGS just abans del viatge 
a Berlin són el resultat del concurs que guanyen a Madrid 
convocat pel Ministerio de la Vivienda sota el títol de 
“Viviendas Experimentales”.  Si bé constructivament 
aporten la innovació de la utilització d’un maó de grans 
dimensions que reduïa el temps de construcció, 
funcionalment la distribució dels habitatges es configuraven 
amb un esquema més convencional on la separació 
d’estances era total.  

fig 124 Planta dels habitatges plantejats al concurs “Viviendas Experimentales” 

 

El bloc A de Montbau, realitzat l’any 1958, presenta unes 
plantes en dúplex on la planta baixa desdibuixa les 
separacions entre les estances de cuina, circulació, 
menjador i sala d’estar per esdevenir un sol espai diàfan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 125 Planta tipus dels habitatges del bloc A de Montbau 



 

Plantes de l’edifici Bloc N de Montbau dels 
arquitectes LIGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 126 Planta tipus de l’habitatge del bloc N 

 

Innovacions tècniques 

Si es compara l’obra de Montbau respecte les obres 
realitzades amb anterioritat pel Patronat Municipal de 
l’Habitatge com per l’equip d’arquitectes LIGS, el salt tècnic i 
constructiu esdevé notable. Montbau planteja les 
estructures dels edificis A i B amb formigó armat i l’edifici N 
es realitza íntegrament amb formigó, incloent tancament de 
façanes. El formigó armat va permetre elevar fins a planta 
baixa i quinze plantes pis l’altura del bloc N situat sobre la 
pronunciada pendent dels terrenys de Montbau. 

 

 

 

 

 

 

 

 



fig 127 Imatge bloc O Montbau 

fig 128 Imatge façana longitudinal bloc O 
Montbau 

fig 129 Planta bloc O Montbau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’estructura de formigó permet entendre els habitatges com 
a contenedors flexibles adaptables a futurs canvis i 
distribucions. 

L’edifici O, situat darrera l’edifici N, construït l’any 1958, 
planteja el seu tancament de façanes amb panells 
prefabricats. Es planteja, doncs, avançar en el camp de la 
estandardització i prefabricació de la industria de la 
construcció. L’objectiu d’aquesta industrialització, al igual 
que Berlín, era l’abaratiment del procés constructiu per 
poder dotar al major nombre de persones d’una habitatges 
amb òptimes condicions. 

El mateix any 1958 l’equip LIGS construïa la nova Facultat de 
Dret a l’Avinguda Diagonal on també es visualitza la 
confiança absoluta en la tècnica i la industria per configurar 
el resultat formal de l’edifici. Aquesta confiança no anava en 
sintonia amb el nivell professional de la industria del país 
d’aquells anys; motiu pel qual es van haver de forrar 
d’alumini la mala execució amb les que s’havia realitzat les 
jàsseres metàl·liques horitzontals de la Facultat de Dret. 

 

Volum i façana 

Quan es comparen els edificis d’Egon Eiermann a Interbau 
amb els blocs A i B a Montbau, o l’edifici de J. H. van der 
Broek & J.B. Bakema amb el bloc N, la influència de les 
edificacions berlineses semblen ser directes als construïts a 
Barcelona. Els dos edificis citats de Berlin són exemple de 
l’aplicació directe de dos conceptes explicats anteriorment 
per Le Corbusier: els traçats reguladors i l’escala visual. 

L’escala visual implica definir l’aspecte formal pensant en 
una visió propera de l’objecte però també en la llunyana. 
D’aquesta manera l’edifici genera ombres i especejaments 
volumètrics que visualitzats a llarga distància configuren una 
imatge de conjunt que ha de ser controlat formalment 
d’igual manera que es fa en els aspectes de curta distància 
com podria ser les entregues constructives, els 
especejaments de les fusteries o la textura dels materials 
utilitzats. L’edifici de J. H. van der Broek & J.B. Bakema 
agrupa compositivament les obertures de balcons per tal 
que l’edifici es visualitzi a llarga distància com si tingués 
únicament tres forats i tres parts massisses.  

 

 



fig 130 Edifici J. H. van der Broek & J.B. 
Bakema – INTERBAU 1957 

 

fig 131 Edifici N Montbau 

L’espectador és pràcticament incapaç d’adonar-se que es 
tracta d’un bloc de planta baixa i quinze plantes pis. L’edifici 
N organitza la seva composició formal amb la mateixa 
estratègia. Els dos exemples semblen continuar els 
paràmetres compositius posats en pràctica per Le Corbusier 
en edificis com les Unité d’Habitation. 

De Le Corbusier sembla estirar-se’n el fil dels traçats 

reguladors, que tota obra arquitectònica hauria de tenir (en 

paraules de Le Corbusier en el llibre “Vers une 

architecture”). L’edifici de J. H. van der Broek  i J. B. Bakema 

sembla respondre a les proporcions derivades del quadrat, 

concretament a la proporció : 

 

El seu origen prové de la diagonal d’una quadrat de costat 1. 

 

Aquesta proporció, utilitzada per establir els formats de 
paper tipus DIN, permet agrupar suma de rectangles 
conservant la proporció. En altres paraules, la suma de dos 
fulls DIN A4 té per resultat un full DIN A3 que conserva la 
mateixa proporció que la que tenien cada DIN A4. L’edifici 
de J.H. Bakema està modulat en rectangles d’aquesta 
proporció. Els seus forats, parts massisses i tota la façana 
parteix de l’agrupament de rectangles de proporció  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de proporcions edifici N Montbau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 132 Façana Est Bloc N Montbau 

L’edifici N parteix també de les proporcions derivades del 
quadrat. La franja central de l’escala, configurada a partir 
d’una textura realitzada amb una sèrie de finestres 
quadrades, separa dos parts de la façana que esdevenen 
rectangles de proporcions  

 

  i  

La proporció corresponent a la inversa de l’arrel quadrada 
de cinc correspon a la diagonal d’un rectangle de 
proporcions costats 1 i 2 o dit d’una altra manera a la 
diagonal de mig quadrat. Aquesta segona proporció té la 
importància de ser la base per a la construcció d’un 
rectangle de proporcions aurees.  

Aquestes dues relacions de proporció també sembla 
utilitzar-se per disposar la posició de les finestres o 
proporcionar les mides del balcó en voladís. 

 

L’edifici del bloc B de Montbau sembla seguir els paràmetres 
compositius projectats per Egon Eiermann en el seu edifici 
de Hansa. La façana del bloc B sembla partir d’una trama de 
rectangles de proporcions  

 



 
 

 

 

                  Esquema de proporcions: 

                 Esquema de proporcions:   

 

 

fig 133 Façana Bloc A - Montbau 

 

Aquesta proporció sembla definir l’altura exacta de la visera 
de formigó del porxo de planta baixa, el mòdul de la retícula 
o l’altura de l’ampit de la finestra. Altres rectangles que 
intervenen en la composició semblen regir-se per la inversa 
de l’arrel quadrada de cinc. Aquesta defineix les proporcions 
dels forats dels balcons (per sobre la barana), la part 
massissa horitzontal de façana o la franja vertical que conté 
les finestres. Res sembla escapar-se de l’ordre compositiu 
establert. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                        Esquema de proporcions: 

 

 

         Esquema de proporcions         i   

 

 

 

 

 

 

fig 134 Façana Egon Eiermann INTERBAU 

 

Egon Eiermann defineix un volum la façana del qual sembla 
partir de la suma de dos rectangles de proporció 

 

 

 

Aquesta proporció esdevé la directriu que marca les 
proporcions dels rectangles que configuren la retícula. Altres 
rectangles com obertures, parts massisses o inclús 
especejaments de fusteries semblen partir de la proporció  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 135 Alçat del projecte Viviendas Experimentales a Madrid (LIGS) 

La formalització del projecte “Viviendas Experimentales” 

realitzat l’any 1956 dista dels plantejos compositius 

desenvolupats a Montbau, Sud Oest del Besòs o la Facultat 

de Dret en tant que s’articula una composició on els forats 

d’escala es disposen simètricament, repetint obertures 

verticalment sense generar una trama-retícula o el 

moviment plàstic que descrivíem en els alçats de Montbau. 

A Montbau, l’abstracció compositiva porta generar 

paral·lelepípedes de trama compositiva regular a diferencia 

de les Viviendas Experimentales de Madrid on es trasllada a 

la composició de façana les diferències d’amplitud de les 

estances interiors. L’espectador és capaç de llegir en façana 

la distribució interior dels habitatges, contràriament al que 

passa amb els blocs A, B, N i O de Montbau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Conclusions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

INTERBAU, via lliure pel Moviment Modern 

INTERBAU sembla ser la posada en pràctica de les tesis del 
moviment que s’havien estat gestant durant cinquanta anys, 
i segons com es miri, sembla també marcar un final d’etapa. 
L’any 1957 INTERBAU compta amb la col.laboració dels 
mestres de l’arquitectura moderna, referents mundials, com 
poden ser Le Corbusier, Walter Gropius o Alvar Aalto al final 
de la seva trajectòria professional. Berlin va suposar la 
realització de les seves obres de maduresa, de projectes que 
condensaven totes les seves reflexions. Per tant, el viatge a 
Berlín que van realitzar els arquitectes catalans el podríem 
definir com un viatge al Moviment Modern.  

El marc històric va crear les òptimes condicions per poder 
desenvolupar tot el procés ideològicament en el Moviment 
Modern, des de la seva organització fins al seu 
desenvolupament urbanístic i arquitectònic. I és que el 
poder polític va otorgar via lliure per poder desenvolupar els 
projectes sense límits econòmics i tècnics. L’arquitectura va 
esdevenir, en aquells anys, un camp més de confrontació 
amb el comunisme. El Moviment Modern va ser elegit com 
l’arquitectura del capitalisme, i per tant, va rebre el suport 
polític i econòmic per poder-se desenvolupar i evolucionar. 
Enfront l’arquitectura academicista o neoclàssica que 
desenvolupava l’imperi comunista, s’havia d’executar una 
arquitectura totalment oposada, una arquitectura moderna 
que portés associada conceptes de llibertat, convivència, 
modernitat i confort. El Moviment Modern esdevé la 
resposta contundent que buscava el poder polític en el 
camp de l’arquitectura. INTERBAU va tenir “xec en blanc” 
per tal de posar en pràctica les reflexions de cinquanta anys 
de Moviment Modern i portar-les fins a les últimes 
conseqüències per esdevenir un model a seguir 
internacionalment. Es partia, doncs, de les reflexions 
aportades en els diferents congressos CIAM i de les 
aportacions fetes fins aquell moment dels grans arquitectes 
referents. La resposta al model plantejat pels països 
comunistes no va ser improvitzat sino que va poder utilitzar 
el bagatge, les reflexions i la potència ideològica que havia 
gestat el Moviment Modern durant la primera part del segle 
XX.  

Es donen les condicions per experimentar i evolucionar 
sense límits en el camp de l’arquitectura residencial. Així ho 
demostren la quantitat de solucions tipològiques 
plantejades en els diferents projectes.  

Actualment el marc normatiu assegura una certa qualitat 
urbanística i edificatòria, però a la vegada nega tota 
possibilitat de sortir o evolucionar dels propis estandards. 
Nous codis d’habitabilitat garanteixen òptimes condicions  



 

 

 

 

“Revistes com Casabella i L’Architettura 
llancen mensualment un manifest 
d’inconformisme contra les posicions 
teòricament tradicionals de L’Architecture 
d’Aujourd’hui o Bauen + Wonen. 
Architectural Review, pel seu cantó, va 
introduint tota una nova mentalitat en els 
judicis arquitectònics i es mou en uns criteris 
justíssims, contra els formalismes i els 
amanerametns” 

“És molt més difícil construir – i molt més 
anacrònic- un peu dret d’acer perfectament 
calibrat, si hom no disposa d’un bon equip 
de maquinària, que no pas de fer en pedra 
una columna salomònica. Com a 
conseqüència d’aquesta major dificultat – 
d’aquest encariment i d’aquesta manca de 
repetició seriada- aquest estil “modern” 
falsament tecnicista arriba a convertir-se en 
un autèntic refugi de l’aristocratisme” 

“...des de fa un quant temps ha aparegut 
una reacció batalladora contra el 
formalisme, que, al mateix temps, enfronta 
a l’idealisme abstracte dels qui creuen 
treballar en una tuòpica societat 
industrialitzada, el nou realisme que toca de 
peus a terra i que treballa amb les mans 
concretes dels nostres proletaris i al servei 
immediat d’aquets mateixos proletaris, ja 
prou anys sacrificats en l’experiència 
obligada dels prototipus.” 

“No és cap casualitat que els arquitectes de 
major efectivitat cultural i els que desperten 
majors entusiasmes entre la joventut no 
siguin pas els tecnicistes alemanys ni els 
suissos desangelats, sinó precisament els 
que viuen al voltant de personalitats tan 
lligades al nou realisme com Louis Kahn, 
Franco Albini, Kenzo Tange, potser Paul 
Rudolph, Vázquez Molezún i, entre 
nosaltres, Sostres, Coderch, Moragas i la 
gran personalitat de Josep L. Sert, 
avançadíssim polèmic en l’admirable 
“prototipus” del Dispensari Antituberculós 
als anys trenta i avui eficacíssim “realista”, 
des dels tallers de Joan Miró fins a la 
Fundació Maeght. El nou realisme és el 
retorn a la raó i l’única forma de passar 
“racionalment” dels prototipus dels anys 
peonerístics a la successiva i modesta 
adaptació a les exactes condicions de l’home 
i de la natura, a les exactes premises 
sociològiques, tècniques, econòmiques i 
polítiques.” 

Extracte de la declaració “Cap a una 
Arquitectura Realista” publicat  al 
número 5 de Serra D’Or l’any 1962 

per a tots els nous habitatges però invaliden totalment 
tipologies com la del dúplex o la de plantejar un contenedor 
lliure de distribució. Aquesta limitació projectual que implica 
el marc normatiu actual fa especialment interessant la 
revisió de projectes com els desenvolupats amb total 
llibertat a la dècada dels anys cinquanta. 

INTERBAU, últim punt d’encontre 

Un altre aspecte característic de l’arquitectura 
desenvolupada a finals dels anys cinquanta és una certa 
uniformitat en el discurs arquitectònic. Fins el moment de la 
INTERBAU el Moviment Modern sembla estirar del mateix fil 
evolutiu. Phillip Johnson, en l’exposició realitzada al Museu 
d’Art Modern de Nova York l’any 1939, va batejar amb el 
nom d’Estil Internacional les particularitats comunes que es 
desenvolupaven a l’arquitectura moderna de diferents 
països internacionals.  Terragni a Itàlia, Le Corbusier a 
França, Mies a Barcelona o Brno, Aalto a Finlàndia o Neutra 
als Estats Units semblaven estar alineats en el mateix fil 
evolutiu de l’arquitectura moderna. A partir de la dècada 
dels anys seixanta, i per tant posteriorment a INTERBAU, 
l’arquitectura sembla dividir-se en diferents revisions del 
moviment modern. Arne Jacobsen, Robert Venturi, Aldo 
Rossi, Peter Smithson, Pier Luigi Nervi o Oscar Niemeyer 
semblen no compartir els mateixos interessos i motivacions 
en l’arquitectura. Aquesta diversitat de criteris va arribar 
també a l’arquitectura catalana dels anys seixanta, dividint 
entre els anomenats arquitectes realistes i arquitectes 
idealistes; arribant-se a confrontar en una guerra ideològica. 
El grup R, que l’any 1951 va agrupar arquitectes com 
Coderch, Bohigas, Pratsmarsó, Giráldez o Moragas amb una 
inicial afinitat d’interessos per restaurar el Moviment 
Modern s’acaba desagrupant i separant-se per divergències 
ideològiques en l’arquitectura. Bohigas va escriure el seu 
manifest “Cap a una arquitectura Realista” i els articles a la 
revista Destino “Elogi del totxo”  ens els que considerava 
que s’havia de refusar la tècnica i la indústria per basar 
l’arquitectura en l’artesania i centrar l’arquitectura 
modernista com a punt d’inici d’una nova arquitectura 
moderna. Bohigas, que durant els anys cinquanta havia 
realitzat projectes com l’illa d’habitatges al carrer Escorial, el 
concurs per la nova seu del Col.legi d’Arquitectes o la casa 
Guardiola, durant els anys seixanta va oposar-se a les 
influències directes del Moviment Modern per desenvolupar 
un llenguatge arquitectònic de recuperació del totxo, 
l’artesania i les solucions constructives de la construcció 
tradicional. L’edifici de la Facultat de Dret de l’any 1958, de 
llenguatge miesià, va ser el primer punt de desencontre 
entre arquitectes com l’equip LIGS, als quals quedarien 
batejats com idealistes al igual que l’equip Tous i Fargas o 
Barba Corsini en confrontació amb els anomenats realistes  



“Serà més fácil canviar la societat amb 

instruments autènciament revolucionaris 

que construir la “màquina dels desitjos” per 

una “ciutat espacial” sobre els sostres de 

París o un grup d’habitatges endollables a la 

riba del Tàmesis, o cobrir Manhattan amb 

una gran cúpula geodésica com anuncia 

l’il.lús del Fuller. (…) La utopia tecnológica és 

l’última trampa del sistema establert.” 

Oriol Bohigas “Tribuna Abierta. La 

utopia de la tecnología” DESTINO 
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aglutinats al voltant de la figura de l’arquitecte Oriol 
Bohigas. La dècada dels anys cinquanta sembla ser l’últim 
període abans de diversificar els criteris arquitectònics tan a 
nivell internacional com a nivell nacional. 

A partir dels anys seixanta poques operacions tenen tanta 
incidència com INTERBAU ja que els interessos entre 
arquitectes es diversifiquen i el col.lectiu perd força en favor 
d’una major diversitat ideològica. 

INTERBAU, i la seva trasl.lació al polígon de MONTBAU, 
semblen ser un dels últims punts de coincidència total. 
Aquesta acceptació majoritària posa de relleu la 
coincidència de criteris l’arquitectura catalana als anys 
cinquanta. Bohigas escriu un article al número 61 de la 
publicació Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo en el que 
en destaca, entre d’altres aspectes, la qualitat 
arquitectònica y urbanística del projecte: 

“La qualitat arquitectònica d’aquesta zona i l’atenció en el 
landscape és superior al de la resta del polígon. No hi ha 
dubte que aquest fet fa millora considerablement el judici 
sobre la qualitat urbanística. És a dir, la qualitat del disseny 
arquitectònic és essencial inclús en els purs resultats 
urbanístics...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig 121 Foto del porxo de l’edifici B de 
Montbau 

 

Fig 118 Esquema de la plaça configurada 
amb els blocs A,B,N i O 

Fig 135 Emplaçament de la rambla central 
de Montbau 

 

 

 

 

Montbau, un INTERBAU mediterrani. 

La formació acadèmica dels arquitectes catalans dels anys 
cinquanta s’havia desenvolupat des de l’estètica de 
l’arquitectura clàssica. INTERBAU esdevé una font directa 
d’on aprendre una nova arquitectura moderna. Sembla 
lògic, que amb una formació basada en els ordres i les 
proporcions, l’atenció es fixés detingudament en les lleis 
geomètriques que composaven els diferents resultats 
formals dels projectes berlinesos en paral.lel a l’interès per 
les noves tipologies funcionals o l’organització urbanística. 

Montbau, esdevé un exemple d’importació de INTERBAU a 
Barcelona, o dit en altres paraules, una implantació del 
Moviment Modern a Barcelona. Des del seu planteig 
d’ordenació, a la seva formalització arquitectònica o la seva 
distribució funcional. Tot i percebre’s una relació directa 
amb Berlín també es pot apreciar una certa adaptació al lloc. 
L’arquitecte Manuel de Solà Morales en destaca el que 
anomena “l’adaptació mediterrània. Montbau aporta certs 
aspectes que a Berlin no apareixen i que semblen estar en  
línea com és la rambla central, espai de relació configurat 
sobre un canal natural d’escorrentia d’agües pluvials. La 
rambla de Montabu esdevé espina dorsal de distribució 
d’eixos circulatoris i centre de gravetat d’activitats veïnals. 

Els blocs A, B i N emmarquen la plaça central. Una plaça no 
simètrica ni tancada; de traçat modern però que conté els 
elements característics de la plaça tradicional com  el 
perimetre porxat, l’ubicació de comerç en plantes baixes i la 
delimitació de l’espai a través dels volums edificats. És 
doncs, un espai exterior de reunió acotat geomètricament i 
concentrador de l’activitat comercial. La plaça és punt d’inici 
i final dels carrers estrets peatonals que enllaçan l’habitatge 
amb el comerç, idènticament a com ho fan els carrers dels 
nuclis històrics als pobles mediterranis. En certa manera, 
Montabu obvia una certa anarquia d’espais del projecte de 
Hansa, on els espais de lleure i circulació són indèntics entre 
si, per desenvolupar una jerarquia d’espais dividits en plaça, 
rambla, camins peatonals i vies de circulació de vehicles. Els 
carrers peatonals de Montbau segueixen un esquema radial 
ja que parteixen de la plaça central esdevenint aquesta el 
centre dels recorreguts; contràriament Hansa no es perceb 
centre i les circulacions són aleatòries sense direcció 
principal. 

La disposició de volums a Montbau ve condicionada per la 
pendent topogràfica que obliga a disposar la majoria dels 
bloc paral.lels a les corbes topogràfiques sense la llibertat de 
Hansa on la topografia és pràcticament plana.  

Montbau esdevé una importació literal pel que fa a la ideo- 



 

 

 

 

Fig 98 Plantes Günther Gotwald 

 

Fig 95 Plantes Egon Eiermann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logia arquitectònica però no mimètica en el seu resultat final 
urbanístic. 

L’atemporalitat dels projectes de la INTERBAU. 

El procés d’extracció dels conceptes arquitectònics 
continguts en els projectes de Berlín ajuda a entendre la 
vigència dels mateixos, és a dir, l’atemporalitat de la seva 
arquitectura cinquanta anys després. Gran part dels seus 
paràmetres romanen encara inalterables i actualitzats. En 
certa manera, aquesta vigència també demostra la convicció 
d’entendre l’arquitectura com a ofici atemporal i que 
conserva el seu interès conceptual al llarg del temps versus 
altres consideracions o pensaments com el de l’arquitectura 
espectacle que es fonamenta sobre el de generar sorpresa 
però no admiració. Aquest procés d’extracció dels conceptes 
arquitectònics importats a Barcelona, més enllà d’una 
estètica formalitzada, ajuda a entendre la importància que 
han tingut aquests projectes a les generacions posteriors. En 
certa manera, s’ha tractat d’esbrinar a on radica 
l’atemporalitat que aquests projectes han demostrat 
contenir per esdevenir referents passats seixanta anys. 

La distància cronològica que ens separa dels projectes de 
Hansa ens permet aprofitar el valor que ha otorgat el propi 
pas del temps. Aquesta distància facilita la separació dels 
trets més temporals (com podria ser els materials utilitzats i 
l’estètica dels mateixos) per aproximar-se als conceptes 
atemporals. L’entorn històric i la psicologia de cada moment 
sovint distorsiona el valor de les propostes 
arquitectòniques. Els espais de relació veinal que van 
projectar els arquitectes de la Interbau, els quals van donar 
tanta importància reservant grans superfícies com el 
projecte d’Oscar Niemeyer (que ocupava tota la planta 
cinquena i el porxo de planta baixa) s’entenen desde la 
psicologia del moment històric; però el pas del temps els ha 
sentenciat com errors de projecte i espais inutilitzats. Tot el 
contrari a d’altres aportacions realitzades en el camp 
tipològic funcional on es van plantejar distribucions que 
entenien l’habitatge com un espai flexible adaptable a les 
necessitats de cada usuari. Les distribucions de l’edifici de 
Günther Gottwald o de Egon Eierman plantegen solucions a 
una investigació tipològica de l’habitatge que a dia d’avui 
continua sense tancar-se i de plena actualitat. Igualment de 
destacables són les estratègies de composició formal del 
volum edificat com la confiança en l’ordre i el ritme 
estructural del mateix Egon Eiermann o Oscar Niemeyer per 
configurar la façana o la traslació a l’alçat de la diversitat 
tipològica en planta. 

El pas del temps acaba jutjant les arquitectures atorgant en 
certes ocasions la qualitat d’atemporals. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Annex: “La Ciutat del Demà” 

 

L’Annex que adjuntem de “La Ciutat del Demà” correspon a 
la traducció de la publicació que es va realitzar amb motiu 
de l’Exposició Interbau amb el nom de “Die Stadt von 
Morgen” on es recollien una sèrie de reflexions sobre la 
ciutat del futur a les quals s’hi havia de donar resposta. El 
text recull reflexions i aportacions realitzades dels 
congressos del cIAM i en especial de les publicades per Le 
Corbusier a la Carta d’Atenes. Les reflexions de com 
projectar una ciutat del futur van sovint acompanyades 
d’algunes directrius sobre les quals es dóna per suposat que 
s’havia de treballar. És doncs una declaració de principis més 
que una reflexió oberta. El document esdevé central per 
entendre la Interbau i el contexte històric i social en el qual 
es va desenvolupar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÒLEG 

Els nostres pobles van ser construïts per a una edat més 

primerenca i per les condicions de vida de la gent d'aquell 

temps. 

És per això que amb la marxa cap a davant del nostre "món 

de la tècnica" les nostres ciutats mostren un creixent fracàs 

per continuar intactes, ja no funcionen. 

Ho veiem cada dia: 

la vida de l'individu, l'existència de la família i la comunitat 

de tots els ciutadans en el shell de l'habitatge ara 

inadequats urbanes estan fora de l'engranatge af. 

Per restablir l'ordre en la vida urbana, hem de pensar avui el 

plà de la ciutat del demà. 

Aquesta ciutat no només depèn de les idees i les capacitats 

dels arquitectes i urbanistes. 

El redisseny i renovació dels nostres pobles obsolets és 

responsabilitat de cada un de nosaltres. 

La ciutat del demà necessita del teu suport, dels 

conciutadans i conciutadanes, però sobretot la cooperació 

dels regidors, els departaments administratius, la premsa i la 

ràdio. 

Tots tenim alguna cosa a dir en la construcció de la ciutat del 

demà! 

 

LA CIUTAT I L'HOME 
1 .- En els últims 150 anys el nostre món s'ha transformat 
amb més rapidesa que mai. 
La ciència i l'enginyeria han alterat les condicions de treball i 
la vida per complert. 
Les xifres de població han augmentat d'una dècada a una 
altra en un grau fins ara desconegut. 
L’economia sorgida de la tècnica i la industria ha concentrat 
la població en les grans ciutats. 
2 .- El 1800 només el 12% de la població vivia a les ciutats. 
Avui en dia el 63% viuen a les ciutats. 
Demà les condicions de vida de camp s’assimilaran més a les 
de la ciutat. 
3 .- Abans la forma clara de la ciutat corresponia 
directament a l’organitzada estructura de la societat. 
4 .- L’augment de la concentració de població tira pels aires  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’esquema de ciutat. Paral.lelament la societat perd la seva 
antiga estructura de funcionament. 
 

 
CANVI DELS MÈTODES DE TREBALL 
 
5 .- Durant 150 anys els mètodes industrials de treball han 
estat desplaçant manera de treballar de l'artesà i en general 
dels oficis. En l'actualitat hi ha només unes poques activitats 
- per exemple, orfebre, bufador de vidre - on preval 
l'artesania. 
6 .- Fins i tot en vells oficis tradicionals - per exemple, 
l'agricultura i la obra – la tècnica està penetrant cada vegada 
més en els mètodes de treball. 
7 .- La màquina dóna lloc a nous oficis tot i que la força 
humana i l'habilitat segueixen sent indispensables (torners, 
opertors màquines per moldre) 
8 .- A la cinta de muntatge que l'home és un mer accessori 
de la màquina - la màquina determina el seu ritme. 
9 .- En la producció, l'avanç de la mecanització està 
desplaçant l'artesania cada vegada més. En el seu lloc hi ha 
"conduir", supervisar i assistir a les plantes per comerciants. 
10 .- Demà veurem algunes branques de la indústria 
totalment automatitzades, controlades per uns pocs tècnics-
obrers. Aquests hauran de posseir un alt grau d'intel ligència 
i responsabilitat. 
 

 
EFECTES I PERILLS 
 
11 .- En el passat, el creador tenia l’inici i el final dels 
productes d'aquesta artesania dins del seu àmbit de 
competència. 
12 .- La comprensió de tot aquesta realitat més enllà de la 
pròpia activitat és difícil i porta a molts anar cada vegada 
més perduts. 
13 .- Gairebé hem arribat a l'etapa on cada un de nosaltres 
es troba en algun tren de muntatge" preparat amb algun 
"toc" o "truc". 
14 .- L'ensenyament dels coneixements racionalitzada s'ha 
estès a les escoles. El sistema es contenta amb produir 
especialistes. 
15 .- La capacitat de formar els propis judicis està 
desapareixent. Els valors i les condicions també estan sent 
consumits pel “ready-made”. 
16 .- Per tant cada vegada menys persones són conscients 
del sentit de l'existència. 
17 .- Les distraccions superficials i sense sentit van en 
augment com a activitats recreatives. 
18 .- La celebritat i l'estrella són cada vegada més acceptats  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

universalment, models enganyosos. 
 
19 .- Enmig d'aquesta transformació el cercles de la política i 
responsables de l’economia no han arribat encara a marcar 
el caràcter de nove èlit, una classe real de govern. 
20 .- No ha sorgit encara els professionals especialitzats, els 
quals projectin la seva capacitat més enllà del dret 
devolutiu. 
21 .- Esperits creatius, gairebé desconeguts per les masses, 
tenen el seu ser en reclusió. Però el valor dels seus èxits 
encara no ha estat aplicat a l'eficàcia general. 
 
LA FAMÍLIA, LA PERSONA, ELS NENS, L'EDAT, LA 

COMUNITAT 

22 .- En els anys de guerra i dificultats la família era un 

refugi, fins i tot per a l'individu. 

23 .- El canvi constant de les condicions de treball i els 

fenòmens de masses en la nostra societat són, però, a llarg 

termini un perill cada vegada més gran per a les tasques 

essencials de la família. 

24 .- La família solia ser una unitat de diverses generacions, 

viure, treballar i passar el seu temps lliure junts. Avui en dia 

la gran família s'ha reduït a una petita unitat per la divisió de 

l'edat de la generació més jove de treball. 

25 .- Fins i tot aquesta petita família s’arriba a dispersar 

situant-se aprop dels seus diferents llocs de treball i 

interessos. Els membres de la família es separen. 

26 .- La càrrega addicional imposada amb freqüència a la 

dona per haver de guanyar diners, a més de criar els seus 

fills i la conducta de la seva llar ataca el nucli i el contingut 

de la família. Aquesta és una amenaça per a les arrels de la 

societat. 

Els nens creixen privats de "calor de niu". 

27 .- Però la vida en família és el requisit previ més 

important perquè els nens creixin sans i formats. 

28 .- Per sobre de tot, l'actitud del pare i la mare en la vida 

quotidiana és l'exemple més important en la criança dels 

fills. 

29 .- Els adolescents tenen millor assessorament, reben 

millor ajuda en un entorn de vida familiar comuna. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 .- Les persones grans, majoritàriament viuen sols, estan 

desproveïts d'una tasca en la família. Els vespres a casa es 

esdevenen pobres de sentit. Els nens no tenen avis, oncles o 

ties. 

31 .- La formació del caràcter familiar pot crear les noves 

bases de la comunitat. 

EL PROBLEMA DE L'OCI 
 
32 .- El treball i la recreació s’han d’ajustar entre si en una 
proporció raonable i amb ritme.  
33 .- Des que va començar la industrialització del tipus i 
ritme de treball s'han aguditzat; el treball i la recreació s’han 
dividit.  
34 .- Els mètodes de treball i les condicions de vida en la 
nostra societat seran profundament modificats per 
l'automoció i l'energia atòmica. 
El temps de treball es reduirà, i el d'oci augmentarà. L’oci i el 
temps lliure es convertirà en un nou problema per l'individu 
i la comunitat. 
35 .- Al no estar preparats pel temps d’oci no se sabrà què 
fer amb ell. 
36 .- L’oci i el temps lliure poden, i han, d’enriquir la vida. 
37 .- L'elecció del seu propi oci home activitats podrien 
sortir de l'especialització de us límits i formar el seu propi 
conjunt de valors en altres camps. 
38 .- Però el lleure també pot i ha de fer una vida familiar 
autèntica possible de nou. 
39 .- Oci i temps lliure per tant podria ser el punt de partida 
per a una nova consciència en la nostra societat del sentit i 
el valor de l'existència humana. 
40.- Temps lliure demana espai lliure, que la "ciutat del 
demà" ha de proporcionar en la seva planificació. El més 
petit l'espai lliure és el pati d'esbarjo per als nens i els joves. 
 
QUÈ ES POT FER PER DEMÀ? 
 
41 .- La ciutat del demà s’ha de planificar de manera que es 
converteixi en un marc per ordenar la vida dins i proveir a 
l'individu, la família i la comunitat de veïns amb condicions 
de protegir i donar forma a les seves vides.  
42 .- Aquesta planificació ha de partir de les condicions de 
vida de la família com la unitat més important. La família i la 
seva existència pot ser considerada com la cèl lula més 
petita de planificació.  
43 .- Diverses famílies viuen juntes en les zones d'habitatge 
a la vista l'un de l'altre.  
44 .- Els grups familiars ajustats a la capacitat de l'escola 
formen una unitat de la ciutat amb el seu propi centre. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 .- Les unitats de la ciutat en la seva totalitat són de la 
ciutat, que s'organitza al voltant d'un centre econòmic i 
cultural. 
46 .- En una ciutat organitzada la gent trobarà les condicions 
d’existència que trambé permetrà restaurar la societat 
dintre la seva ordenada estructura. 
47 .- En aquesta ciutat les noves forces culturals poden 
créixer. En un entorn on l'obligació de l'individu és compartir 
responsabilitat amb la comunitat també florirà l’esperit de la 
veritable democràcia.  
 
CIUTAT I SALUT 
 
1 .- La relació de la pràctica mèdica en la planificació 
urbanística ha estat fins ara limitades a l'àmbit de la higiene 
- instal.lacions d'higiene, llars d'higiene, abastament d'aigua, 
clavegueram. Consistien en el que avui anomenem col 
lectivament la tècnica de la salut.  
2 .- Amb el sorgiment dels nous edificis i la nova ciutat, la 
planificació d'aquestes relacions s'han ampliat. Seria una 
pèrdua no saber entendre la correlació de la medicina i 
l'urbanisme, la seva participació en els problemes de 
planificació de ciutats. 
Alguns exemples: 
3 .- Demandes d’ortopèdia: 
una alternança saludable de descans i moviment i les 
oportunitats per millorar la capacitat de resistència 
mitjançant l'obertura de la disposició de les ciutats, amb 
habitatges en els suburbis, camins amb superfícies, espais 
verds, sales d'abric resta, petits jardins. 
4 .- Demandes de teràpia dels nens: 
els estímuls inherents a la naturalesa immaculada es posarà 
en vigor a poc a poc. Una habitació per a cada infant, un 
espai per jugar al jardí, un camp de joc, corrent i jugant en 
un entorn natural, una piscina infantil, a l'aire lliure i banys 
de piscina tancada, el camí a l'escola a través d'espais verds, 
lluny del trànsit, aquestes són les necessitats. 
5 .- Demandes de teràpia de l’oïda, la gola i el nas: 
s’ha d’innovar en les tècniques contra el soroll, s’ha de 
garantir la possibilitat d’un descans adequat durant el son, 
grantir un ritme saludable de la tensió i fomentar la 
relaxació. 
6 .- Demandes de recerca del càncer:  
el retorn a un ordre natural de la vida, la preservació de 
l'ambient net, evitar el perill de càncer a través d'impureses 
en l'aire que respirem, la prevenció de la infecció 
radioactius.  
7 .- Demandes psicològiques: 
disposició d’un entorn nadiu en una comunitat de veïns. La 
combinació i contrastos dels sentiments entorn l’habitatge, 
com la seguretat o la propietat ha de formar part de 
l’adaptació harmoniosa en una zona residencial. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 .- Demandes farmaco-psicològiques:  
el retorn de la humanitat a una forma natural de vida que 
dóna compte de les necessitats elementals per al cos com la 
circulació o la respiració. 
9 .- Demandes clíniques oftamològiques: 
les normes de trànsit han de ser simples i mostrar-se 
correctament, amb una il.luminació que no enlluerni.  
 

10 .- El tractament de les demandes de la gent gran: 

dormen protegits per les nits, necessiten les oportunitats 

per caminades diàries i per a la participació en la vida social. 

11 .- Els efectes perjudicials de la vida de la ciutat en gran 

mesura en les persones passen per una etapa de transició 

en què puguin quedar atrapats. Entre els danys a la 

civilització i la malaltia es troba en última instància produeix 

la transició amplia les funcions bàsiques del cos. 

12 .- Hi ha per descomptat dels casos de dany directe, 

produït, per exemple, per la inhalació de substàncies 

cancerígens o lesions en el sistema auditiu causat pel soroll, 

i les malalties professionals de la pell. Aquests últims són 

innocus perquè són evidents i els danys a la civilització es 

pot aturar d'una vegada. A les grans empreses industrials 

modernes és més fàcil protegir al treballador de malalties 

professionals que en els oficis de petites embarcacions. 

13 .- Molt més greus són les malalties absorbides per les 

funcions vegetatives causant un gran dolor o malestar. Són 

perillosos per una varietat d'efectes separats que 

insidiosament sobrepassen el límit necessari de la definició 

de dany orgànic. 

14 .- Quan aquests efectes nocius es tracen en el sistema 

vegetatiu, produeixen un grau de trastorns excessius de les 

funcions bàsiques. Les funcions bàsiques humanes pateixen 

del propi trastorn de la vida a ciutat. Així, per exemple, 

estem a les ciutats en gran part privats del dret humà a 

dormir amb la finestra oberta. 

15 .- Les funcions bàsiques corporals són els hàbits 

quotidians i formes de comportament que poden ser 

incorporades en gran mesura a totes les formes de 

civilització i poden ser protegides enfront tots els efectes 

civilitzadors.  

16 .- Aquí ens enfrontem al fet que la planificació de la nova 

ciutat, basant-se en el treball i experiències de les últimes  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dècades, és la posició per respondre a un alt grau a les 

objeccions, preguntes i demandes de les ciències mèdiques. 

17 .- La ciutat del demà donarà descans, descans cap a fora i 

cap endins, que es comunicarà directament a si mateix el 

sistema nerviós vegetatiu. Els productes alimentaris sense 

danys produïts a prop de la casa del consumidor es pot 

garantir a la ciutat del demà. Aquí els espais verds es 

distribueixen adequadament, hi haurà jardins per tots, cada 

un tindrà la possibilitat d'exercici corporal essencial també. 

Els infants gaudiran d'una protecció especial per créixer fins 

la maduresa amb seguretat. I la gent gran no s'oblida 

tampoc. 

 

18 .- L'habitant de la ciutat està exposat a la suma de les 

influències de totes les forces positives i negatives de la vida 

de la ciutat. El món mental, el món d'aquest cos aquí 

representats, en tot això es basa l'home. Cada influència 

deixa empremtes, els oficis s'acumulen en capes, les capes 

són finalment absorbits per la funció genètica, l'herència per 

a les generacions futures. 

19 .- Sigui el que sigui que els habitants de la ciutat facin 

perquè la seva ciutat sigui brillant i festiva, aquesta passarà 

als seus fills. 

20 .- Les ambicions de la ciència mèdica no es dirigeixen 

només cap racionalitzar treball i vida, regular el trànsit i la 

disposició de les indústries, sinó que també tenen a veure 

amb una vida que valgui la pena viure en si mateixa. I una 

mirada més propera mostra totes aquestes branques de 

l'anomenada medicina de la ciutat del demà. 

CIUTAT I LA NATURA 
Ciutat i natura avui 
 
1 .- La invasió de la natura per l'home és un llarg procés que 
va començar amb les primeres armes i les primeres eines i 
ha arribat a la seva etapa actual en el domini de insospitades 
armes de violència física, química i biològica . 
2 .- L'acceleració en l'última fase industrial d'aquest procés 
des de l'any 1800 ha sotmès a la forma de vida de l'home i la 
seva relació amb la natura, amb el seu paisatge, a canvis 
profunds. 
3 .- Aquest desenvolupament espectacular en l'esfera 
econòmica i social ha deixat una escena de camp de batalla 
en les grans extensions de la faç de la terra. Un caos de les 
ciutats, d’habitatges en males condicions, plantes industrials  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i vies de circulació avança sense parar destruïnt natura, 
paisatge, boscos rierols i rius. 
4 .- L'utilització de forces naturals i l’explotació dels recursos 
naturals segueixen en gran mesura el punt de vista de la 
seva utilitat “avui”, sense tenir en compte el dany del 
“demà”.  
5.-La nostra vida avui es produeix a les ciutats i quan abans 

era el camp on havien viscut els nostres avantpassats, que 

no podien tenir la menor idea de l’evolució futura. 

6 .- No obstant això, cap de nosaltres voluntàriament 

seguiria vivint en cases de veïnatge, i cada un té desitjos 

d’habitatges més saludables en un entorn natural que 

puguin guadir els nens. 

7 .- Tots desitjaríem descansar en els boscos, passejar entre 

els camps, banyar-se en els llacs i rius, i no gaudir-ne en 

petits jardins. 

8 .- La majoria dels habitants de la ciutat es veuen privats 

dels efectes de la natura necessaris per a la seva salut. Unes 

vacances al país no és suficient per equilibrar aquesta 

deficiència. 

 

9 .- Des de 1925 algunes ciutats grans, sobretot Berlín i 
Frankfurt, han introduït habitatges saludables amb espais 
verds que arriben fins a les portes davanteres. Des de 
llavors, l'esforç ha estat la de protegir el propi paisatge, la 
natura, dels efectes del progrés tècnic i "de la gent ". la 
preservació de la natura - la protecció de boscos, de llacs i 
rierols, són les autoritats de domini i societats nacionals 
voluntàries. Malgrat tots els seus esforços mai poden 
aconseguir més que limitades mesures de protecció per a les 
limitades àrees definides. Ningú els otorga el poder 
necessari per pendre més decisions.  
10 .- Però les altres forces que ens amenacen en el joc sense 
límits del desenvolupament industrial, del desenvolupament 
urbà i del transport, cada un amb només el seu punt de 
vista, tot combinat per superar la terra; la terra que tant es 
redueix davant els nostres ulls, la terra que ens alimenta i, 
no obstant això en el poder econòmic, totes aquestes forces 
poderoses, poden posar en perill la vida dels nostres fills i 
acabar per ofegar la terra i el camp amb despietada 
indiferència de les seves lleis vitals pròpies. 
11 .- Tot i l'ordenació del territori i la planificació urbana, 

cada un de sol és responsable del seu domini, aquest procés 

continua. El coneixement d'aquests fets mai es converteix 

en l'organització de les mesures a gran escala. No és només  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una responsabilitat parcial de cada area. Però la natura i el 

camp és indivisible.  

12 .- En aquesta situació, la relació entre ciutat i natura ha 

de ser reorganitzada en l'actualitat. Ja no és un problema 

dels espais verds dins de la pròpia ciutat, sinó que és un 

problema més ampli de l'organització de la nostra terra, la 

relació entre ciutat i camp i - almenys no pel bé de la 

humanitat - una qüestió de relació entre l'home i la natura . 

Què es pot fer pel demà? 
 
13 .- La terra és la base per a la nova ciutat, com ho és per a 
tota la planificació i organització de la indústria, les vies de 
circulació i els assentaments al país. 
14 .- L'espai verd com a element de l'escena és el centre de 
la ciutat i constitueix el marc de la seva estructura. 
15 .- Aquest centre verd, ben disposats i la millor 
preservació de la jardineria paisatge, envoltat dels centres 
de govern, l'administració, la societat, l'església, les arts, 
l'economia de teatre, i tots els arranjaments dels que avui 
en dia una ciutat ha de brindar per la vida dels seus 
habitants. 
16 .- Aquest centre verd s'uneix a la franja oberta de la 
ciutat per amplis espais verds i tires. Aquestes vies verdes 
arterials que porten els voltants són en gran mesura 
dissenyades per adaptar-se a l'escena local. Segueixen les 
vies navegables o cadenes de llacs, o ocupar les superfícies 
on el sòl és més adequat per a zones verdes que per a la 
construcció, i condueix directament cap al camp obert. 
17 .- Els espais verds no són per tant simples parcs o zones 
sense construir de la ciutat en marxa. Han de ser considerats 
deliberadament com a part de l'escena funcional i vital 
preservada. 
18 .- Els espais verds ja no es produeixen com a seccions que 
queda en el procés de planificació de la ciutat, que ja no són 
només el mínim indispensable de la distància entre els 
edificis amb fins d'higiene o d’il luminació en les nostres 
àrees residencials, ja no són el pegat senar d'adjudicacions 
que es construeix a llarg termini, ja no són l'àrea que va 
queda vacant de moment quan es presenta un pla 
d’urbanització. 
19 .- Per contra, la nova ciutat ha de sorgir sobre la base del 
paisatge amb els seus verds com a fonamentals en la 
planificació. Això fa que la planificació deixi sans i estalvis els 
espais verds, quedant integrats com un factor econòmic en 
el compte. 
20 .- Els espais verds fora del centre de la ciutat o fora dels 
centres de les unitats de la ciutat són majoritàriament 
diferents àrees de serveis públics. Ells són les parts sense 
construir en marxa del paisatge funcionalment preservada. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 .- Al voltant de les zones residencials, es sembra amb una 
varietat de petits jardins per als habitants, l'escenari natural 
extensa es compon de petits jardins, vivers i granges, 
accessible per a caminar. Rierols, llacs i boscos són algunes 
de les seves característiques, i el camp circumdant es pot 
arribar sense creuar les vies de circulació. 
22 .- L'explotació dels espais verds d'aquest grau i 
l'economia d'escala d'higiene urbana per una disposició més 
racional de les deixalles produïdes per la ciutat. 
23 .- Grans operacions de compostatge ha de disposar del 

rebuig i aigües residuals en un procés de concentració, 

convertir els abonaments d'higiene, ric i el dibuix de la 

ciutat, en el procés circulatori natural. 

24 .- Subministraments de verdures fresques, llet i ous a la 

població urbana són per tant estan disponibles en 

l'agricultura de veïns. 

25 .- L'oportunitat per a la jardineria en les àrees naturals a 

prop de la casa seria més eficaç per a la salut i el benestar de 

la gent. 

26 .- Fins l'habitant de la ciutat pot tenir un peu en la 

naturalesa verge aquí. No hi ha carreteres de trànsit o les 

línies de transport penetrar amb la seva influència 

pertorbadora o fins i tot perillós per al domini de les zones 

verdes. 

27 .- Aquesta terra verda és el regne dels vianants, els nens, 

una àrea de descans i tranquilitat. Aquí els aliments frescos 

creixen i arriben al consumidor de forma directe. 

28 .- Aquí l'aigua és més clara i sana en contacte natural 

amb boscos, prats i camps. Aquí els arbres poden envellir i 

ser més alts; aquí la gent pot créixer tranquil.la i saludable. 

LA CIUTAT I EL TRÀNSIT 
Per què el trànsit està en constant augment a la ciutat? 
1 .- L'exigència i la densitat del trànsit avui augmenta més 
ràpidament que la població de la ciutat. 
2 .- Tots estem viatgem més que abans, però no organitzem 
la ciutat per al trànsit vehicular. 
3 .- El desig d'un vehicle motoritzat d'un mateix va en 
augment en tots els sectors de la població. 
4 .- Un vehicle a motor proporciona una extensió de l'espai 
personal de vida antigament desconegut! 
Conduir millora la confiança en si mateix! 
Conduir porta prestigi social. 
5 .- L’automòbil cada vegada més serveix a l'economia i 
porta creixent influència per influir en els seus mètodes 
actuals. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quins perills del trànsit ens amenacen avui en dia? 
Cada ciutadà viatja deu vegades més que fa cinquanta anys. 
A les nostres ciutats d'avui l’home recorre prop de 25 
vegades més quilòmetres que l’any 1900. En contra 
d'aquesta dada, la superfície de carretera s’ha incrementat, 
en el matei període, només una vegada i mitja o dues 
vegades la seva capacitat. 
A la vista de les necessitats del trànsit, les nostres ciutats 
s'estan convertint en obsoletes. 
7 .- El trànsit a la ciutat d'avui és una amenaça física mental 
de les persones. Cadascun de nosaltres experimenta 
aquesta amenaça diàriament. 
8 .- L'habitant de la ciutat perd de 2 a 3 hores diàries per 
cobrir les distàncies en el camí al treball. 
Aquesta pèrdua de temps redueix les hores de lleure, costa 
diners i salut. 
9 .- El viatge diari al treball en el transport d'amuntegament, 
manca d'higiene pública és sovint més esgotador que el 
propi treball. 
10 .- El temps de recreació de cap de setmana es treu de les 
dificultats de trànsit. 
11 .- El soroll del trànsit ataca els nervis i tensa l'habitant de 
la ciutat gairebé tot el dia i la nit - és autobús o metro, al 
carrer, a la feina i a casa. El soroll produeix alteracions de la 
salut. 
Encara més nocius per l'organisme humà són els cops i 
contusions en els vehicles i edificis. 
12 .- En els carrers els gasos d'escapament tòxics i densos es 
combinen amb l'aire de la ciutat que ja impurs causen greu 
dany a la salut. 
13 .- A la República Federal d'Alemanya, cada any moren 
13.000 persones, nombre equivalent a la població d'una 
ciutat, víctimes d’accidents mortals. 
15 .- Conduir cotxes degenera a la seva fi sense objecte en si 
mateix. Les persones tracten d'exercir ells mateixos l'ús de 
lloguer o préstec d'alimentació del motor, conduir sense 
"destí" i arribar a cap part. 
16 .- La pèrdua de temps resultants del propi carrer on 
escassegen les places d’aparcament causa un desavantatge 
per a l'economia dels pobles. 
17 .- Els espais dins de la ciutat mal accés a la circulació 
d'automòbils perden en valor i degenerar en àrees 
deteriorat. 
 
Què éstà malament? 
 
18 .- La demanda de motorització ha superat l'espai viari 
disponible. El transit motoritzat, que augmenta 
constantment, flueix a través d’unes ciutats dissenyades per 
a vehicles tirats per cavalls. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 .- Tot i que el trànsit aparcat - en proporció al nombre en 
constant augment dels vehicles de motor – no disposa 
pràctimanet d’espai. (Una espai per a vehicle privat cada 10 
habitants que ocupa fins a un 70% de la superfície urbana 
central d'avui per conduir i estacionar els vehicles 
particulars.) La densitat del trànsit d'automòbils privats 
derivats de la concentració d'avui de la construcció en el 
centre de les ciutats és molt superior a la del propi trànsit i 
aparcament disponibles. 
20 .- La disposició de les carreteres del trànsit urbà d'avui 
sovint acaba en conflictes amb els drets de propietat 
existents a la terra. Les millores aparents són obsoletes 
després d'alguns anys. 
21 .- La barreja de diversos tipus de trànsit - "pesat" 
(tramvies, camions) i "lleugers" (ciclistes) produeix 
l'obstrucció i perills mutus. 
22 .- Els ciclistes travessen enmig de la congestió vehicular i 
dificulta també la resta de conductors. 
23 .- Els vianants són únicament tolerats pel trànsit rodat al 
centre de les ciutats. 

 
24 .- El caos de les condicions del trànsit no és abolid pels 
reglaments de la policia ni per un bosc de signes. 
La regulació del trànsit no s'aconseguirà sense les mesures 
adequades per regular la construcció. 
25 .- Els nostres nens són els més amenaçats pel trànsit. No 
hi ha cap seguretat d'accés adequat i zones de jocs infantils 
per a la seva protecció. 
26 .- El caos a les carreteres es correspon amb la falta de 
disciplina entre conductors i vianants. 
 
Què es pot fer millor avui? 
27 .- Per reduir la densitat de trànsit d'automòbils privats, la 
construcció es pot propagar més. 
28 .- En els centres urbans de transport públic, en particular 
de metro i autobusos, han de rebre un tracte prioritari sobre 
el trànsit de vehicles privats, ja que ocupen molt menys 
espai. 
29 .- El sistema del carrer s’ha de dividir en determinades 
rutes per al trànsit pesat i lleuger. 
30 .- Els ciclistes i els vianants han de tenir vies separades de 
la resta del trànsit. Els principals centres interiors han 
d’estar reservats només per als vianants. 
31 .- Els principals carrers i encreuaments s’han de plantejar 
com carreteres elevades o en dos nivells.  
32 .- Avui dia la superfície necessària per fer fluir el trànsit 
està ocupat per l’estacionament a la vora de la carretera. En 
zones interiors urbanes la zona d’estacionament ha d’estar 
fora de l’espai de via pública. 
33 .- Les institucions públiques han d'obligar als fabricants 
de vehicles a motor millorar i aplicar tècniques per reduir el 
soroll. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Què cal fer per demà? 
34 .- La ciutat del demà ha de ser planificada de manera que 
el transit a la ciutat es redueixi en la mesura del possible, 
mitjançant la racional distribució dels llocs de treball, 
habitatges i llocs de recreació. 
35 .- La ciutat ha de ser així i permetre que diferents unitats 
de ciutat emergeixin. 
36 .- En aquestes unitats residencials de la “ciutat del demà” 
els vianants estan a una distància màxima de 2 quilòmetres 
a la majoria d’escoles i centres comercials. 
37 .- En les unitats de ciutat lliure de trànsit no hi ha soroll, 
no hi ha pols pols, i no hi ha els gasos d'escapament. 
38 .- No s’ha de permtre construir en els carrers de trànsit 
centrals.  

39 .- El trànsit del públic a les àrees urbanes centrals ha 
d’accedir-hi per tramvies subterranis o sota terra ferrocarrils 
urgent oper carreteres elevades. 
40 .- La connexió de carrers de trànsit per al tràfic públic i 
privat entre les unitats de la ciutat es projectarà des dels 
habitatges edificats per zones verdes. 
41 .- En els espais verds és un àmbit adequat on també està 
prevista l’evolució del trànsit aèri. En aquests espais verds 
seran inclosos camps d’aterratge a petita escala per a 
helicopters i avions privats. 
42 .- L'avanç del transport aeri ha portat una contaminació 
acústica cada vegada més gran de ciutadans. Aquesta 
molèstia pot reduir-se amb les millores tècniques en la 
fabricació d'aeronaus. 
 
LA CIUTAT I LA TERRA 
 
Què s'ha de fer per convertir les ciutats d'avui a les ciutats 
del futur? 
1 .- Els nostres mitjans públics i privats han de ser distribuïts 
conseqüentment donant prioritat a la inversió per al 
redisseny i renovació dels nostres pobles. 
2 .- Els diners no és l'única cosa necessària per al 
desenvolupament dels nostres pobles. Qui vulgui construir 
ciutats del futur, ha de ser capaç de decidir l'ús que estableix 
a les seves zones. 
3 .- Per a les noves idees s’han de crear nous poders legals, 
que en el seu punt essencial tindran el dret de disposar de la 
terra. 
4 .- No es pot permetre tractar el sòl com una mercaderia de 
la qual el propietari pugui disposar a voluntat.  
5 .- La terra és la base de la nostra alimentació i dels nostres 
edificis. La terra no es pot augmentar a voluntat. Per 
aquesta raó, la terra destinada per a la construcció ha de ser 
tractada econòmicament sobre la base d'una planificació 
acurada. 
6 .- No s’ha de tenir por de la planificació! Això no vol dir 
una economia planificada, és una ajuda indispensable per  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

assegurar la llibertat i les condicions de vida saludable per a 
tots en l'espai disponible. 
Demà, l'urbanista disposarà dels diners, el temps, i el poder 
com un general. 
Ja sigui que passarà és a les teves mans també. 
Que això esdevingui depèn de tu. 
 

 
Ajuda a planificar la teva ciutat! 
RESUM DELS PRINCIPIS DE PLANIFICACIÓ PRINCIPALS PER 
A LA CIUTAT DEL DEMÀ 
 
1 .- La ciutat del demà uneix a la densitat urbana les 
amplitud rurals, la vida urbana i rural tranquil.la 
2 .- A la ciutat del demà la terra és la base de la planificació. 
Els espais verds constitueixen un marc per penetrar i dividir 
tota la ciutat. Aquests espais han de connectar amb els 
voltants de la ciutat i també s'utilitza per als jardins, 
l'agricultura i la forestació. 
3 .- A la ciutat del demà treballar, habitatge i recreació 
s’uneixen per estalviar forces en una relació espaial racional. 
4 .- A la ciutat del demà la gent viurà en àrees urbanes 
residencials amb una vista lliure i vinculats amb els seus 
veïns. Al mateix temps, cada un té l'oportunitat de dirigir la 
seva pròpia vida personal. 
5 .- A la ciutat del demà la família es dóna amb els esquemes 
de vida necessàries per al seu floriment. En aquesta ciutat 
els nens creixen en estret contacte amb la terra i la natura. 
6 .- A la ciutat del demà la gent pot utilitzar el seu temps 
lliure per enriquir les seves vides per l'activitat racional. 
7 .- A la ciutat del demà el trànsit per carretera superflu 
s’evitarà d’acord amb els apropiats espais de treball, 
habitatge i recreació. El trànsit rodat s'executarà 
separadament d'acord amb els seus diversos tipus, perquè 
flueixi sense problemes i sense accidents. a les zones 
residencials i comercials. La ciutat del demà és una ciutat de 
vianants. 
8 .- A la ciutat del demà les persones viuran de conformitat 
amb les seves lleis biològiques sanes. 
La realització de la ciutat del demà organitza una nova vida. 
És el programa ideal per a l'existència pacífica dels homes. 
La ciutat del demà ha de ser l'objectiu i la tasca de la 
joventut. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Bibliografia:  

 

Bibliografia Exposició Interbau 1957 

 

- WAGNER-CONZELMANN, SANDRA Die Interbau 
1957 in Berlin, Michael Imhof Verlag, 2007. ISBN 
978-3-86568-231-4 

Nota: el llibre aporta abundant documentació sobre 
les diferents propostes d’urbanització del nou barri 
de Hansa Aixa com documentació gràfica dels 
estands de l’exposició. No conté pràcticament 
informació dels volums edificats 

- FRANK-MANUEL PETER, Das Berliner Hansaviertel 
und die Interbau 1957, Sutton Verlag, 2007. ISBN 
978-3-86680-151-6 

Nota: Quatre pàgines de text introdueixen una 
publicació realitzada únicament a base de 
fotografíes històriques de la construcció i 
inauguració dels blocs residencials. 

- SCHULZ, STEFANIE I SCHULZ, CARL-GEORG Das 
Hansaviertel, Verlagshaus Braun, 2008. ISBN 978-3-
938780-13-8 

Nota: Catàleg descriptiu de cada un dels volums 
arquitectònics de la Interbau, describint 
l’emplaçament, arquitectes autors i aportant la 
informació gràfica més representativa. 

- MÜLLER, JULIUS Interbau und steglitz, Bezirksamt 
steglitz von berlin, 1957. 

Nota: Llibre de petit format editat per a l’Exposició 
Interbau on hi apareixen petits articles explicatius de 
l’operació duta a terme al barri de Hansa i anuncis 
de la industrials de l’època. 

- Comitè organitzador Interbau 1957 traduït per 
Patrick Lynch, The City of Tomorrow, Interbau 
GmbH, 1957. 

Nota: Traducció de la publicació “Die Stadt von 
morgen” que exposava les prioritats ideològiques 
que es volien experimentar en la reconstrucció del 
nou barri de Hansa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Cuadernos de 
arquitectura y urbanismo número 28, COAC 1956 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Cuadernos de 
arquitectura y urbanismo número 29, COAC 1957 

Nota: Monografies dedicades a l’Exposició Interbau 
realitzades per la publicació del Col.legi 
d’Arquitectes. Es fa un resum d’alguns dels projectes 
d’edificació de la Interbau. 

- RODRÍGUEZ LLOVERAS, J.  “Interbau”, La 
Vanguardia, 27 d’octubre de 1957 

- RODRÍGUEZ LLOVERAS, J.  “Interbau”, La 
Vanguardia, 11 de maig de 1958 

- RODRÍGUEZ LLOVERAS, J.  “Interbau: Arquitectura 
Religiosa”, La Vanguardia, 12 gener de 1958 

- RODRÍGUEZ LLOVERAS, J.  “Interbau: El Congres 
Halle”, La Vanguardia, 2 març de 1958 

 

Bibliografia consultada obra de l’equip d’arquitectes López-
Íñigo, Giráldez, Subias: 

 

- TENA, PABLO Universalidad y adecuación en la obra 
de LIGS,  Tesi doctoral (dir. Helio Piñón) Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Abril 
2010 

- Monteys, XAVIER L’arquitectura dels anys 
cinquanta a Barcelona, Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, 1987, ISBN 84-600-5134-X 

- SUBIAS, XAVIER Conjuntos urbanísticos densos, 
Ajuntament de Barcelona, 1959, I Congrés Nacional 
d’Urbanisme 

- DESLANDES, PHILLIPE Enciclopedia de la 
construcción Ejemplos de Arquitectura, Editores 
Técnicos Asociados S.A., 1979.  

Nota: La publicació detalla el projecte del polígon 
Canyelles de Barcelona. 

- “Concurso de Viviendas Experimentales”, Hogar y 
Arquitectura número 12, Obra Sindical del Hogar, 
1958. 

- COCA, JOAQUIM “El Grup R: 55 anys després”, INDE 
Octubre 2006, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- COCA, JOAQUIM “El llenguatge contemporani de 
Giráldez, López Íñigo i Subias”, INDE Desembre 
2007, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

- COCA, JOAQUIM “Giráldez-Subias-López Íñigo: 40 
anys de feina fructífera”, INDE Desembre 2001, 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

- DE LA FUENTE, LLUÍS “L’Exposició de Giráldez, 
Subias i López-Íñigo arriba a Lleida”, INDE Febrer 
2008, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

- “Planeamiento del núcleo satélite de Montbau” / 
“Plan parcial del Sudoeste del Besos”, Cuadernos 
de ARquitectura y Urbanismo número 37, 1959, 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  

- TUSQUETS, OSCAR “Reflexiones entorno al 
suburbio del Besos”, Cuadernos de Arquitectura y 
Urbanismo número 60, 1965, Col.legi d’Arquitectes 
de Catalunya. 

- BOHIGAS, ORIOL “El Polígono de Montbau”, 
Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo número 61, 
1965, Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. 

- “Casa Subvencionada en Montbau”, Zodiac número 
15, Edizioni di Comunità 

Bibliografia consultada obra de l’arquitecte Francisco Juan 
Barba Corsini: 

- RUIZ MILLET, JOAQUIM Barba Corsini Arquitectura 
Architecture 1953-1994 Barcelona, Editorial Galeria 
H2O, 2002. ISBN: 84-921103-7-6 

- Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Universidad de Navarra F.J. Barba Corsini. 
Arquitectura: función y emoción, Navarra, T6 
ediciones s.l., 2008. ISBN 978-84-89713-97-9 

- ZAVALBEASCOA, ANATXU “Arquitectura Francisco 
Juan Barba Corsini”, Madrid, El PAIS 19/05/2007 

- Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, “Chalet en 
Cadaqués”, ,Cuadernos de Arquitectura y 
Urbanismo número 33  
 

- RUIZ MILLET, JOAQUIM “Proximitats atzaroses”, 
Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme número 200 
pàgina 46, Col.legi d’Arquitectes de Catalunya 
ITECTURA I URBANISME” num 200   
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia consultada sobre l’obra de l’arquitecte Antonio 
Bonet Castellana 
 

- ALVAREZ, FERNANDO / PICH-AGUILERA, FELIPE / 
ROIG, JORDI La Ricarda. Antonio Bonet Castellana, 
Barcelona, Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, ISBN 
84-89698-08-2 

- ORTIZ, FEDERICO Y BALDELLOY, MIGUEL ÁNGEL La 
obra de Antonio Bonet, Buenos Aires, Editorial 
Summa, 1978 

 
Bibliografia consultada sobre l’obra de l’arquitectes J. A. 
Coderch de Sentmenat. 
 

- PIZZA, ANTONIO / ROVIRA, JOSEP MARIA A la 
recerca de la llar CODERCH 1940/1964, Barcelona, 
Edita Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, 2000. ISBN 
84-88258-81-X 

- ROMAGUERA RAMIÓ, JOAQUIM / DAMER, 
ELISABETH Coderch 1913-1984, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, 1989. ISBN: 84-252-1387-8 

- BOHIGAS GUARDIOLA, ORIOL “José Antonio Coderch 
1913-1984”, MIlà, Casabella 511, 1985 

 
Altra biliografia consultada: 
 

- RODRÍGUEZ PEDRET, CARME Grup R, Barcelona, 
Editorial Gustavo Gili, 1994. ISBN 8425215951 

- BOHIGAS GUARDIOLA, ORIOL Polèmica 
d’arquitectura catalana , Barcelona, Edicions 62, 
1970 

- BOHIGAS GUARDIOLA, ORIOL “Cap a una 
arquitectura realista”, Barcelona, Serra d’Or, Num 5 
any 1962 

- PIÑÓN, HELIO Arquitecturas Catalanas, Barcelona, 
Editorial La Gaya Ciencia S.A., 1977 

- PIÑÓN, HELIO Nacionalisme i modernitat en 
l’arquitectura catalana contemporània, Barcelona, 
Edicions 62, 1980 

- PIÑÓN, HELIO / CATALÀ I ROCA, FRANCESC 
Arquitectura moderna en Barcelona 1951-1976, 
Barcelon, Edicions UPC, 1996 

- PIZZA, ANTONIO / ROVIRA, JOSEP MARIA / FONT, 
ANTONIO Des de Barcelona arquitectures i ciutat 
1958-1975, Barcelona, Col.legi d’Arquitectes de 
Catalunya, 2002 

- COLQUHOUN, ALAN MODERN ARCHITECTURE, 
Editorial Gustavo Gili S.A., 2005 

- BOHIGAS, ORIOL “Tribuna abierta. La utopia de la 
tecnnologia “, Barcelona, Destino num 1707, 20 de 
juny de 1970 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SOSTRES, JOSEP MARIA “Creación arquitectònica i 
manierismo”, Barcelona, Cuadernos de Arquitectura 
Y Urbanismo número 22, Col.legi d’Arquitectes de 
Catalunya, juny 1955 

- BOFILL, RICARDO, “Sobre la situación de la 

arquitectura en España”, Milà, Zodiac número 15, 

1965 

Pàgines WEB consultades: 

- www.berliner-hansaviertel.de 

NOTA: Pàgina realitzada en motiu de la 

commemoració del 50 aniversari de la construcció 

del nou barri de Hansa. Inclou un índex dels volums 

edificats amb dades bàsiques de cada un. 

- http://www.architonic.com/aisht/the-

hansaviertel-project-gisbert-pppler/5100205 

NOTA: Pàgina dedicada a l’arquitectua i el disseny 

en general. S’inclouen fotografies dels habitatges en 

el seu estat actual l’any 2010. 

- www.docomomoiberico.com 

NOTA: Pàgina realitzada per la Fundación 

Docomomo Ibèrico que disposa d’un ampli catàleg 

d’obres arquitectòniques del Moviment Modern 

realitzades a l’Estat Espanyol durant el segle XX. 

Inclou dades bàsiques del projecte (any, localització, 

autor) i una mínima documentació gràfica 

(fotografies, plànols) 

- www.coac.net/frames/fhomebiblioteca.htm 

www.coac.net 

NOTA: Pàgina corresponent al fons d’arxiu del 

Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. La pàgina conté 

les referències dels documents consultables a l’arxiu. 

Inclou dades com nom del projecte, any, localització 

i documentació consultable presencialment desde 

l’arxiu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- http://sites.google.com/site/conversesligs/ 

NOTA: Pàgina realitzada per Neus Mateu i Joaquim 

Girbau on es detalla una cronologia d’obres 

principals de l’equip d’arquitectes López Íñigo Subias 

Giráldez. S’inclou documentació fotogràfica 

actualitzada de les obres així com la localització i 

l’any de construcció i projecte. 

 

Cites i Relació de documentació inclosa: 

 

Fons i autoria de la documentació gràfica: 

GIRBAU ROURA, JOAQUIM – figures 1, 11, 12, 16, 17, 20, 24, 
25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 43, 47, 48, 51, 76, 77, 83, 85, 87, 
88, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
113, 114, 115, 117, 121, 124, 125, 126, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO NUM 4, 
Editat pel Col.legi d’Arquitectes de Catalunya – figures 2, 3, 
10, 22, 23 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO NUM 1, 
Editat pel Col.legi d’Arquitectes de Catalunya – figures 8  

FUNDACIÓN DOMOMO IBÉRICO – figures 4, 5, 7, 13, 29, 31, 
32, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66 

WARNER BROS, fotograma extret del film “THE 
FOUNTAINHEAD” estrenat l’any 1949 – figura 9 

RODRÍGUEZ PEDRET, CARME Grup R, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, 1994. ISBN 8425215951 – figures 14, 60 

FARGAS FALP , JOSEP MARIA fons documental del despatx – 
figures 15, 67, 68, 69 

CATALÀ I ROCA, FRANCESC arxiu històric – figures 18, 19 

BARBA CORSINI, FRANCISCO JUAN arxiu històric Col.legi 
d’Arquitectes de Catalunya – figures 21 

Fons documental FLICKR (www.flickr.com) – figures 37, 109, 
110 

Fons documental Google Maps (www.maps.google.es) – 
figures 82, 89, 90, 116 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CORBUSIER, The City of To morrow and  its Planning, Paris 
1925 – figures 79, 80 

Fons documental de l’arxiu històric del Col.legi d’Arquitectes 
de Catalunya – figures 50, 59, 120, 122, 123 

TENA, PABLO Universalidad y adecuación en la obra de LIGS,  
Tesi doctoral (dir. Helio Piñón) Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona, Abril 2010 – figures 118, 127, 
128, 129 

FRANK-MANUEL PETER, Das Berliner Hansaviertel und die 
Interbau 1957, Sutton Verlag, 2007. ISBN 978-3-86680-151-6 
– figures 81, 83, 84, 86, 91, 96, 97, 101, 102 

SCHULZ, STEFANIE I SCHULZ, CARL-GEORG Das Hansaviertel, 
Verlagshaus Braun, 2008. ISBN 978-3-938780-13-8 – figures 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 111, 112, 119 

 

 

 

 

 


