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Agraïments  

Aquest treball no s’hagués pogut realitzar sense les aportacions i el suport (incondicional, moltes vegades) d’en Carles Martí i la 

Magda Mària. El Carles amb les seves acurades i sàvies paraules ha orientat el camí de la recerca i la Magda, malgrat la seva 

tardana “aparició”, s’ha introduït profundament en el treball i li ha donat el caràcter seriós i rigorós que tota tesi necessita;  alhora 

els seus consells han esdevingut claus per tancar-la. També haig d’estar agraït al Pere Joan Ravetllat, que un bon dia em presentà 

en Carles Martí amb qui vaig encetar una conversa que s’ha estirat fins a aquestes pàgines. De l’estada a Nova York agraeixo les 

aportacions dels professors de Columbia, com Kenneth Frampton o Mary McLeod, als quals vaig poder visitar gràcies a la inesti-

mable generositat de la Beatriz Colomina i el Mark Wigley. A Columbia les converses amb Albert Lopez em van situar en l’Habana 

dels anys cinquanta i el permanent diàleg amb n’Anna Puigjaner va ésser clau per anar ordenant les idees. En el transcurs de la 

investigació he comptat amb aportacions de professors de la meva escola, la ETSAV. Com les d’en Xavier Monteys o en Pere 

Fuertes en les pedagògiques sessions de doctorands; les d’en José Ángel Sanz aclarint-me la relació entre Catalunya i Alemanya, 

o les d’en Joan Llecha, al qual li agraeixo la primmirada i extensa revisió final, determinant per elevar el llistó del rigor i la coherèn-

cia. També agraeixo a la senyora Subirana que m’obrís l’arxiu del seu pare situat en un entranyable àtic de l’Eixample. Igualment, 

la simpatia i les ganes de col·laborar del personal de l’Arxiu Històric del Col·legi, que han fet més amenes les hores de revisió del 

meravellós Fons GATCPAC, o de l’interessantíssim Fons Josep Torres Clavé, un arquitecte amb una tendresa i passió que m’han 

fet plorar, a 72 anys de la seva mort. Crec que poc o molt, tots l’enyorem encara. Els documents extrets dels arxius han pogut 

ésser tractats i condicionats gràcies als coneixements informàtics de l’Àlex Cuesta que mai ha tingut un “no” per ajudar-me. Final-

ment, reconèixer, de nou, el meu agraïment a aquells a qui dedico aquesta tesi: a la Laia pel seu suport emocional i la seva 

col·laboració extensa, experimentada i imprescindible; al Guillem per la paciència i les sàvies recomanacions; i als meus pares i als 

meus germans perquè malgrat les meves absències, de tot ordre, sempre han estat al meu costat. 
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0 
INTRODUCCIÓ 

Ja fa nou anys de la conversa que mantinguérem amb en Carles Martí Arís a la cinquena planta de l’escola d’arquitectura de Bar-

celona sobre com acotar i concretar un tema per a una tesi. Entre divagacions en Carles llançà la pregunta de quin tipus de projec-

tes m’interessaven. La resposta fou clara: aquells que treballen, amb igual intensitat, escales arquitectòniques dispars, com la 

territorial o el detall constructiu. Seguidament, ell mateix suggerí estudiar la Ciutat de Repòs i Vacances del GATCPAC1 (CRV) al 

considerar que era un projecte que complia en escreix aquesta característica. Així començàrem la recerca que aquí presentem, 

amb un infundat temor inicial de si trobaríem prou material com per realitzar un treball en condicions, ja que la CRV no s’arribà a 

construir. Aquest dubte es desvetllà aviat. I contràriament al que pensàvem, els documents revisats emanaven una riquesa i com-

plexitat temàtica desbordant.  

Amb la CRV el GATCPAC donà una resposta arquitectònica al que per gran part dels ciutadans de Barcelona era una nova dimen-

sió temporal: les vacances. I la resposta que els arquitectes oferiren partia d’una matèria prima immaterial: els ideals d’igualtat i 

justícia social. La CRV no era només un projecte arquitectònic. Per posar-la en marxa calia una entitat organitzadora gestada en la 

implicació decidida dels ciutadans. Alhora, a nivell territorial, la reserva d’espais pel descans demanava d’un canvi legislatiu que 

només es podia assolir amb intenció política. El GATCPAC, doncs, s’enfrontava per voluntat pròpia a un projecte que mesclava la 

ortodòxia de la disciplina arquitectònica amb altres esferes externes com la propagandística, la política, la legal, la organitzativa. 

Tampoc el treball arquitectònic era senzill, sinó que implicava abordar simultàniament diferents escales i dimensions. Això no cohibí 

el GATCPAC, al contrari: encetà el treball des de les dues escales més extremes: la petita, resolent els detalls d’una caseta que es 

podia desmuntar, i la gran, recercant un emplaçament idoni per a un equipament de 1.200 hectàrees.  

                                                             
1 Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporà-
nia. 



 
 

 

Tractar el GATCPAC sense abordar mínimament l’atmosfera política de la Segona República espanyola és un error. Tanmateix, és 

tant complexa aquesta dimensió que hom corre el perill de quedar sotmès a un mar de dades, canvis, esdeveniments, conflictes, 

personatges. Per aquest motiu ens hem volgut centrar a estudiar aquell aspecte de la CRV que consideràvem avui més rellevant: 

el seu paisatge. Ens ha interessat entendre el com i el perquè del procés de recerca que el GATCPAC engegà per trobar un àmbit 

idoni pel descans i que desembocà en un treball eminentment paisatgístic. Això no significa, però, que haguem descuidat d’estudiar 

la influència que l’esfera política tingué sobre el projecte. De fet, la raó de ser del mateix projecte neix de les polítiques obreres del 

govern de la Segona República que regularitzà la jornada laboral. Després de set anys de dictadura de Primo de Rivera, Espanya 

esdevenia una república democràtica i la victòria l’abril de 1931 dels partits d’esquerres permeté formar una coalició progressista 

que impulsà lleis favorables als drets dels treballadors.  

El GATEPAC2 nasqué un any abans de la victòria progressista sota aquesta conjuntura política. Posteriorment ho feia el GATC-

PAC, integrat per arquitectes majoritàriament d’esquerres els quals sintonitzaren amb els governs de Manuel Azaña a Espanya i de 

Francesc Macià a Catalunya. El fet que la CRV arribés a un estat tan evolucionat que només li manqués un permís per a ésser 

construïda es deu a la determinació dels seus autors, però també a la voluntat de certs polítics que estigueren al govern durant els 

primers anys d’ideació de la CRV. Aquests anys en què el projecte pren forma coincideixen amb el que s’ha anomenat el bienni 

reformista. Polítics com el Ministre d’Obres Públiques Indalecio Prieto, del Parit Socialista, el propi President Macià o l’alcalde de 

Barcelona, Jaume Aiguader, ambdós d’Esquerra Republicana de Catalunya, no dubtaren a recolzar les tesis del GATCPAC per la 

seva arrel ideològica. L’alentiment del projecte entre els anys 1934 i 1936 i la manca de recursos per a la seva construcció vingue-

ren donats, també, per les oscil·lacions polítiques del bienni negre primer, on el projecte perdé el recolzament del govern central, i 

de la Guerra Civil després. Per tant, els vaivens i canvis de ritme del projecte foren determinats en gran mesura pels esdeveni-

ments polítics. Tanmateix, el tempo del nostre treball no l’han marcat aquests esdeveniments, sinó un ordre vinculat al propi projec-

te i pensat per a fer-lo comprensible al lector. Els aspectes externs a la disciplina apareixen en dosis equilibrades en funció de si 

són o no són rellevants per al seu enteniment. 

Per organitzar el treball hem considerat que calia dividir per parts tots els temes que al voltant de la CRV ens interessava destacar, 

prenent com a guia una sèrie de propòsits. Aquests propòsits són: en primer lloc, fer comprensible les dimensions del projecte, en 

tant que “objecte” físic, però també en tant que iniciativa; en segon lloc, mostrar aquelles arquitectures del moviment modern que, a 
                                                             
2 Grup d’Arquitectes i Tècnics Espanyols per al Progrés de l’Arquitectura Contempo-
rània. 
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escala internacional, han influït el procés d’ideació de la CRV; en tercer lloc, comprendre quins aspectes de l’urbanisme del GATC-

PAC provenen de la pròpia cultura arquitectònica catalana del primer quart de segle; i, en quart lloc, esbrinar el grau de caducitat 

dels paràmetres de projecció del paisatge de la CRV. 

En la primera part hem cregut que calia posar en escena de forma exhaustiva la tasca del GATCPAC. Enteníem que només així és 

possible fer-se el càrrec de l’energia i quantitat d’hores vessades per tirar endavant la CRV. Aquesta part no és exclusivament 

arquitectònica com ho són les altres tres, sinó que a la dimensió professional li hem afegit la organitzativa, ja que també els arqui-

tectes tractaren amb igual d’interès ambdues dimensions. El material que apareix en aquesta part està directament relacionat amb 

el projecte i, en major part, són producte de la ma dels propis arquitectes. En la seva presentació no volem donar-los-hi una inter-

pretació arquitectònica històrica, cosa que ja fem a les dues parts següents, sinó que simplement els descrivim, emmarquem en el 

context immediat i ordenem tant temporalment com temàticament. La major part d’aquests documents provenen del fons GATC-

PAC3 o de la revista AC, Documentos de Actividad Contemporánea, autèntic aparador ideològic del grup. Per a fer més comprensi-

ble la CRV, hem redibuixat amb uns mateixos criteris gràfics tots els documents que expliquen l’arquitectura de la ciutat, des dels 

plànols generals fins als plànols dels edificis que la conformen, tot i així hem recopilat i reproduït en els annexes la principal docu-

mentació original.  

Aquesta primera part s’enceta amb una explicació cronològica dels passos que el GATCPAC seguí per redactar, donar presència i 

legalitzar el projecte. Una tasca que els ocupà, pràcticament, els seus vuit anys d’existència. En tot el llarg del nostre treball hem 

considerat el GATCPAC, en tant que grup, l’únic autor del projecte. És difícil determinar què prové de qui i creiem, a més, que és 

absurd obsessionar-se en esbrinar-ho, ja que la CRV és fruit d’un treball eminentment col·lectiu. Això no treu que si hi ha trets de la 

ciutat, moments del procés de projecció, determinades arquitectures que clarament provenen d’un membre en concret es destaqui. 

En aquest sentit cal mencionar el lideratge inicial de Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Germán Rodríguez Arias per tractar el 

tema de les vacances. Però també mencionar el lideratge de Francesc Fàbregas i Cristòfol Alzamora en la segona etapa de la 

CRV, quan s’hagué de donar forma a la organització de l’entitat promotora, la cooperativa que donà nom a la ciutat, s’hagué de 

redactar un projecte tècnic solvent i s’hagué de desencallar les traves legals que dificultaven la seva implantació al delta del Llo-

bregat. 

                                                             
3 Dipositat a l’Arxiu Històric de la Delegació de Barcelona del COAC (AHDBCOAC). 



 
 

 

A la segona i tercera part de la tesi estudiem les influències que reberen els membres del GATCPAC per arribar a la CRV. La se-

gona versa sobre les influències externes a la realitat catalana i la tercera sobre les internes. Tenim present que el GATCPAC fou 

un grup connectat amb el moviment internacional de la modernitat: participaven a les reunions del CIRPAC4, rebien revistes 

d’arreu, mantenien correspondència amb d’altres arquitectes estrangers. Les discussions que sobre la “ciutat moderna” 

s’esdevenien el sí del CIAM5 influenciaren el grup de cara a imaginar un paisatge pel descans. Tanmateix ha passat més desaper-

cebut en quina mesura l’urbanisme del GATCPAC restà influït per l’intens i històric debat que sobre models urbans s’esdevenia a 

Barcelona des de principi de segle. Un debat que en el seu dia suposà la importació de teories com la de les ciutats jardí 

d’Ebenezer Howard, les quals calaren profundament en l’imaginari col·lectiu. Hem volgut diferenciar les influències segons provi-

nença perquè el canal comunicatiu que amb el qual arribaren tan d’una banda com de l’altra era molt diferent. Si les idees “estran-

geres” arribaven a través de les revistes i llibres i en forma d’imatges, les conclusions dels debats “locals” estaven presents arreu: a 

l’educació rebuda a la pròpia escola d’arquitectura, als articles de premsa, als llibres, a l’opinió d’intel·lectuals i polítics. 

Finalment hem volgut centrar la última part en allò que succeí després de la publicació del projecte a Cahiers d’Art  i a De 8 en 

Opbouw l’any 1934. En primer lloc, traiem a la llum aquells aspectes temàtics als quals el GATCPAC s’havia anticipat i que són 

fàcilment observables en els projectes d’àrees de vacances i del lleure d’avantguerra. En segon lloc, estudiem en quina mesura els 

mecanismes projectius que el GATCPAC treballà i usà per a ordenar la CRV ressorgiren en els debats arquitectònics de la segona 

meitat del segle vint. Volem saber què queda d’aquelles conclusions. També ens ha interessat esbrinar a aquesta part amb quin 

grau la CRV fou un model de referència per a les intervencions costeres del turisme de masses. En el fons volem destil·lar aquells 

aspectes del projecte del GATCPAC que es mantenen vigents, per tal d’aventurar-nos a elaborar un sintètic i genèric model, basat 

en les pròpies característiques paisatgístiques de la CRV i enfocat a donar llum a problemàtiques territorials i urbanístiques d’avui. 

Per arribar a una comprensió profunda del projecte hem superposat diferents mètodes de recerca i interpretació. En la primer part, 

la presentació ordenada de la documentació del projecte és la culminació d’un procés de cerca, anàlisi i tractament del material que 

el GATCPAC generà i que s’ha conservat: plànols, memòries, teles d’exposicions, articles i conferències, factures, estat de comp-

tes, etc. Alhora ha sigut d’utilitat revisar els articles publicats a la revista del grup, AC, així com les notícies i la bibliografia recoma-

nada a les seves pàgines. També ha integrat el procés l’anàlisi de les actes de les juntes del GATCPAC, les quals han sigut deter-

                                                             
4 Comitè Internacional per la Resolució de Problemes de l’Arquitectura Contemporà-
nia. 
5 Congrés Internacional d’Arquitectura Moderna. 
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minants per establir vincles amb experiències arquitectòniques alienes i per esbrinar l’ordre cronològic dels fets i de la documenta-

ció recopilada. Cal dir, però, que aquest procés no hagués arribat a bon port sense la informació oferta pels principals investigadors 

que amb anterioritat al nostre treball han tractat la tasca del GATCPAC en general o aquest projecte en particular. En aquest sentit 

cal destacar els escrits d’Emili Donato, publicats a Quaderns número 94, de l’any 1973, a la revista Hinterland, de 1979, o més 

recentment al llibre Aportacions Catalanes en el Camp de la Urbanística i de l’Ordenació del Territori, des de Cerdà als nostres 

dies. També, l’exhaustiva tasca que tant en Josep Maria Rovira com n’Antonio Pizza estan portant a terme per a donar a conèixer 

la labor arquitectònica del grup. Especialment importants per a aquest treball han sigut els llibres GATCPAC. Una nova arquitectura 

per a una nova ciutat, catàleg de l’exposició de 2006 al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, i AC, la revista del GATEPAC, 

catàleg de l’exposició de 2008 al Museu Reina Sofía de Madrid. També el paper de Josep Maria Rovira publicat a les Actes del IV 

DOCOMOMO Ibérico: “Ordenar las vacaciones, diseñar el reposo. La Ciutat de Repós i de Vacances del GATCPAC en el litoral 

barcelonés (1931-1936). Otros climas, otros sueños”.  

De la recopilació d’aquest material directament relacionat amb el GATCPAC s’ha passat, a la segona part de la tesi. Una revisió de 

projectes externs seleccionats a partir d’allò que els autors de la CRV esmenten a conferències o a articles publicats a AC. Tots 

aquests projectes s’han pogut trobar i analitzar repassant revistes de l’època com Cahiers d’Art, L’Architecture d’Aujourd’hui, 

L’Architecture Vivante, Das Neue Frankfurt, Sovremennaia Arkhitektura, ABC, De 8 en Opbouw, entre d’altres revistes i llibres que 

els propis autors del projecte han reconegut influents. Els projectes externs s’han comparat amb les teories urbanes aparegudes en 

el si del CIAM, en llibres llegits pels propis membres del GATCPAC com Urbanisme de Le Corbusier, La arquitectura de la gran 

ciudad de Hilberseimer o Russland de El Lissitzky, així com també amb els escrits d’autors com Moisei Ginzburg, Walter Gropius, 

Sigfried Geidion, Ernst May, entre d’altres. Aquesta revisió l’hem enriquit amb interpretacions històriques d’estudiosos com Jean-

Louis Cohen, Mary McLeod, Kenneth Frampton, Carlo Aymonino, Anatole Kopp, Manfredo Tafuri. La comparació entre les paraules 

i els projectes dels protagonistes de la modernitat i les del GATCPAC han permès establir el grau d’influència que, al nostre enten-

dre, tenen algunes experiències arquitectòniques en el procés de projecció de la CRV.  

Si en aquesta segona part, doncs, hem usat la comparació com a mètode per arribar a determinades conclusions, a la tercera part 

hem seguit un mètode basat en la confrontació. En primer lloc confrontar el Pla Macià amb els plans de Nicolau Maria Rubió i Tu-

durí. En segon lloc, confrontar allò que s’escrigué i es dibuixà a la revista Civitas, publicació de la Societat Cívica la Ciutat Jardí, 

amb allò que s’escrigué i es dibuixà a la revista AC. Igualment ens ha sigut útil llegir les aportacions d’estudiosos del període com 



 
 

 

Joan Busquets, Manuel de Torres Capell, Francesc Roca, Oriol Bohigas, Eduard Masjuan, José Luís Oyón, Cris Ealham, així com 

entendre la Teoria General de la Urbanización de Cerdà i les seves múltiples interpretacions.  

L’aportació que fem a la última part de la tesi és més lliure. En primer lloc parteix d’una recerca històrica sobre l’arquitectura del 

lleure i les vacances de l’Europa d’avantguerra situant momentàniament la lupa al territori barceloní. Aquesta recerca parteix de la 

lectura d’interpretacions històriques sobre el fet de les vacances, com la realitzada per Luis Fernández Fúster, així com de la revi-

sió de números de revistes com L’Architecture d’Aujourd’hui o De 8 en Opbow de finals dels anys trenta. Posteriorment centrem la 

nostra investigació a observar l’evolució d’alguns protagonistes d’entreguerres: L’evolució de l’urbanisme de Le Corbusier, resse-

guint els seus llibres més interpretacions com les de Xavier Monteys a La gran màquina, l’evolució del CIAM, llegint amb atenció 

relats com els d’Eric Mumford, o l’evolució dels projectes de Josep Lluís Sert observables a través d’estudis monogràfics com els 

de Josep Maria Rovira. Aquesta recerca ens ha servit per elaborar un fil argumental que té com a principals protagonistes els mo-

dels urbans de Le Corbusier, les aportacions teòriques de Lewis Mumford, o interpretacions paisatgístiques tan dispars com les de 

Frank Lloyd Wright, ARCHIGRAM, o Iñaki Ábalos.  

Amb aquests processos superposats – anàlisi de les fonts, comparació, confrontació, interpretació lliure – hem pogut anar esbri-

nant quines eren les bondats arquitectòniques del paisatge pel descans generat pel GATCPAC, ensems dels mecanismes de pro-

jecció utilitzats per tal d’arribar-hi. Tanmateix és evident que l’anàlisi aquí presentat és parcial. En el procés d’investigació hem 

deixat de banda aspectes que podrien explicar la ciutat des d’altres punts de vista. I possiblement ens hem quedat curts en algun 

tema: en investigar de forma més profunda el compromís dels politics amb el projecte o en acabar d’entendre quines vicissituds 

legals impediren la seva construcció. La nostra parada en el procés de recerca, però, no és aleatòria; ens hem aturat quan ens ha 

semblat que ja podíem explicar allò que en un inici ens havíem proposat: comprendre el projecte, ubicar-lo en el seu lloc dins la 

història de l’arquitectura i calibrar què podem aprendre’n d’ell en l’actualitat. 
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1 
EL PROJECTE DE LA CIUTAT DE REPÒS I VACANCES (1931-1938) 

Quan apareix el projecte de la Ciutat de Repòs? On està situat? Com és? Què 

conté? Com s’organitzà? Com s’havia de finançar? 

Aquestes seran algunes de les preguntes que respondrem en aquesta primera 

part de la tesi. Un repàs descriptiu del que fou l’experiència tant arquitectònica 

com social d’aquesta empresa. 



1.1 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE documents; fets 

En el present capítol exposem, seguint un ordre cronològic, els fets que envoltaren el projecte de la Ciutat de Repòs i Vacances 

(CRV), des de la seva ideació fins a la seva conversió en un projecte tècnic recolzat per una entitat i lliurat a les Administracions 

Públiques per tal que expedissin la corresponent llicència d’obres. També enumerem els documents que foren necessaris per tirar 

endavant aquest propòsit. El material dipositat en el Fons GATCPAC de l’Arxiu Històric de la Demarcació de Barcelona del COAC, 

les diferents hemeroteques consultades i les dades aportades per altres estudiosos del període que ens ocupa ens han ajudat a 

elaborar aquesta “reproducció dels fets” que té, simplement, la intenció de situar el lector en el context històric i social que envoltà 

el projecte i de donar una idea del volum documental que aquest generà. 

 

1.1.1 
maig de 1931 – novembre de 1932 

La primera aparició pública del projecte de la CRV fou a la revista Documentos de Actividad Contemporánea, coneguda amb les 

sigles AC1. Concretament aparegué al número 7 (novembre de 1932); un número dedicat exclusivament al fenomen de les vacan-

ces (figura 1.1). En ell la CRV compartia pàgines amb el projecte de la caseta desmuntable, també del GATCPAC. Ambdós treballs 

es presentaren com a fórmules per a resoldre un mateix problema: la manca d’espais aptes pel desenvolupament del descans i el 

lleure ciutadà durant els dies no laborables. Aquest problema es feia evident molts caps de setmana quan les poques platges ac-

                                                             
1 Revista que publicava i editava el GATEPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Espa-
nyols per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània), de forma trimestral. Des de 
1931 fins a 1937 sortiren a la llum 25 números. A la pràctica, però, era el GATCPAC 
(Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporà-
nia), vessant catalana del grup espanyol i autor de la CRV, qui en feia la redacció, 
l’edició i la publicació des de Barcelona.  

Figura 1.1: Portada de la Revista AC número 7 de novembre
de 1932. 
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cessibles amb transport públic quedaven col·lapsades. Amb els dos projectes el GATCPAC abordava aquest tema de repercussi-

ons socials i urbanes a partir de dues dimensions dispars: per una banda la petita escala, donant forma a una caseta que es podia 

muntar i desmuntar pel propi usuari2 (figura 1.2), i, per altra, la gran escala, donant forma a una ciutat de grans dimensions ubicada 

en un paratge natural, a tocar de la platja, entre els municipis de Castelldefels, Gavà i Viladecans, a pocs quilòmetres, per tant, de 

la ciutat de Barcelona (figura 1.3).  

En aquells moments la CRV prengué el nom de Ciutat de Repòs3 o Zona de Repòs. El GATCPAC estava immers en l’elaboració 

del treball Ciutat Funcional, investigacions d’anàlisi i proposta que havien de concloure amb els “principis bàsics” 4 de les ciutats 

modernes i que es preveia que fossin debatuts durant el quart congrés CIAM5, congrés al qual, des d’un inici, el grup català tenia la 

intenció d’assistir. Com és conegut, la proposta inicial fou que aquest congrés es realitzés a Moscou cap a l’estiu de 1933 (faltava 

una mica més de dos anys), però finalment acabà celebrant-se a bord del vaixell Patris en un viatge d’anada i tornada entre Marse-

lla i Atenes. El treball sobre la Ciutat Funcional l’estaven duent a terme tots els membres de l’ens organitzador del congrés, el CIR-

PAC6, i es tractava d’analitzar les seves pròpies ciutats en base a paràmetres acordats en reunions preparatòries7. El GATCPAC, 

es centrà en Barcelona (figura 1.4). 

Les intencions preliminars d’aquest treball es donaren a conèixer a l’editorial del número 5 de la revista AC, de principis de 1932. 

S’argumentava que “la ciudad moderna debe ser, como ente dotado de vida, un conjunto de órganos ordenados según su función. 

Las zonas de HABITACIÓN, PRODUCCIÓN, REPOSO, con la CIRCULACIÓN como elemento de enlace, son las determinantes 

de las formas de aglomeración urbana” (AC, n.5, 1932, 17). Així doncs, quan la CRV aparegué en el posterior número 7 d’AC ho 

féu no com un organisme autònom generat ex novo als entorns de la metròpoli, sinó com un òrgan més de la ciutat moderna, 

                                                             
2 Tot i que a la pràctica totes les casetes que es van muntar, segons el fons del 
GATCPAC dipositats al COAC, van gaudir d’un muntatge professionalitzat per 
l’empresa José Vallés, construcciones generales en madera. 
3 No és fins a la redacció dels estatuts de la cooperativa que havia de gestionar el 
complex que no pren el nom de Ciutat de Repòs i Vacances. 
4 Expressió del propi GATEPAC apareguda a AC, n.5, 1932. 
5 Les sigles CIAM signifiquen: Congrés Internacional d’Arquitectura Moderna. 
6 Les sigles CIRPAC signifiquen: Comitè Internacional per la Resolució de Problemes 
de l’Arquitectura Contemporània. 
7 En posterioritat al tercer CIAM de a Brussel·les es realitzaren reunions preparatòries 
a Zurich i a Berlín, el febrer i el juny de 1931, respectivament. 

Figura 1.2: GATCPAC. Caseta desmuntable, 1932 (a AC, n.7, 
1932). Figura 1.3: GATCPAC. Projecte de la CRV, 1932 (a 
AC, n.7, 1932).



l’òrgan que, de les quatre funcions bàsiques, s’encarregava de la del “repòs”. Un òrgan que, a més, a nivell local, també donava 

una resposta definitiva al problema de l’escassetat d’espais lliures i significava un primer tanteig tàcit al futur creixement de Barce-

lona, temes tractats amb anterioritat en el sí de la mateixa revista i que analitzarem més endavant. 

Segons les actes de les juntes del GATCPAC (documents que permeten resseguir les accions del grup) 8, l’inici dels treballs de la 

Ciutat Funcional es situà cap el maig de 1931, imaginem que per la imminència d’una de les reunions del CIRPAC prevista pel juny 

a Berlín. Aquests treballs en un inici prengueren el nom de Barcelona Futura. Tanmateix, a partir de conèixer els detalls de la tasca 

encomanada pel CIRPAC el nom de Barcelona Futura quedà aparcat momentàniament9 i es passà a parlar del treball de la Ciutat 

Funcional, en sintonia, com ja hem dit, amb el tema del proper CIAM. A la pràctica, aquest canvi de nom suposà, al nostre enten-

dre, un aprofundiment de la vessant analítica de l’estudi. 

Poc temps abans de l’inici d’aquests estudis, els arquitectes catalans havien formalitzat la constitució del grup espanyol GATE-

PAC10, amb altres arquitectes provinents de Madrid, com Fernando García Mercadal, i de Sant Sebastià, com José Manuel Aizpú-

rua o Joaquín Labayen. El col·lectiu s’erigia com a únic representant de l’Estat a les reunions del CIRPAC11; amb anterioritat aques-

ta representació es feia a títol individual12. Tot i haver formalitzat un grup únic per tot el territori espanyol, a la pràctica el treball de 

la Ciutat Funcional es dividí per territoris i al CIAM d’Atenes només s’hi presentaren anàlisis i propostes referents a les ciutats de 

Madrid i Barcelona. De fet, del GATEPAC, els integrants del Grupo Este (o sigui, del GATCPAC) foren els qui més seriosament es 

                                                             
8 Les actes estan dipositades en el fons GATCPAC de la Demarcació de Barcelona 
del COAC ( a partir d’ara AHDBCOAC). 
9 Posteriorment es tornà a utilitzar per a denominar el Pla de la Nova Barcelona, que 
el grup elaborà amb Le Corbusier i que popularment fou conegut com a Pla Macià. 
10 El GATEPAC es constitueix a Zaragoza el 25 i 26 d’octubre de 1930 i el GATCPAC 
a Barcelona el 6 de desembre de 1930 (Pizza, Rovira, 2005, 72, 73). Tot i així, els 
membres del grup català feia un temps que realitzaven reunions periòdiques sota les 
mateixes sigles GATCPAC i tenien preparada molta documentació impresa amb 
aquest nom. Motiu pel qual no van voler canviar-lo pel de GATEPAC – GE (Illescas, 
2008). 
11 Així s’apunta a la secció de notícies del primer número d’AC i a les actes del grup. 
12 Per exemple, els arquitectes Josep Lluís Sert per la banda barcelonina, Fernando 
García Mercadal per la banda madrilenya o Luís Vallejo per la banda basca, havien 
assistit als congressos de Frankfurt (CIAM II) d’octubre de 1929 i de Brussel·les 
(CIAM III) de novembre de 1930. A títol personal, Josep Torres Clavé només assistí al 
de Frankfurt. 

Figura 1.4: llegenda de signes convencionals consignada pel
CIRPAC. Exposició “la Nova Barcelona”, estiu de 1934 (arxiu
fotogràfic fons GATCPAC, AHDBCOAC, C28/172.1). 
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prengueren la relació amb el CIRPAC13, fins al punt que al CIAM d’Atenes hi anaren sols14. I, a la llarga, únicament Josep Lluís Sert 

mantingué relació amb els CIAM, organisme que, passada la Guerra Civil, acabà presidint.  

Com dèiem, el treball de la Barcelona Futura s’iniciava pel maig de 1931, juntament amb altres tasques que, en paral·lel, també 

començaven a ser tractades: l’anàlisi de les ordenances municipals, l’estudi de programes d’edificis escolars i d'habitatges per a 

obrers, l’elaboració d’una alternativa al vigent Pla d’Estudis de l’Escola d’Arquitectura15. La complexitat de cadascuna de les temàti-

ques era enorme, el qual demostra l’optimisme que es respirava dins del grup. Aquestes primeres tasques desenvolupades com a 

entitat, es compaginaven amb la realització d’un primer projecte “col·lectiu”: la urbanització de la Diagonal (figura 1.5); un auto-

encàrrec, sorgit a tenor de la intenció de l’Ajuntament de Barcelona d’urbanitzar un tram d’aquesta avinguda.  

Per afrontar aquests treball ens deturarem momentàniament per parlar de la organització interna del GATCPAC. Com a agrupació 

de professionals, l’entitat tenia uns estatuts que regien la naturalesa de les activitats a desenvolupar i la classificació dels diferents 

tipus de socis. En quant a activitats, el GATCPAC es centrava inicialment en la difusió dels valors de la modernitat a través de 

participar professionalment en concursos, d’assistir a congressos, d’elaborar exposicions i de publicar una revista trimestral16, la ja 

citada AC. Els socis eren dividits entre socis directors, arquitectes que tenien el dret i el deure de participar en els projectes 

col·lectius del grup17, els socis numeraris, que pagaven una quota i es beneficiaven de les activitats organitzades però no participa-

                                                             
13 En diferents actes de les juntes del grup es dona compte de les amenaces de 
García Mercadal de tancar el Grupo Centro per falta d’activitat. 
14 Assisteixen al congrés Josep Lluís Sert, amb la seva dona Moncha, Josep Torres 
Clavé, amb el seu germà Raimón, Ricard Ribas Seva i Antonio Bonet Castellana (que 
en cap nota sorgida pel grup ni a les actes ni a AC hi és nomenat) (Di Biagi, 2005, 
134). 
15 Acta del 14 de maig de 1931 (AHDBCOAC). En aquells moments cap soci director 
del grup tenia vinculacions amb l’Escola d’Arquitectura. Tanmateix l’amplitud de mires 
entorn el fenomen de la modernitat els portà a reflexionar sobre el seu aprenentatge 
universitari. No fou fins iniciada la Guerra Civil que Torres Clavé esdevingué director 
de l’Escola de Barcelona.  
16 Així s’estructura l’acta de constitució del GATEPAC dipositada al fons GATCPAC 
del AHDBCOAC. Tanmateix l’activitat professional, segons es trasllueix de les actes, 
acabà arribant bàsicament de la mà de encàrrecs directes i minoritàriament de la mà 
de concursos. 
17 S’ha de tenir en compte que, com a professionals lliures, cadascú tenia els seus 
propis encàrrecs a banda del grup, tot i que durant un període molts d’aquests encàr-

Figura 1.5: GATCPAC. Urbanització de la Diagonal, 1931 (a 
AC, n.4, 1931).



ven de les decisions arquitectòniques del grup, els socis industrials, empreses que recolzaven econòmicament l’entitat, i els socis 

estudiants. En el present treball quan parlem dels “membres del GATCPAC” ens referirem bàsicament als socis directors. En quant 

a la seva participació a les activitats i documents originats al voltant del projecte de la CRV, els citarem individualment si es pot 

demostrar la seva implicació personal. Tanmateix, i com dèiem a la introducció, degut a que la CRV és el treball col·lectiu “per 

excel·lència” del grup i el més perllongat, hem cregut convenient entendre que és el conjunt del GATCPAC l’únic autor i responsa-

ble de les decisions que portaren a la ideació de la CRV. Això no treu, com dèiem, que en determinades ocasions esmentem al-

guns membres individualment per la seva implicació en alguna tasca concreta. Per clarificar qui pertanyia al grup hem elaborat una 

taula on enllistem els socis directors: 

SOCI DIRECTOR Data d’alta (del GATCPAC) Data d’alta (de soci director) Data de baixa (de soci director) 
Alzamora, Cristòfol 6-12-1930 6-12-1930 23-1-1936 
Armengou, Pere 6-12-1930 6-12-1930 5-1-1933 
Audet, Jordi 7-5-1931 (soci numerari) 8-10-1931 1-1-1936 
Churruca, Ricardo de 6-12-1930 6-12-1930 - 
Duran i Reynals, Raimon 1-12-1935 (soci numerari) 15-7-1935 - 
González Esplugas, José 7-5-1931 (soci estudiant) 16-3-1933 - 
Illescas, Sixte 6-12-1930 6-12-1930 1-12-1935 
Mestres i Fossas, Jaume 16-4-1931 16-4-1931 15-4-1932 
Perales, Francesc 6-12-1930 6-12-1930 - 
Ribas Seva, Ricard 16-4-1931 (soci estudiant) 3-3-1933 11-2-1936 
Rodríguez Arias, Germán 6-12-1930 6-12-1930 - 
Sert, Josep Lluís 6-12-1930 6-12-1930 - 
Subiño, Manel 6-12-1930 6-12-1930 4-10-1934 
Subirana, Joan Baptista 25-12-1931 25-12-1931 4-11-1933 
Torres Clavé, Josep 6-12-1930 6-12-1930 - 
Font: Pizza, Rovira, 2006, 43-44. La font esmenta que Francesc Fàbregas era soci numerari des de 1-1-1933, tanmateix a les actes consta que assisteix a 
les reunions dels socis directors des del 25-5-1932. Fàbregas fou una figura important en el desenvolupament de la CRV.

Com es pot comprovar la majoria de socis directors foren, alhora, socis fundadors de l’entitat (que inicià l’activitat el desembre de 

1930). En quant al mètode de treball mantingut en aquest conjunt d’estudis i projectes col·lectius inicials és precís indicar que no 

sempre es seguia un mateix sistema. Al contrari. Alguns dels temes eren abordats per petits grups. Per exemple, d’estudiar les 

ordenances municipals se n’encarregaven Cristòfol Alzamora i Manel Subiño, o de les escoles se n’encarregava Josep Lluís Sert, 

                                                                                                                                                                                                                   
recs propis es “col·lectivitzaren”, fet que obligà a redactar una estricta normativa que, 
malgrat tot, no evità innombrables conflictes. 
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Josep Torres Clavé i Francesc Perales. En canvi, els temes més genèrics, com, per exemple, el de la Barcelona Futura, implicaven 

a tots els socis directors segurament per una qüestió d’envergadura i perquè, possiblement, tothom hi tenia quelcom a dir. En ge-

neral, els grups de treball eren liderats per algun membre. En el cas de la Barcelona Futura a les actes consultades s’hi trasllueix 

un cert lideratge de Josep Lluís Sert, suposem que degut a la seva estreta relació amb la organització del CIAM. Com anirem ve-

ient, el GATCPAC també es dividia la feina per grups quan s’havien d’enllestir algunes tasques concretes com la preparació 

d’exposicions o la redacció de continguts per a la revista AC.  

Tancat aquest parèntesi dedicat a la organització del grup i retornant a la tardor de 1931 i als treballs urbanístics de la Barcelona 

Futura, sense explicar-se amb exactitud com sorgí la proposta, a l’acta de la junta del 22 d’octubre hi consta: “es va estudiar el 

perllongament del carrer de les Corts Catalanes fins a la platja de Castelldefels, transformant aquesta en una Ciutat de Repòs per a 

Barcelona”18. Per tant sembla que la idea de projectar la CRV – una ciutat isolada però pròxima a Barcelona, destinada exclusiva-

ment al repòs dels ciutadans i connectada amb la ciutat per un cordó umbilical viari, resultat de perllongar la Gran Via cap a l’oest – 

aparegué enmig d’una deliberació col·lectiva del grup en el sí d’una junta. Hi ha diversos escrits, tanmateix, que expliquen que 

possiblement la idea sorgís d’una passejada per les platges del delta del Llobregat, les mateixes dates d’octubre de 1931: “Ai primi 

di ottobre del 1931, un anno dopo la formazione del GATCPAC, i membri del Grupo catalano, nel corso di freqüenti visite ad un 

podere dell’architectto Churruca, percorsero a piedi i quasi diecci chilometri di spiaggia vergine esistenti ad ovest della città” (Dona-

to, 1979, 39)19. Nosaltres no hem pogut demostrar aquest fet però, al semblar-nos versemblant, el deixem recollit20. 

La data d’octubre de 1931 és significativa. A nivell polític es situava mig any després de la proclamació de la Segona República 

espanyola per Alcalá Zamora (declarada el 14 d’abril de 1931) i tres mesos després de la trobada de Núria per desenvolupar 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. A nivell legislatiu, a més, feia només un mes que es signà la llei de Jornada Màxima Laboral21 

que fixava les hores de treball diari. El GATEPAC, a més, aquell octubre celebrava el primer aniversari de la seva constitució. Tal i 

com comentàvem a la Introducció, l’evolució del grup d’arquitectes a Catalunya i a Madrid corregué paral·lela a les polítiques pro-

                                                             
18 Acta del 22 d’octubre de 1931 (AHDBCOAC). 
19 Donato ho torna a citar al capítol “La Ciutat Obrera de Repòs i Vacances del 
GATCPAC. Una aportació catalana al model urbanístic de la ciutat funcional” (Donato, 
2007, 172). 
20 Josep Maria Rovira assegura que així ho reconegué Sert a Emili Donato en una 
conversa (Rovira a Llinàs, 2004, 23). 
21 Llei de 9 de setembre 1931. Veure subcapítol 4.1.1. 



gressistes del primer període reformista de la República. La simpatia dels membres del grup Català pels grups polítics d’esquerres 

– Sert i Torres simpatitzaven amb la Unió Socialista de Catalunya (Lahuerta 1997, 140) – féu que la tasca del grup es mesclés amb 

propòsits i proclames polítiques i amb col·laboradors institucionals. Entre ells l’alcalde de Barcelona, Jaume Aiguader Miró, 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, elegit en les eleccions del mateix abril de 1931, o el propi president de la Generalitat Fran-

cesc Macià, del mateix partit, que anà recolzant de forma progressiva les propostes dels arquitectes22. 

Un cop determinat, doncs, el propòsit del projecte – la ideació d’una Ciutat pel Repòs – aquell octubre de 1931, els membres que 

llavors formaven la vessant activa del grup es posaren a preparar la seva difusió: “Es va acordar publicar un article a Mirador23 

exposant aquesta idea que encaixa dintre del conjunt de la Barcelona Futura” 24. L’article es publicà el 5 de novembre de 1931 

(figura 1.6). Començava amb una cita de l’alcalde de Barcelona, Jaume Aiguader, el qual demostra el que dèiem anteriorment: que 

en aquells anys inicials el GATCPAC ja mantenia una estreta relació amb la classe política. Un cop exposats els motius pels que es 

feia necessària una ciutat pel repòs, i que bàsicament eren, en primer lloc, la necessitat del descans de la classe treballadora – 

“Barcelona és en totes les seves manifestacions una «ciutat de Treballadors»”(GATEPAC, 1931) – que gaudia “per llei” del dret al 

cap de setmana, i, en segon lloc, l’acostament de la ciutat al mar, l’article definia un programa mínim sorprenentment similar al que 

acabà tenint el projecte definitiu. Finalment es tancava amb una clara crítica a la planificació de Barcelona que estaven portant a 

terme els germans Rubió i Tudurí25, donant a entendre que aquest planejament menyspreava les platges del Llobregat en detriment 

de Collserola (fet que analitzarem a la tercera part del present treball).  

El GATCPAC tenia molt clar que la promoció propagandística era una tasca més a desenvolupar en paral·lel als projectes i als 

estudis. Segurament, degut a la joventut dels arquitectes i a la grandària de les seves ambicions, aquesta era una de les poques 
                                                             
22 Com veurem a la tercera part del present treball, en un inici Francesc Macià encar-
regà l’estudi de la planificació del territori català a l’equip format pels germans Rubió i 
Tudurí. Tanmateix, recolzà la visita dels membres del CIRPAC a Barcelona, la consti-
tució del binomi GATCPAC i Le Corbusier pel treball del Pla de la Nova Barcelona i, 
com justifiquem a la tercera part, el seu concepte de “caseta i hortet” inspirà, en certa 
manera, algunes de les decisions preses en el projecte de la CRV. 
23 Mirador era un setmanari de que combinava crítica literària, crítica artística i articles 
en clau política. Feu la primera tirada el 1929 i el 1936 fou requisat pel PSUC, que en 
controlà la seva direcció fins el 1938. 
24 Acta del 22 d’octubre de 1931 (AHDBCOAC). 
25 Aquest Projecte, anomenat “Pla de Distribució en Zones” o també conegut com a 
“regional planning” fou encarregat per la Generalitat el 1931. 

Figura 1.6: Revista Mirador de 11 de novembre de
1931(AHCB). 
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vies a l’abast per tal que les seves idees tinguessin un imminent impacte en la societat. Com anirem veient, en el cas de la CRV la 

propaganda prengué bàsicament tres vies: els articles a la premsa no especialitzada, les conferències a entitats ciutadanes i les 

exposicions. De fet, aquest article a Mirador degué tenir el seu impacte ja que un mes després de la seva publicació, Nicolau Mª 

Rubió i Tudurí invità al GATCPAC a col·laborar i a aportar conclusions en el seu “Regional Planning”. Tanmateix, aquests rebutja-

ren la oferta26. 

Tractar la CRV com un ens arquitectònic independent suposà, en certa manera, una dissociació dels treballs sobre la Ciutat Funci-

onal que el grup estava duent a terme. Si bé és cert que la CRV fou plantejada sempre com la part de la Ciutat Moderna encarre-

gada de donar cabuda al repòs dels ciutadans, la seva independència com a projecte féu possible una certa subdivisió dels treballs 

urbanístics. Així, sota el paraigües analític de l’estudi Ciutat Funcional, anaren apareixent diferents “subprojectes” amb cos propi: 1) 

el projecte de la CRV, 2) l’estudi de la Barcelona Futura, el primer que s’abordà i que acabà convertint-se en el Pla Macià27 (Pla 

elaborat, com veurem, amb Le Corbusier) i 3) la proposta pel districte V o casc vell, projectes que tindrem ocasió d’analitzar.  

Poc després de prendre la decisió de projectar una ciutat pel descans, el grup rebé la confirmació que els delegats del CIRPAC 

realitzarien una reunió preparatòria del quart CIAM a la mateixa ciutat de Barcelona. Aquesta comunicació fou el desembre del 

1931 i la reunió amb els delegats es realitzà quatre mesos després, concretament els dies 29, 30, 31 de març i 1 d’abril de 193228. 

La trobada, que generà un cert rebombori periodístic i fou recolzada per les institucions catalanes com ara la Generalitat i 

l’Ajuntament de Barcelona, donà un gran impuls moral als arquitectes i durant els mesos que la seguiren el projecte de la CRV 

quedà pràcticament definit. La reunió aplegà, també, els membres del GATEPAC de la resta del territori espanyol que aprofitaren 

per reunir-se amb el grup català el 30 de març. En un full amb notes escrites referents a aquesta reunió i que, per la cal·ligrafia, 
                                                             
26 Acta de 10 de desembre de 1931 (AHDBCOAC). 
27 Hem de dir que quest Pla no fou mai encarregat per la Generalitat. Segons 
l’historiador F. Roca l’únic encàrrec en clau planificadora de la institució durant els 
anys 30 és el Pla de divisió en Zones del Territori Català, encarregat als germans 
Rubió i Tudurí i que ja hem esmentat i que analitzarem més endavant (Roca, 1977). 
28 S’han escrit molts articles sobre la reunió i, per tant, no entrarem a definir els con-
tinguts que, bàsicament, referien al tema de la Ciutat Funcional. L’esdeveniment 
s’acompanyà d’una exposició als baixos de la Plaça Catalunya sobre parcel·lació 
racional (i que anteriorment s’havia exposat a altres ciutats europees) i alguns dels 
delegats, els de més renom, realitzaren conferències a diferents entitats de la ciutat 
de Barcelona. Els conferenciants foren: Victor Bourgeois, Le Corbusier, Sigfried 
Giedion, Walter Gropius, Van Eesteren. 

Figura 1.7: Dibuix en un full de notes sobre la reunió del
GATEPAC de 30 de març de 1932 intercalat entre les actes
del GATCPAC (fons GATCPAC, AHDBCOAC). A la contra-
portada d’aquest treball reproduïm el full sencer. 



semblen de Josep Lluís Sert, hi ha un dibuixet suggerent i senzill de dunes i pins que ens indica que el projecte de la CRV o, si 

més no, la seva atmosfera, rondava pel cap dels arquitectes en aquelles dates (figura 1.7). Per a nosaltres, aquest esbós innocent 

és un embrió del projecte, en el sentit que reflexa amb poques ratlles el caràcter eminentment natural que el definirà des de 

l’origen. Cal dir que en els arxius consultats no hem trobat cap croquis preliminar de la CRV, per tant, aquest, és l’únic esbós “de 

treball” que hem pogut observar. 

La publicació de la CRV al número 7 d’AC, que sortí, segons les actes, mig any després de la reunió del CIRPAC a Barcelona, 

estigué envoltada d’un cert misteri. Com hem dit, la reunió confirmà que moltes de les intencions del grup en matèria urbanística no 

estaven equivocades i alhora, fiançà el pas – donà seguretat als arquitectes – per tal d’acabar de definir els diferents treballs que 

tenien entre mans. Le Corbusier, sense un contracte confirmat, encetà des de llavors una col·laboració amb el grup català pel Pla 

de la “Nova Barcelona” i Josep Lluís Sert es passà bona part del que restava de l’any 1932 viatjant a París, ciutat on Le Corbusier 

tenia l’estudi29. Durant el maig el projecte de la CRV s’estava dibuixant a “casa d’en Sert” 30. Tanmateix es convocava a tots els 

socis que poguessin a anar-hi a treballar per tal d’acabar-lo. Les convocatòries es feien encara que Sert no hi fos (per exemple, 

durant les absències d’abril, maig, agost o setembre del mateix 1932). Tenint en compte la coneguda col·laboració professional que 

hi havia entre Sixte Illescas, Josep Torres Clavé i Josep Lluís Sert, arquitectes que compartien despatx, tenint en compte que du-

rant el procés d’ideació de la CRV Sert es trobà poques vegades a Catalunya i tenint en compte, per últim, els esdeveniments que 

desembocaren en la publicació de la CRV a AC i que ara descriurem, creiem fermament que qui portava la batuta dels treballs 

preliminars del projecte era Josep Torres Clavé. Aquesta creença ens la reforça el moviment de factures relacionades amb la re-

producció de documents que entre 1932 i 1933 eren encarregades per Torres en la immensa majoria31. Tanmateix, Josep Lluís 

Sert mantenia un cert “control” i, pel que es trasllueix de les actes, la seva tasca d’enllaç amb l’estudi de Le Corbusier i, com ja hem 

comentat, la bona relació amb la organització dels CIAM, l’erigia com a director d’orquestra de tots aquests estudis urbanístics. 

Paral·lelament als treballs sobre la ciutat, durant la primavera de 1932 es començà a dibuixar la caseta desmuntable32. Com veu-

rem a la segona part d’aquest treball, un tema recorrent a l’arquitectura centreeuropea dels anys 30 eren les cases prefabricades o 

fabricades en sec. A Berlin estava prevista per l’agost del mateix any 1932 l’exhibició Sonne, Luft und Haus für alle!, on s’havien de 
                                                             
29 Prèviament Josep Lluís Sert havia treballat per l’arquitecte suís. Concretament 
durant diferents períodes dels anys 1929 i 1930 (Pizza, Rovira, 2005). 
30 Així s’apunta a l’acta de 12 de maig de 1932 (AHDBCOAC). 
31 Factures de la CRV (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C36/239). 
32 Actes de 19 de maig, 9 i 16 de juny i 27 d’agost de 1932 (AHDBCOAC). 

Figura 1.8: GATCPAC. Muntatge de la caseta desmuntable en
el primer emplaçament, 1932 (arxiu fotogràfic, fons GATC-
PAC, AHDBCOAC, C28/171.1). 
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mostrar alguns prototips de cases “que creixen” i que motivà expectació al grup. Mesclant la intencionalitat constructiva del concep-

te “desmuntable” amb la temàtica de les vacances el GATCPAC començà a desenvolupar el prototip, l’evolució del qual discorre-

gué paral·lela a la de la CRV. Germán Rodríguez Arias fou qui portà la batuta del projecte en els inicis. Aquest es desenvolupà 

ràpidament i amb l’adició de les gestions fetes per Francesc Fàbregas, s’aconseguí muntar un primer exemplar cap a finals d’agost, 

construcció que, segons sembla, començà a aixecar-se en algun carrer de la ciutat de Barcelona – per les fotografies sembla la 

Gran Via, la fira del dibuix es feia al tram central d’aquesta avinguda (Serra, 2008, 187) –, però que s’hagué de traslladar a petició 

de l’Ajuntament a la plaça Ramon Berenguer IV, a la Via Laietana, indret on hi romangué exposada durant un mes aproximada-

ment (figura 1.8). La intenció del GATCPAC era la construcció “seriada” de la caseta, construcció que descriurem en el subcapítol 

1.4.1. Aquesta havia de ser una possible font d’ingressos per l’entitat. Per aquest motiu el desenvolupament de la mateixa anà 

acompanyat de la impressió de “butlletes” de propaganda i venda (figura 1.9), que es repartiren ràpidament segons les anotacions. 

Segurament l’èxit que entre els ciutadans tingué la caseta confirmà als arquitectes la importància d’abordar el problema de les 

vacances. La gran quantitat de paperassa i temps dedicat a la gestió d’aquest projecte (donar resposta a gent interessada, elaborar 

pressupostos) obligà a crear un subgrup dins del GATCPAC que havia de “circular amb independència”33.  

Malgrat l’intens treball que demanava la CRV i o la caseta desmuntable, la realitat de la revista AC discorria amb la mirada fixada 

en d’altres temàtiques durant la primavera i l’estiu de 1932. Des de feia temps, diversos membres reclamaven un número dedicat a 

escoles, un altre dels temes que des dels inicis s’estava treballant, potser a un ritme més lent. Josep Torres Clavé, qui era director 

d’AC, demanà suport als seus companys al sentir-se cansat; durant un any i mig havia portat pràcticament en solitari la redacció, 

l’edició i la comptabilitat de la revista. El grup nomenà Josep Lluís Sert com a segon redactor, mantenint Torres a la direcció. Sert 

s`havia d’encarregar de definir el sumari i recopilar el material del següent número, el 7è, previst per a la tardor. En una trajectòria 

força erràtica Sert proposà publicar el gratacels de Le Corbusier (suposem que l’inclòs als plans per Barcelona), posteriorment 

proposà dedicar el número a cases obreres i finalment, apurant la data límit que se li havia donat, el 15 de setembre, aportà un 

sumari sobre escoles. A pesar d’això, degut a la seva absència (aquell setembre estava a París) i a la manca de material aplegat, 

Torres prengué la iniciativa i demanà a la junta poder preparar un sumari alternatiu que finalment quedà aprovat el 29 de setembre 

de 1932 i que tenia com a tema únic el de les vacances34. 

                                                             
33 Acta de 6 d’octubre de 1932 (AHDBCOAC). 
34 Actes de 19 i 25 d’agost i 15 i 29 de setembre de 1932 (AHDBCOAC). 

Figura 1.9: GATCPAC. Butlleta de propaganda de la caseta
desmuntable (fons Torres Clavé, AHDBCOAC, C1877/2/5) 



1.1.2 
AC número 7 

A tenor del que hem anat exposant, es dilucida, doncs, que aquest número d’AC35 on apareix per primer cop la CRV fou preparat 

en poc temps seguint un sumari proposat per Josep Torres Clavé a última hora. Per les circumstàncies descrites, intuïm que 

s’aprofità el material que el grup tenia sobre la taula, elaborat o a mig elaborar. Per abordar el tema del Repòs s’adjuntà documen-

tació sobre la caseta desmuntable, la Ciutat de Repòs, més d’altre referent a projectes de piscines i banys públics tant d’arquitectes 

espanyols com estrangers.  

A la portada del número hi constava una frase: “es necesario organizar el reposo de las masas36”, frase que anava acompanyada 

d’un fotomuntatge on un grup de gent emergia d’una visió aèria de la CRV (figura 1.1). L’editorial s’encapçalava amb el tema 

d’aquell número: “la necesidad de la vida al aire libre” i seguidament s’explicava “la casa para el fin de semana (week-end)”. 

L’article s’iniciava amb un preludi titulat “motivo de su construcción” (figura 1.10), que a grans trets definiríem com a una resposta 

arquitectònica al fenomen de l’èxode “vacacional”: la necessitat de fugir de la ciutat degut a la vida estressant que en ella s’hi té per 

anar a descansar en un ambient natural. Iniciat l’article, el projecte en sí es descrivia i es completava per mitjà de les imatges del 

seu muntatge a la plaça Berenguer i altres documents com plantes i perspectives (figura 1.11) (AC, n.7, 1932, 18-23). 

En quant a la CRV, sota el títol “la ciudad de reposo que necesita Barcelona” s’iniciava un extens article, el qual anirem analitzant 

separadament en diferents passatges del nostre treball. Mantenint un cert paral·lelisme amb l’article de la caseta desmuntable, 

l’explicació començava exposant els motius de la seva necessitat amb un paràgraf titulat: “la necesidad de las zonas de reposo en 

las grandes ciudades”, extrapolació de la problemàtica del repòs a nivell internacional, citant com a exemples a seguir ”la Ciudad 

Verde de Moscú” i el parc a la vora del llac Wannsee, prop de Berlín, projectes que analitzarem a la segona part d’aquest estudi. 

Seguidament, es focalitzava la temàtica a la ciutat de Barcelona justificant l’emplaçament triat, les platges dels municipis de Caste-

                                                             
35 Les pàgines d’aquest número de la revista les reproduïm íntegrament a l’Annex 1 
d’aquest treball. 
36 Aquesta expressió demostra el caràcter amb què el grup abordava els problemes: 
Organitzar, obsessió racionalista, es mescla en aquesta frase amb el terme “masses”, 
el significat de la qual pren la versió exposada pel filòsof Ortega y Gasset en el seu 
llibre La rebelión de las masas (Ortega y Gasset, 1930). 

Figura 1.10: Pàgina 18 d’AC n.7, 1932. Figura 1.11: Pàgina 21
d’AC n.7, 1932. 
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lldefels, Gavà i Viladecans, amb l’explicació del perquè aquestes i no d’altres de l’entorn barceloní eren adequades pel descans. 

Finalment s’entrava en la descripció de la ciutat ressaltant, primer, com es comunicaria amb la ciutat de Barcelona – el perllonga-

ment de la Gran Via –, segon, les zones i fases que la ciutat tindria i finalment algunes de les seves edificacions (AC, n.7, 1932, 24-

31). 

Els diferents documents gràfics utilitzats per a l’explicació i la comprensió de la CRV foren:  

pàgina 24 Una imatge de gran dimensió de persones a la platja rient (figura 1.12)37 
pàgina 25 Tres imatges de platges inadequades pel descans: llera estreta, proximitat a indústries o excessivament col·lapsades38  
pàgina 26 Quatre imatges de la pineda que resseguia les platges (figura 1.13). 
pàgina 27 Un emplaçament on es veu la relació que la CRV té amb Barcelona. En aquest document la ciutat de Barcelona ja incorpora algunes de les 

propostes que més endavant formaran part del Pla Macià, com la referent al Port Franc. Es marca amb gran intencionalitat el cordó umbili-
cal viari de connexió amb la ciutat producte de perllongar “la calle Cortes” (Gran Via) (figura 1.14). 

pàgina 27 Dues imatges comparatives; una del “Rey Sol39” –reproducció d’una pintura de Hyacinthe Rigaud de 170140– amb la intenció de ridiculitzar 
el pudor encara present en la societat per despullar-se i prendre el sol; i una imatge zenital de diverses persones prenent el sol en banya-
dor, simbolitzant la llibertat i la manca de perjudicis en el moment de prendre el sol41 – (figura 1.14). 

pàgina 28 Una perspectiva aèria de la CRV elaborada a llapis i aquarel·la (figura 1.3). 
pàgina 29 Un plànol esquemàtic de distribució de zones i edificacions amb una relació dels elements arquitectònics que conformen la ciutat (figura 

1.16). 
pàgina 30 Plantes, alçats, seccions i perspectiva de les cabines de banys (figura 1.15). 
pàgina 31 Plantes, alçats, i el detall de les habitacions d’un hotel per convalescents, i la planta i el detall d’una habitació d’un hotel amb habitacions 

tipus cabina de tren (edificis que analitzarem en el capítol 1.4) (figura 1.16). 

El número 7 d’AC acabava amb alguns articles més, dedicats al tema dels banys. L’article titulat “los baños municipales”, signat per 

l’arquitecte Saturnino Ulargui, del Grupo Centro, denunciava la situació poc higiènica dels banys municipals de Madrid o de Barce-

lona (situats als baixos dels hotels de l’Exposició Universal del 1929) i els comparava amb els banys públics a la vora del llac Wan-

see, a Berlín, els banys de Semmering (Àustria) de Anton von Liebe i Ludwig Stigler, una Piscina a Nüremberg de l’arquitecte Otto 

Ernst Schweizer o una piscina a Frankfurt, de Martin Elsaesser. La resta d’articles feien referència a projectes d’arquitectes del 

GATEPAC: El “balneario y piscinas «la isla» – Madrid”, situat al riu Manzanares, de l’arquitecte madrileny L. Gutiérrez Soto, i la 

“piscina «el lago» en Madrid” de l’arquitecte també madrileny Luis de Sala, s’explicaven des d’un punt de vista molt tècnic (figura 
                                                             
37 Arxiu fotogràfic del fons del GATCPAC, AHDBCOAC, C27/168.6. 
38 Ídem anterior. 
39 Per “Rey Sol” s’entén el rei francès Lluís XIV. 
40 Apareguda a la revista De 8 en Opbouw, agost de 1932. 
41 Ídem anterior. 

Figura 1.12: pàgina 24 d’AC n.7, 1932. Figura 1.13: pàgina 26
d’AC n.7, 1932.



1.17). Dels membres catalans s’exposava el “casino «platja d’or» en Sitges” de l’arquitecte Ramón Argilés i el “pueblo de veraneo 

en la costa de levante”; projecte de final de carrera de Josep Lluís Sert i Josep Torres Clavé, ja conegut per molts dels arquitectes 

catalans al ser exposat a les Galeries Dalmau l’any 1929 i al qual retornarem en el capítol 2.1 (figura 1.18) (AC, n.7, 1932, 32-42). 

Al nostre entendre, el període d’ideació arquitectònica de la CRV acabà amb la publicació d’AC n.7. Com tindrem ocasió de com-

provar no hi ha cap versió més de la CRV que difereixi substancialment de la que apareix a les planes d’aquesta revista. Si bé és 

cert que es realitzà un projecte complet sobre la ciutat el 1935, amb memòria, documentació gràfica, càlculs i pressupost (el qual 

ens ha fet més fàcil visualitzar tot el que els arquitectes imaginaven executar), aquest no introduí cap canvi essencial, més enllà de 

variacions puntuals: afegir, substituir o canviar de lloc algun edifici, situar altres camps d’esports, etc, canvis que en cap cas supo-

saren un replantejament de la manera de ser de la ciutat. Com tindrem ocasió d’anar veient, els documents que van anar aparei-

xent a partir de 1932 únicament complementaren l’esquema inicial de la CRV; o bé per fer més entenedora la necessitat i urgència 

de l’empresa, o bé per definir de millor manera els elements arquitectònics que la havien de conformar. 

En conclusió, aquest pla inicial, restà sorprenentment immòbil fins l’abandó de la iniciativa a causa dels esdeveniments de la Guer-

ra Civil. El seu caràcter de ciutat “en la naturalesa”, el programa, la ubicació de la majoria dels seus edificis, en definitiva, la seva 

ordenació, restà tal i com s’havia concebut durant la primavera de 1932. Per tant, podem assegurar, com dèiem, que la tasca 

d’ideació del que és la CRV, del que és la seva estratègia territorial, social i humana, culminà en aquesta fase inicial del projecte i 

no es tornà a discutir. 

Figura 1.14: pàgina 27 d’AC n.7,1932. Figura 1.15: pàgina 30
d’AC n.7, 1932. 
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Figura 1.16: A l’esquerra, detall de la pàgina 29 d’AC, n.7, 
1932. Figura 1.17: pàgina 34 d’AC, n.7, 1932. Figura 1.18: 
pàgina 42 d’AC, n.7, 1932. 



1.1.3 
novembre de 1932 – març de 1933 

Un cop publicada la revista el grup continuà desenvolupant el projecte de la CRV en la vessant administrativa i social. Tant el juny 

com el setembre de 1932 una delegació del GATCPAC visità al president de la Generalitat Francesc Macià per exposar-li la marxa 

dels treballs. De les anotacions del grup se’n desprèn l’interès d’aquest per fer realitat el projecte. Un primer intent de fer possible 

administrativament l’empresa fou la creació d’una Mancomunitat amb els municipis afectats incloent el Prat de Llobregat42. És pa-

radoxal que els Ajuntaments dels tres municipis afectats per la CRV, Castelldefels, Gavà i Viladecans, no mostressin massa entu-

siasme pel projecte (Pizza, Rovira, 2006, 148), mentre que, pel contrari, l’Ajuntament del Prat, un municipi exclòs de la CRV per 

restar massa pròxim a la desembocadura del riu, fos l’únic que en mostrés i l’únic que acabés encarregant uns treballs 

d’urbanització al grup. Un d’aquests projectes d’urbanització es desenvolupà, com en els inicis de la CRV, al despatx de Josep 

Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Sixte Illescas. Segons les actes, l’encàrrec entrà al grup per via de Sert cap a finals d’octubre de 

1932 i quedà liquidat el febrer de 193343. No se’n saben prou bé els detalls i els plànols de treball resten a l’arxiu de Sixte Illescas 

(figures 1.19 i 1.20). 

Mentrestant la premsa no ometia els esdeveniments que a l’entorn del GATCPAC anaven succeint. A part de l’article a Mirador de 

novembre de 1931, altres articles donaren compte de la reunió del CIRPAC i del treball de la CRV44. La Federació de Turisme de 

Catalunya i Balears, en conèixer el projecte de la Ciutat de Repòs i la caseta desmuntable demanà que algun membre de l’entitat 

entrés a formar part del seu consell assessor45. Per aquest càrrec quedà nominat Francesc Fàbregas, un dels arquitectes del 

GATCPAC que demostrà més interès per estudiar i desenvolupar propostes sota la temàtica de les vacances. Sembla que Fàbre-

gas tenia bones dots de gestor i així es comprovà quan intercedí per aconseguir la llicència de muntatge de la caseta desmuntable 

                                                             
42 Acta de l’1 de setembre de 1932 (AHDBCOAC). 
43 Actes de 21 d’octubre de 1932 a 29 de gener de 1933 (AHDBCOAC). 
44 Sobre la reunió del CIRPAC, notes de premsa a La Vanguardia 26, 29 de març de 
1932 i article a Mirador de 14 d’abril de 1932. Sobre la Caseta Desmuntable notes de 
premsa a La Vanguardia de 11 de setembre de 1932. Sobre la CRV article a l’Opinió: 
“vers la platja de Barcelona” de 28 de juliol de 1932, signat per Claudi Eroles (Eroles, 
1932, 7-8). 
45 Acta del 7 de setembre de 1932 (AHDBCOAC). 

Figura 1.19: GATCPAC. Plànol de situació de la platja del Prat
en relació a la població (arxiu Sixte Illescas). Figura 1.20:
GATCPAC. Plànol de treball de la urbanització de la Platja del
Prat (arxiu Sixte Illescas). 
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a la via pública. A partir d’aquell moment, qualsevol consulta en relació amb el tema de les vacances foren derivades a ell. Per 

exemple, hi hagué la possibilitat de rehabilitar la Colònia Puig, a la riba del riu Llobregat, com a espai pel turisme, o també s’estudià 

la viabilitat de construir “estacions de turisme” a les “entrades” de Catalunya. De tots aquests temes se n’encarregà Fàbregas46. 

L’any 1933 s’inicià tal i com començà l’anterior: frenèticament. De la relació mantinguda amb la Federació de Turisme de Catalunya 

i Balears en sorgí la proposta d’assistir al 1er Saló del Turisme amb el projecte de la CRV, esdeveniment que, tanmateix, encara no 

tenia data47. A més el grup rebé la notificació que per la primavera hi havia la possibilitat de poder exposar alguna cosa als baixos 

de la Plaça Catalunya, espai que, com hem vist, ja fou utilitzat durant la reunió del CIRPAC per a la mostra “Parcel·lació Racional”. 

Paral·lelament, el GATCPAC rebé la confirmació per part de Giedion de les dates del quart congrés del CIAM que encara es preve-

ia a Moscou; es faria el juliol, faltava mig any. Vist tot el volum de feina que se’ls venia a sobre, el grup posà fil a l’agulla i tornà a 

repartir-se els treballs “col·lectius” i voluntaris, o sigui, no remunerats. Així Sert, Perales, Fàbregas, Churruca, Rodríguez, Alzamo-

ra, Illescas, Torres i Subiño (pràcticament tot els socis directors, menys Subirana, Ribas i González) s’encarregarien del projecte de 

la CRV. De l’exposició del quart CIAM se n’encarregarien González, Ribas, Perales, Fàbregas, Churruca, Rodríguez, Torres, Alza-

mora, Sert i Subiño (els mateixos que de la CRV a excepció de Ribas, González i Illescas). La feina es dividiria en tres grups, lide-

rats per Sert (grup 1), Fàbregas (grup 2) i Torres (grup 3). En quant al material es demanaria la col·laboració de l’Ajuntament de 

Barcelona per tal que prestés cartografia, col·laboració que fou acceptada48.  

Malgrat ja sabessin que per la primavera podien exposar quelcom als baixos de la Plaça Catalunya, la confirmació dels dies exac-

tes en què disposaven de l’espai arribà tardanament. El 9 de febrer de 1932 reberen aquesta comunicació: l’espai podia ser ocupat 

entre l’1 i el 15 de març; per tant, faltava menys d’un mes per a la inauguració. Amb presses organitzaren la divulgació de 

l’esdeveniment: era urgent “posar-se en relació amb les Federacions Esportives i Hoteleres i del Turisme”. Torres comunicaria 

l’esdeveniment a la Mancomunitat d’Ajuntaments. Rodríguez Arias proposà elaborar un pressupost de l’exposició, ja que, segons el 

tresorer de l’entitat, Cristòfol Alzamora, la caixa del GATCPAC no estava en condicions d’avançar res. Amb l’absència de Josep 

                                                             
46 Actes del 13 i 21 d’octubre i 1 de desembre de 1932 (AHDBCOAC). 
47 Finalment, no es realitzà fins l’estiu de 1934, com veurem més endavant. 
48 Actes del 1 de desembre de 1932 a 26 de gener de 1933 (AHDBCOAC). 



Lluís Sert (el febrer tornava a estar a París), Torres Clavé i Fàbregas es posaren al capdavant de l’organització49. Les factures 

conservades ens donen compte que gran part dels diners els avançà Josep Torres Clavé50. 

Malgrat la seva absència, Sert mantenia un cert control. Segons es desprèn de l’acta del 16 de febrer, des de París donà un “pro-

grama mínim dels plànols que devien presentar-se a l’exposició «la Ciutat de Repòs»”51. Igualment, Torres Clavé el mantenia in-

format per carta:  

“Hem procurat fer un programa a base d’una exposició molt clara dels diversos aspectes i funcions de la Ciutat de Repòs, una mica 

semblant al que es va fer en el número 7 de la revista. (...) hi haurà força fotografies ampliades i estadístiques i gràfics, de manera 

que entri pels ulls”52. 

  

                                                             
49 Acta de 9 de febrer de 1933 (AHDBCOAC). 
50 Factures dipositades al fons GATCPAC, AHDBCOAC, C36/239. 
51 Acta de 16 de febrer de 1933 (AHDBCOAC). 
52 Carta de Torres Clavé a Sert en una de les estades d’aquest a París de 13 de febrer 
de 1933 (AHDBCOAC). 

Figura 1.21: notícia apareguda a La Vanguardia el 3 de març
de 1933 (Hemeroteca La Vanguardia). 
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1.1.4 
exposició “la Ciutat de Repòs, futura platja de Barcelona”  

De tots els documents elaborats a tenor del projecte de la CRV, els referents a l’exposició de març de 1933 als baixos de la Plaça 

Catalunya són els que generaren més impacte53. La forma d’explicar el projecte amb esquemes ràpids d’entendre, amb tipografies 

de diferents dimensions, amb colors vius, era altament convincent. A les teles d’aquesta exposició se li deu gran part del recolza-

ment social i institucional que la CRV tingué. La inauguració del dia 2 de març fou coberta pels mitjans així com alguna de les con-

ferències que al seu propòsit s’hi donaren, tal i com fan explícites aquestes notes aparegudes al diari La Vanguardia, que reprodu-

ïm (figura 1.21 i 1.22). La mostra culminà cap el 15 del mateix mes. 

L’exposició la formaven 17 teles de grans dimensions; uns 70 cm d’amplada, per llargàries diferents entre el metre i mig i els 70 

cm. L’idioma utilitzat fou el català. Estaven ordenades segons temàtica, de general a particular. Les primeres teles versaven entorn 

la necessitat, el lloc escollit i l’adequació d’aquest. Posteriorment s’entrava a explicar la zonificació de la ciutat, els usos més relle-

vants, el seu programa i les seves fases. Finalment es detallava algun dels edificis previstos, incloent-hi la caseta desmuntable.  

 

les 17 teles de l’exposició 

A les pròximes planes descrivim les 17 teles de l’exposició dipositades al Fons GATCPAC (AHDBCOAC), amb la seva temàtica i la 

documentació mostrada. Igualment, les hem reproduït amb PDF a l’Annex 2 d’aquest treball per tal que puguin ser llegides a una 

major resolució. 

                                                             
53 De fet, les teles 2 i 5 estan exposades al Museu Reina Sofia de Madrid. 

Figura 1.22: notícia apareguda a La Vanguardia el 3 de març 
de 1933 (Hemeroteca La Vanguardia). 



 Figura 1.23: GATCPAC. Tela 1, exposició sobre la CRV de
1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1).  

“La necessitat de les zones de repòs” 

Tela explicativa del propòsit del projecte i problemàtica que
vol resoldre. Consta d’un esquema on es parteix d’un cercle
vermell amb un collage d’imatges sobre la ciutat de Barcelona
a l’interior (fotos d’una nau industrial, la via Laietana plena
d’autobusos, un carrer del Raval), contraposat amb una
imatge de la Costa Brava. Ambdues imatges estan unides pel
retall d’una fotografia d’un grup de persones caminant, símbol
de l’èxode de la ciutat cap a la costa en els períodes de
vacances. Seguidament l’esquema es redueix a una fletxa
amb la paraula “complir” i es subdivideix amb dos grans
vectors: el repòs – blau – i l’esbarjo – groc. El vector “repòs”
culmina amb dos conceptes: “cura de repòs”, exemplificat
amb una imatge d’un hospital regional a Waiblingen de
l’arquitecte Dr. Richard Döcker dins un cercle ocre (aquesta
imatge està extreta del llibre Terrassen Typ, Döcker, 1929) i la
“zona de residència”, exemplificada amb un collage d’imatges
dins un cercle vermell format per la colònia Neubühl a Zurich,
de Hans Schmidt, Paul Artaria, Werner Moser, Emil Roth, Max
Ernst Haefeli, Rudolf Steiger, juntament amb una imatge de la
caseta desmuntable del propi GATCPAC. El vector esbarjo
culmina amb quatre cercles-collage referents a quatre con-
ceptes: “tots els esports”, “espectacles i diversions”, “banys” i
“zona de conreu”. El cercle “tots els esports” és verd i conté
imatges de diferents esports com atletisme, vela, rugbi o
estirar corda, moltes d’elles de Das Neue Frankfurt (veure el
capítol 2.3). El cercle “espectacles i diversions” és rosa i conté
imatges d’un estadi, de la muntanya russa d’un parc
d’atraccions, de diferents esdeveniments esportius “professio-
nals” com rugbi o boxa (també de DNF). El cercle “banys” és
blau i està omplert amb una imatge ja apareguda a la revista
AC de gent a la platja més altres imatges d’activitats damunt
la sorra com fer castells o ballar “sardanes”. I, finalment, el
cercle “zona de conreu” és groc i conté dues imatges, un dels
horts de la siedlung Römerstadt a Frankfurt, i l’altra d’un ruc
en una pineda. 
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Figura 1.24: GATCPAC. Tela 2, exposició sobre la CRV de 
1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1).  

 “És urgent per la salut dels habitants de Barcelona organitzar 
l’èxode de les multituds vers altres platges de millors condici-
ons” 

Tela on es denuncia la situació d’algunes platges altament 
concorregudes. Apareixen per mitjà de fotografies i seccions 
les platges de Barcelona, Badalona i Montgat. De la platja de 
Barcelona en surt una fletxa vermella que desemboca en un 
cercle també vermell amb els motius de la seva inadequació 
escrits: platja poc extensa, pendent sobtada (perill), acumula-
ció d’escombraries, clavegueres, inestabilitat de la platja, 
proximitat del port, zona industrial immediata, atmosfera 
impura. Les de Badalona i Montgat estan agrupades i d’elles 
en surt una fletxa vermella que desemboca, a un altre cercle 
vermell amb els motius de la seva inadequació també escrits: 
platja estreta (insuficient), pendent sobtada (perill), sorra 
grossa, aigües impures, tren immediat, fàbriques properes 
(aire impur), accés complicat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.25: GATCPAC. Tela 3, exposició sobre la CRV de
1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC,Armari 1). 

“Aquest és doncs l’únic emplaçament adequat per a la zona
de repòs” 

Tela explicativa de les característiques que fan adequades les
platges de Castelldefels, Gavà i Viladecans per a emplaçar-hi
la CRV. Està dividida en quatre franges verticals. La primera
franja s’inicia amb la frase “cap a ponent, Barcelona posseeix
un zona magnífica poc coneguda degut a la falta actual de
comunicacions”. En ella s’hi explica l’emplaçament proposat a
traves d’un plànol que inclou la ciutat de Barcelona, Collserola
fins a Sant Cugat, tota la plana del delta del Llobregat i part
del massís del Garraf i on la CRV apareix com una taca
comunicada amb Barcelona a través de la Gran Via. També hi
ha quatre fotografies aèries de la platja i les llacunes existents
a la zona (a vol d’avió), fetes expressament segons les factu-
res, cap a finals de gener de 1933 (AHDBCOAC, C36/239), i,
finalment, una secció tipus de la platja acotant l’ample de la
pineda (400m) i l’ample de la platja (80m). La segona franja
consta d’un seguit de cinc circumferències vermelles, una
sota l’altra. Cadascuna engloba diferents punts explicatius
sobre els 5 temes determinants del lloc escollit. Els temes
són: 1) “emplaçament”, tot anomenant els municipis afectats i
la distància de la CRV respecte Barcelona, 2) “comunica-
cions”, amb autobús, ferrocarril i carretera, 3) “platja” parlant
del tipus de sorra, de la poca pendent, 4) “paisatge” referent a
la pineda i, finalment, 5) “altres característiques” explicitant
que no hi ha fàbriques i que es pot aconseguir fàcilment aigua
potable. La tercera franja són sis imatges de la pineda exis-
tent darrera la platja, d’igual format i una sobre de l’altra. I la
quarta franja són dos articles apareguts a la premsa parlant
del projecte. Un a la revista Mirador, del 5 de novembre de
1931, titulat “Una ciutat de repòs per a Barcelona” (GATC-
PAC, 1931) i l’altra a la revista l’Opinió el 28 de juliol de 1932,
titulat “Vers la gran platja de Barcelona” i signat per Claudi
Eroles (Eroles, 1932, 7-8), articles que ja hem esmentat
anteriorment. Entre ells un destacat: “poques ciutats del món
tenen l’oportunitat d’habilitar una zona, amb tots aquests
avantatges, per a ciutat de repòs”. 
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Figura 1.26: GATCPAC. Tela 4, exposició sobre la CRV de
1933. Es pot trobar a AC, n.13, 1934 o al llibre Can our cities
survive? (Sert [1942], 1983). 

“El pla de conjunt, les seves avantatges” 

Tela que explica el criteri escollit a l’hora d’urbanitzar.
D’aquesta tela no se’n conserva l’original al Fons GATCPAC
(AHDBCOAC) i coneixem el seu contingut gràcies a la repro-
ducció adjuntada a la Memòria del projecte de 1933 (fons
GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245), a la revista AC
número 13, 1934, al llibre Can Our Cities Survive? de Josep
Lluís Sert (Sert, [1942] 1983). Està dividida en dues parts per
mitjà d’una franja horitzontal. A la part superior hi ha un
exemple en planta d’una urbanització clàssica, barroca podrí-
em arribar a dir, vora la costa (aquesta planta es publica a les
pàgines d’AC tatxada amb una creu, tanmateix creiem que
aquest tatxat no deuria aparèixer a l’exposició, ja que a la
còpia conservada a la Memòria del projecte no hi surt. A la
part inferior de la tela hi ha una planta d’un tram de la costa a
la mateixa escala que la superior amb la urbanització que es
pretén consolidar a la CRV. Al costat de cada planta cinc
punts explicatius de les característiques del model dibuixat: 1)
“passeig marítim”, 2) “parcel·lació”, 3) “traçat de carrers”, 4)
“finalitat” i 5) “resum”. Sota dels cinc punts una conclusió: pel
model superior, “generalment aquest tipus d’urbanització es
realitza fragmentàriament donant lloc a un conjunt desorde-
nat" i pel model inferior, “únic criteri urbanístic acceptable per
garantir el repòs dels ciutadans” (veure el detall en la figura
3.54).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.27: GATCPAC. Tela 5, exposició sobre la CRV de
1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1). 

“Zona d’influència” 

Senzilla tela amb una planta de l’àrea metropolitana de Barce-
lona amb la costa i la ciutat de Barcelona dibuixada com una
taca vermella rodejada de punts, també vermells, simbolitzant
els pobles veïns. Cada punt és de dimensió proporcional a la
seva població. L’àrea d’influència està formada per Barcelona,
Badalona i l’Hospitalet al Barcelonès, Mollet, Ripollet, Cerda-
nyola, Sant Cugat, Rubí, Terrassa i Sabadell al Vallès, Marto-
rell, Molins de Rei, Vallirana, Sant Feliu, Sant Just i Esplu-
gues, Sant Boi, Cornellà, El Prat, Viladecans, Gavà i Caste-
lldefels al Baix Llobregat, Gelida i Vilafranca del Penedès a
l’Alt Penedès. La població de cada municipi consta al costat
del seu nom. En total sumen 1.281.721 habitants. Barcelona
amb 1.050.000 és la població que té més població.  
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Figura 1.28: GATCPAC. Tela 6, exposició sobre la CRV de 
1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1).  

“Distribució en zones i llur funció” 

Primer d’un seguit de teles que, partint de la planta general 
de la CRV, van desgranant el seu contingut. La planta ocupa 
la totalitat de la tela i mitjançant colors força diluïts, el blanc, 
el vermell, el blau i el groc, es subdivideix la ciutat en quatre 
zones corresponents a quatre usos genèrics. De sud a nord: 
1) “zona de cura de repòs, destinada al descans dels conva-
lescents – subjecta a inspecció mèdica – desplaçada i inde-
pendent de les demés zones – abundant vegetació de pins –
aire ozonitzat – cura de sol i aire de mar”, 2) “zona de banys, 
organitzada per grans aglomeracions en dies festius a fi de 
que no quedin afectades les demés zones – emplaçada per 
aquest fi a l’extrem de la Gran Via – funcionament intermitent 
– banys – esports”, 3) “zona de fi de setmana, destinada a 
aquelles famílies o individus que desitgin uns dies de des-
cans i esbarjo” i 4) “zona de residència, destinada a les va-
cances de temporada – organitzada principalment per emple-
ats i obrers”. Les explicacions del que cada zona conté està a 
l’esquerra de la tela. A la dreta hi ha un apartat titulat “comu-
nicacions” explicant els mitjans rodats que enllaçaran la CRV 
amb Barcelona: “autopista carrer Corts Catalanes” (tràfic 
lleuger, tren elèctric, autobusos), “carretera actual” (tràfic 
pesat), “ferrocarril actual” (trens de mercaderies) i “altres 
mitjans de comunicació” (aeroport, comunicacions maríti-
mes). Entre els municipis de Gavà, Viladecans i la pròpia 
CRV s’hi situa un aeroport i un port de zepelins. La part 
superior de la tela està ocupada per la frase: “no es tracta de 
crear una platja de moda més... l’orientació del projecte és 
essencialment democràtica, encaminada a resoldre una 
necessitat social de les classes mitja i treballadora”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.29: GATCPAC. Tela 7, exposició sobre la CRV de
1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1). 

“Barcelona, zona de repòs, axonomètric de conjunt” 

Tela molt similar a l’anterior. Conté una planta general
col·locada i dimensionada com la de la tela 6. Aquí les zones
s’han separat per línies de color, no s’han pintat, i un total de
33 números dispersats entre les 4 zones i l’exterior de la CRV
expliquen la totalitat d’elements que conformaran la ciutat.  

A) zona de repòs: 1) hotels sanatori, 2) clínica d’urgència, 3)
administració i habitatges de metges, 4) carretera a l’estació i
a Castelldefels i 5) zona d’aïllament. 

B) zona de banys: 6) servei cabines banys, 7) restaurants-
dancing, 8) pistes tennis (aficionats), 9) camps foot-ball (afi-
cionats) 10) parc d’atraccions, 11) hockey (aficionats), basket,
base-ball, 12) garatge d’autobusos, 13) estació tramvia elèc-
tric, 14) piscina pública, 15) cinema, 16) serveis tècnics i
administratius, 17) embarcador, 18) autopista carrer de les
corts, 19) estadi, 20) piscina de campionats. 

C) zona de cap de setmana: 21) hotels amb cabines, 22)
camps d’atletisme, 23) camps d’esports per a professors, 24)
pilota basca, 25) jardí d’infants. 

D) zona de residència: 26) hotels d’estada, 27) apartaments
amb serveis comuns, 28) casetes estàndard per llogar,
29)horts per a llogar, 30) zona d’extensió. 

General: 31) ferrocarril existent, 32) carretera existent, 33)
carretera tràfic pesat. 
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Figura 1.30: GATCPAC. Tela 8, exposició sobre la CRV de 
1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1).  

“Els esports” 

Una altra tela amb una aparença molt similar a les dos anteri-
ors. En mateixa planta general s’hi acoloreixen les àrees 
dedicades a esports. A dreta i esquerra, a través de vectors 
que senyalen les àrees pintades, s’hi descriuen els esports 
que s’hi poden desenvolupar: “tenis”, “futbol i rugbi”, “hoquei, 
bàsquet, beisbol i criquet”, “piscines”, “atletisme”, “esports 
nàutics”, “estadi i velòdrom”, “pilota basca”, “polo”, “golf” i 
“espai per a nous camps d’esports”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.31: GATCPAC. Tela 9, exposició sobre la CRV de
1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC,  Armari 1). 

“La circulació” 

Tela com les anteriors, amb la planta amb les mateixes di-
mensions, però senyalant en colors els tipus de vies que hi
haurà a la CRV. Aquestes són (per ordre segons apareix a la
llegenda en colors): “ferrocarril, autopista, carretera a Garraf,
carretera actual, tràfic pesat (abastiment), serveis a l’estadi,
serveis als sanatoris, línia d’autobusos (1), línia d’autobusos
(2), tràfic general (lleuger) i serveis marítims”. 
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Figura 1.32: GATCPAC. Tela 10, exposició sobre la CRV de 
1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1). 

“Barcelona, zona de repòs, axonomètric de conjunt” 

Plànol com els anteriors però sense informació escrita. La 
pineda està pintada amb color verd. Es vol donar una visió 
“realista” i a vol d’avió, de la CRV. És dels pocs documents de 
la exposició que ja apareix a l’AC número 7 de 1932. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.33: GATCPAC. Tela 11, exposició sobre la CRV de
1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1). 

“Etapes de realització” 

Última de les sis teles amb la planta general. Aquí la planta es
complementa amb àrees pintades de colors que senyalen les
etapes de realització. Aquestes no coincideixen amb les
zones corresponents als diferents usos. La primera etapa (en
vermell) inclou gran part de la “zona de banys” i totes les vies
que comuniquen la CRV amb la ciutat de Barcelona. La
segona etapa (en verd) complementa la “zona de banys” amb
l’estadi i un tram més de platja, preveu la construcció de la
totalitat de la “zona de fi de setmana” més una petita part de
la “zona de residència”. La tercera part (en groc) culmina la
“zona de banys” amb la construcció del “parc d’atraccions” i la
totalitat dels horts de lloguer, i complementa la “zona de
residència” fins al 50%. Finalment la última etapa, encerclada
en color marró, culmina la “zona de residència” amb la cons-
trucció del “camp de golf” i el seu tram corresponent de platja i
es construeix la totalitat de la “zona de repòs”. Com veurem,
aquesta versió de creixement no correspon amb la que es
dedueix del pressupost del projecte de 1935 (veure capítol
1.5). 
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Figura 1.34: GATCPAC. Tela 12, exposició sobre la CRV 
1933 . Reproduïda en la Memòria del projecte de 1933 (fons 
GATCPAC, AHDBCOAC, C137/245). 

“Aquesta urbanització no significa la destrucció del paisatge; 
es la garantia de conservació de les seves avantatges natu-
rals” 

Tela molt senzilla que té l’eslògan “aquesta urbanització no 
significa la destrucció del paisatge. es la garantia de conser-
vació de les seves ventatges naturals” com a únic element 
escrit a la part inferior esquerra, eslògan que vol ressaltar les 
bondats paisatgístiques de la CRV. Gràficament això 
s’evidencia amb una perspectiva de grans dimensions d’una 
visió “a vol d’ocell” d’una part de la ciutat. Aquesta tela no es
troba en el Fons GATCPAC de l’AHDBCOAC. La trobem 
reproduïda a la Memòria del projecte, al número 13 de la 
revista AC de 1934. Sabem que el 1937 fou exposada al 
pavelló dels Temps Nouveaux de París. El pavelló fou disse-
nyat i comissariat per Le Corbusier. J. L. Sert hi col·laborà 
(parlarem més extensament d’aquest tema a la segona i a la 
quarta part d’aquest treball).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.35: GATCPAC. Tela 13, exposició sobre la
CRV de 1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1). 

“Els sanatoris per a la cura de repòs” 

Primera de les teles destinades a explicar amb plantes i
seccions els edificis que formaran la CRV. Dels hotels
sanatori se’n mostra una planta general i una planta
detall a 1/20 que ensenya un tram de passadís, dues
habitacions i un tram de terrassa. S’adjunta també un
alçat i una secció transversal general a 1/200. A les
plantes hi ha uns números que senyalen diferents parts
(reproduïdes al capítol 1.4). Aquest edifici ja es mostrà
al número 7 de la revista AC amb els mateixos docu-
ments però a diferent escala. L’hem redibuixat al capítol
1.4. 

 

Figura 1.36: GATCPAC, Tela 14, exposició sobre la
CRV de 1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1). 

“Servei de cabines de banys” 

Tela amb una perspectiva de gran dimensió de l’edifici
de les cabines de banys. Pel damunt d’aquesta, unes
plantes i unes seccions tan generals com de detall
acaben d’explicar el projecte a 1/500 i 1/100 respecti-
vament. La tela es completa amb tres dades: la capaci-
tat d’un element de cabines, que és de 180 persones
per hora, la capacitat d’un grup de cinc elements (que
conforma un edifici independent), que és de 900 perso-
nes per hora, i, finalment, el funcionament de les cabi-
nes. Aquest edifici ja es mostrà al número 7 de la revista
AC amb els mateixos documents però a diferent escala.
L’hem redibuixat al capítol 1.4. 
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Figura 1.37: GATCPAC. Tela 11, exposició sobre la CRV de 
1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1). 

“Edificis compostos de cèl·lules mínimes / estatges familiars 
independents” 

Tela dividida en dues parts per mitjà d’una franja vermella 
vertical. A l’esquerra s’hi explica un hotel amb cabines tipus 
tren per a estades curtes. L’edifici correspon a la “zona de fi 
de setmana” i s’explica per mitjà d’una planta general a 1/500, 
i d’unes seccions i unes plantes de detall d’una de les cabines 
a 1/20. Amb sis punts es diuen els trets bàsics d’aquest tipus 
d’edificació com la organització o la capacitat (1.240 llits per 
edifici). Aquest edifici aparegué també al número 7 d’AC amb 
els mateixos documents però a diferent escala. 

A la dreta s’hi explica un edifici amb estatges familiars inde-
pendents. La documentació mostrada són unes plantes, 
seccions i alçats generals a 1/500 i un detall d’un apartament 
tipus a 1/50. També, amb sis punts es comenten les caracte-
rístiques bàsiques de l’edifici, sistema estructural o capacitat 
(400 llits per edifici). Ambdós edificis són reproduïts al capítol 
1.4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.38: GATCPAC. Tela 16, exposició sobre la CRV de
1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1). 

“La caseta desmuntable pel fi de setmana” 

Tela explicativa del prototip. La documentació introduïda
coincideix parcialment amb la sorgida a AC. Per una banda la 
mateixa perspectiva cònica apareguda a la revista però amb
un entorn ampliat per representar amb major fidelitat la 
col·locació en un àmbit de platja. A 1/20, una planta molt
similar a una de les tres aparegudes a AC. Es tracta de la 
versió que es va construir a la Plaça Ramon Berenguer amb 
més detall i amb algun petit canvi introduït a la terrassa. 
Posteriorment imatges del prototip construït. I, finalment, la
inserció de la butlleta elaborada per la seva difusió i venda. 

 

Figures 1.39: GATCPAC. Tela 17, exposició sobre la CRV de
1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1). 

“Casa mínima de cap de setmana” 

Model de casa mínima per ser construïda a la “zona de resi-
dència” sense un parcel·lari definit. S’explica per mitjà d’unes
plantes i uns alçats i una secció a 1/50, més una axonometria
zenital i una cònica ambientant la seva possible construcció 
enmig d’una pineda. Aquest edifici no fou publicat al número 7 
de la revista AC però aparegué posteriorment al número 8, en
un article titulat “Dos tipos de vivienda mínima para playa”, 
article que signava de Josep Lluís Sert (AC, n.8, 1932, 21,
22).  
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L’exposició anà acompanyada d’un seguit de conferències. La primera la donà Francesc Fàbregas al Patronat de Turisme de Cata-

lunya i Balears, el 4 de març de 1933. Una de les més importants tingué lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament al cap de quinze dies i 

la donà Josep Lluís Sert. La ponència del 21 de març comptà amb la presència, segons es conclou de la nota de premsa del diari 

La Vanguardia (figura 1.40), del President de la Generalitat Francesc Macià i de l’Alcalde de la ciutat Jaume Aiguader, dues de les 

figures polítiques que, com dèiem al subcapítol 1.1.1, recolzaren des del primer moment la iniciativa.  

El degoteig de sol·licituds de conferències obligà al grup a elaborar una conferència tipus, que, de forma rotatòria, els membres del 

GATCPAC anaven donant a les diferents entitats i institucions que ho demanaven. L’esquema d’aquesta xerrada era sempre el 

mateix: apuntar primerament el problema de l’èxode massiu de les ciutats durant el cap de setmana, veure posteriorment què han 

fet altres ciutats com Moscou (amb la Ciutat Verda) i Berlín (amb el complex a la vora del llac Wannsee). Passar després a comen-

tar les bondats de l’emplaçament escollit i la oportunitat que per la ciutat de Barcelona és la situació d’aquest àmbit prop de la ciutat 

– al restar encara verges els terrenys de la platja de Castelldefels, Gavà i Viladecans – i, finalment, explicar el funcionament i el 

programa de la CRV. Els patrons d’aquestes xerrades tipus romanen a l’arxiu del GATCPAC54 dipositat al COAC i foren intensa-

ment explotades durant el període que ara encetarem.  

 

                                                             
54 Fons GATCPAC, AHDBCOAC, C22/148. 

Figura 1.40: nota apareguda a La Vanguardia el 22 d’abril de 
1934 (Hemeroteca de La Vanguardia). 



1.1.5 
març de 1933 – agost de 1933 

Enllestida l’exposició dels baixos de la Plaça Catalunya, el grup volgué treure rendiment de l’intens treball realitzat. La idea que 

portaven de cap era obtenir adhesions suficients com per convèncer a les Institucions Públiques de la importància de tirar endavant 

la iniciativa. Per aconseguir-ho calia fer moure el material i donar a conèixer la ciutat. En aquest sentit, just acabada la mostra 

s’entelaren els plànols per a protegir-los i poder-los reutilitzar i s’acordà parlar amb els socis industrials (empreses que pagaven la 

quota al GATCPAC i que apareixien anunciades a AC) de la possibilitat d’assistir amb un estand propi a la Fira de Mostres de 

Barcelona, prevista a Montjuïc pel juny del mateix any. La resposta inicialment fou freda i pocs industrials es veieren capacitats per 

afrontar-ho econòmicament tot i les facilitats que donava la Fira amb la rebaixa del 25% de la quota i una posició privilegiada de 

l’estand dins del complex55. 

La negociació entrà en punt mort cap a finals d’abril56, però la Fira, interessada en mostrar la contemporaneïtat arquitectònica del 

país, el màxim exponent de la qual era la feina feta pel GATCPAC, donà una última oportunitat al grup impossible de rebutjar: 

oferien la gratuïtat del lloguer de l’Estand. Això fou comunicat als socis cap a finals de maig que acceptaren concórrer-hi malgrat la 

inauguració fos en menys d’una setmana, concretament el 3 de juny. Altre cop, a corre cuita, els arquitectes hagueren d’organitzar-

se per recopilar tot el material i pensar la manera d’ensenyar-lo. Calia aprofitar al màxim la feina feta. Sert i Rodríguez Arias havien 

d’elaborar ponències i fer una tria de productes industrials d’entre els que permanentment s’exposaven a la seu del GATCPAC. 

Mentrestant, Torres, Fàbregas i Alzamora s’encarregaven de recopilar plànols i maquetes57.  

Paral·lelament a la tasca divulgativa de ponències i preparació d’exposicions, s’anaven fent gestions a nivell administratiu perquè la 

CRV pogués tenir una sortida legal i fos tinguda en compte com a projecte estratègic i d’interès públic per part de les Institucions a 

l’hora de planificar el territori. Qualsevol Pla sorgit de les administracions era estudiat pel GATCPAC i, en moltes ocasions, es feien 

al·legacions. Per exemple, l’estudi d’un Pla d’Enllaços Ferroviari motivà l’elaboració d’una nota per informar quina era la idea del 

GATCPAC sobre la ordenació de la Plana del Llobregat i com els trens podien afavorir l’èxit de la Ciutat de Repòs. Sert i Rodríguez 

                                                             
55 Actes de 9, 16, 23 de març de 1933 (AHDBCOAC). 
56 Acta de 27 d’abril de 1933 (AHDBCOAC). 
57 Acta de 25 de maig de 1933 (AHDBCOAC). 

Figura 1.41: Portada de El Mundo Deportivo de 5 d’abril de
1934 (AHCB). 
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Arias s’encarregaren d’elaborar aquesta al·legació58. Francesc Fàbregas, per altra banda, estigué tota la primavera de 1933 fent 

gestions per recopilar adhesions d’entitats al projecte de la CRV. Les primeres en recolzar el projecte foren les federacions esporti-

ves i les de turisme. Ajudaven a guanyar recolzaments, articles com el que sorgí a la portada d’El Mundo Deportivo el 5 d’abril 

encapçalat per la frase: “El proyecto de la «Ciutat de Repòs» merece la solícita atención de los deportistas. La creación de una 

vastísima serie de instalaciones deportivas previstas en el proyecto del GATCPAC no puede dejar indiferentes a nuestras Federa-

ciones” (figura 1.41). Prèviament, la revista La Veu de Catalunya també havia publicat un article sobre l’exposició el 30 de març. 

A part de mantenir i augmentar el “caliu” social, calia “formalitzar” els documents elaborats per l’exposició, reconvertint-los en un 

projecte seriós i solvent per tal de lliurar-los i sol·licitar llicència d’obres i d’explotació. Fàbregas donà compte a la junta del 18 de 

maig de 1933 que havia enllestit un “avantprojecte”59. Incloïa la reducció en blanc i negre de les disset teles elaborades per 

l’exposició “Ciutat de Repòs, futura platja de Barcelona” com a documentació gràfica, més una Memòria explicativa que exposava 

la motivació de la iniciativa, l’ordenació i el govern. La proposta d’organització i de govern de la ciutat consistia en la formació d’una 

Junta que tingués diferents òrgans executius. La Memòria, a més, comptava amb un breu estudi de viabilitat econòmica. Aquest 

projecte, anomenat “la Ciutat de Repòs, futura platja de Barcelona” (i que nosaltres anomenem com a “projecte de 1933”) (figura 

1.42), fou adjuntat com a complement a l’últim projecte entrat a la Generalitat l’any 1935 anomenat “proyecto de desecación, sa-

neamiento y urbanización de 1.200 hectáreas de terreno pantanoso, situado en términos municipales de Viladecans, Gavá y Cas-

telldefels”60 el treball més detallat que sobre la CRV es va fer i que descriurem més endavant. Els dos projectes, doncs, van acabar 

formant un conjunt que incloem íntegrament al present treball dins l’Annex 6.  

Pel que sembla, la primera intenció del GATCPAC amb aquest projecte no fou la de demanar llicència, perquè encara no estava 

clar qui exerciria de promotor. Simplement, la intenció era que la Generalitat participés en el finançament de l’empresa, tot decla-

rant-la d’interès públic. També es buscava l’empara legal per l’obtenció dels terrenys que es volien tots en mans de les Institucions 

Públiques: en la Memòria es parla que aquesta es farà per mitjà de compra o cessió, i, en el cas de negativa de l’actual propietari, 

per expropiació. El projecte de 1933, per tant, tenia com a objectiu aconseguir la complicitat de l’Administració, ja que era impres-

                                                             
58 Acta de 30 de març de 1933 (AHDBCOAC). Escrit sobre la formació d’un consorci 
ferroviari (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C38/257). 
59 De fet parla de la memòria però juntament amb les teles de la CRV configuren un 
veritable avantprojecte. 
60 Memòria de 1935, Annex 6 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245). 

Figura 1.42: portada del Projecte “la Ciutat de repòs, futura 
platja de Barcelona”. Memòria del projecte de 1933 integrada 
en la documentació de 1935 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, 
C27/245). 



cindible per l’èxit de la CRV. Fou presentat a la Generalitat pels volts de maig/juny de 193361 i ens queda el dubte de si també va 

ser lliurat a la Delegación Marítima del govern espanyol62. S’acompanyava de “més de 9.000 signatures” recollides durant 

l’exposició del març en “àlbums d’autògrafs disposats a l’efecte i entre les quals hi figuren les de les autoritats i una bona represen-

tació de la intel·lectualitat catalana sense distinció de partits polítics”63 (Marquès, 1934, 9) i d’una carta encoratjadora adreçada al 

President de la Generalitat, Francesc Macià: 

(...) Heus ací, doncs, Honorable Senyor President, que el projecte arriba a la Generalitat amb una doble significativa ratifi-

cació: la del poble, la de les seleccions64. Són dos padrinatges que no permeten defalliment. 

Fruit de llarg esforç, el projecte “Ciutat de Repòs” ha comportat per al GATCPAC una inversió de temps, de diner i 

d’entusiasme. En presentar-lo avui a la Generalitat, demanem, només, segurs d’obtenir-la, una participació en el tercer 

ordre de despeses. L’entusiasme que la Corporació representativa de la nostra pàtria vulgui dispensar-nos resultarà d’una 

màxima eficàcia per a la “Ciutat de Repòs” i trobarà en el poble treballador de Barcelona el ressò de gratitud que mereix.65 

La junta que havia de governar la CRV apareguda a aquesta primera Memòria del projecte de 1933 havia d’estar composada per 

l’Honorable President de la Generalitat, els Consellers d’Obres Públiques, Treball, Sanitat i Cultura del govern català. Per part de 

l’Ajuntament de Barcelona els tinents alcalde de Foment, Governació i Cultura. Dos regidors de cadascun dels Ajuntaments de 

Gavà, Viladecans, El Prat de Llobregat i Castelldefels. Tres representants d’òrgans oficials com ara la Federació de Turisme de 

Catalunya i Balears o la Confederació Esportiva de Catalunya, etc. Tres representants de les associacions obreres. La Junta esta-

va oberta també a altres entitats com les societats industrials o professionals que ho sol·licitessin, sempre i quan la pretensió de la 

                                                             
61 S’intueix perquè l’acta de 18 de maig de 1933 parla que Fàbregas ha acabat la 
Memòria del projecte (AHDBCOAC). 
62 Del text del rebut d’un tribut pagat l’any 1936 a aquest organisme i que comentarem 
al final d’aquest capítol se’n desprèn que segurament sí. 
63 Extret de l’article aparegut a L’Avenir de la Mutualitat, any XXVI, n.214, de març de 
1934 i signat per Josep Marquès. 
64 Segurament que com a “seleccions” s’entén la Unió de Federacions Esportives que 
fou una de les entitats que donà suport a la CRV des dels inicis. 
65 Còpia de la carta dipositada al fons GATCPAC (AHDBCOAC, C35/233). 
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seva col·laboració fos no lucrativa66. La junta, per tant, es va dissenyar perquè fos representativa de la totalitat de la societat civil, 

però també, perquè tingués una majoria pública que englobés totes les administracions implicades. 

Aquesta composició de la Junta, amb un pes públic, i per tant polític, significatiu, ens dóna a entendre que el GATCPAC partia de 

la creença que per arribar al funcionament imaginat, al mantenir les característiques arquitectòniques i paisatgístiques projectades i 

ser fidels a la concepció col·lectiva, obrera i de servei del projecte, era necessària la tutela pública de la CRV. Com ja dèiem anteri-

orment, la realitat “legal” vigent en aquells moments i l’enorme inversió que la iniciativa demanava, obligava la participació completa 

de les Institucions. Part d’aquesta creença també era fruit de l’optimisme i confiança que inspiraven, com esmentàvem a la Intro-

ducció, les Administracions Republicanes al GATCPAC, traduïda en col·laboracions, com el Comissariat de la Casa Obrera, la 

Federació de Turisme i fins i tot càrrecs públics un cop encetada la guerra67. Aquesta ferma intencionalitat pública suposà, però, un 

alentiment en l’evolució del projecte cap a la seva definitiva execució degut als tempos que l’administració imposava.  

Les competències de la pretesa Junta eren la construcció i explotació del complex, tenir el control dels arrendaments, els concur-

sos i les subhastes i manejar els temes de personal68. La Junta s’acompanyava d’un Comitè Executiu, encarregat de la gestió diària 

i una Secretaria Tècnica, formada pels membres del GATCPAC. S’estigué dubtant si aquest òrgan de govern havia d’anomenar-se 

Junta o Consorci69, però finalment la Memòria recollí el nom de Junta. Aquesta proposta xocà amb la realitat legal, ja que, com 

sembla, no hi havia cap organisme que pogués integrar al mateix temps el President de la Generalitat i persones que a títol perso-

nal volguessin formar part del projecte, així com empreses o entitats ciutadanes. Per tant, per fer viable aquesta integració que 

volien els autors de la CRV70, hagué de buscar-se una altra fórmula administrativa amb l’ajuda de juristes. 

                                                             
66 Memòria del projecte de “Ciutat de Repòs, futura platja de Barcelona”, Annex 6 
(fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245). 
67 Josep Torres Clavé tingué diversos càrrecs dins la Generalitat durant la Guerra 
Civil, així com fou director de l’escola d’arquitectura. 
68 Analitzarem les diferents formes administratives en el capítol 1.5. 
69 Als arxius de la CRV dipositats a la Delegació de Barcelona del COAC hi ha les 
dues versions íntegres, tant amb el nom de Junta com el de Consorci. El nom de 
l’òrgan de la CRV féu anar força de corcoll al grup durant molt temps (fons GATCPAC, 
AHDBCOAC, C35/229). 
70 Explicació del perquè de la creació d’una cooperativa a un fulletó de propaganda 
editat l’any 1934 (GATCPAC, 1934). 



En quant a la titularitat dels terrenys, en determinats moments s’estigué dubtant si el camí de la col·lectivització era el més adequat, 

ja que la iniciativa també podia portar-se a terme amb fórmules més privades. Un dels punts flacs d’aquest “camí públic” era la 

lentitud, perillosa perquè podia fer descarrilar la iniciativa. Algunes entitats privades del camp del turisme i l’esbarjo començaven a 

fer moviments per treure rèdit de la promoció que s’estava fent d’aquelles platges mercès del propòsit del GATCPAC. La distribució 

de la propietat en els terrenys de la CRV, que analitzarem més endavant, incloïa terrenys privats i públics. Els públics superaven 

lleugerament els privats ja que incloïen la totalitat de les àrees insalubres de dunes i pins i la platja. Tanmateix, malgrat la platja fos 

pública la seva explotació podia ésser privada. La llei, a més, permetia que qui arrangés terrenys insalubres i els dessequés tenia 

el dret de apropiar-se’ls71. En aquest context, els actuals explotadors de la platja de Castelldefels (la més concorreguda de les del 

Delta del Llobregat) motivats per la propaganda que arrel de la CRV s’estava fent d’aquella zona, van intentar adquirir la totalitat 

d’un negoci que, amb la millora del tren, només podria fer que créixer. L’empresa “Baños de Castelldefels”, entrava a la Generalitat 

el Maig de 1933 una proposta per estendre la seva concessió als terrenys contigus que ja havia adquirit o estava en vies de fer-ho. 

Aquesta societat declarava que “ha adquirido en el tiempo que viene actuando las concesiones de la totalidad de la playa hasta 

una longitud de cuatro quilómetros y ha adquirido así mismo, la concesión de los terrenos entre la vía férrea y el mar, para su sa-

neamiento, en una extensión de unos doce millones de palmos, cuya total superficie, después de ejecutadas las obras de sanea-

miento, pasa a ser propiedad de la sociedad”72.  

Mentrestant, el grup d’arquitectes, que no ignorava aquests moviments estratègics, intensificava la tasca divulgativa per guanyar 

adeptes. Entre l’exposició dels baixos de la Plaça Catalunya de març i la de la Fira de Mostres del juny, es realitzaren gran nombre 

de conferències i escrits a la premsa. La Sociedad de Atracción de Forasteros, en la seva Publicació Oficial de l’any 1933, en 

l’apartat corresponent al mes de març es feia ressò de l’exposició i en feia difusió a través d’un extens article titulat: “La Ciudad de 

Reposo que necesita Barcelona”, article que, val a dir, fou preparat íntegrament pel GATCPAC, transcrivint gran part de la docu-

mentació escrita generada pel projecte (figura 1.43). També fou un període d’intens treball d’oratòria per mitjà de conferències i 

entrevistes a la radio, com dèiem. Aquesta taula recull, amb algunes llacunes, quasi la totalitat de les conferències que es donaren 

durant aquell interval de temps. 

                                                             
71 Llei de 18 de juliol de 1918. Apareix a la Memòria del projecte de “desecación” 
sobre la CRV de l’any 1935. Annex 6 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245). 
72 Document, “Memoria económica para la ampliación de las obras de “Baños de 
Castelldefels S.A.” (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C38/252). 

Figura 1.43: article de l’anuari de la Sociedad de Atracción de
Forasteros de 1933 (GATCPAC, 1933, 139). 
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CONFERÈNCIA CONFERENCIANT DATA 
Patronat turisme Fàbregas 4 març 1933 
Ajuntament – Consell de Cent Sert 21 març 1933 
Sindicat de la Indústria Holtelera Alzamora 13 març 1933 
Radio Barcelona A 14 març 1933 
Ateneu Enciclopèdic Popular Josep Lluís Sert 14 març 1933 
Centre Cultural Sant Andreu   
Radio Associació A 17 març 1933 
Centre Excursionista de Joventuts Catalanes Perales 24 març 1933 
Casal d’Esquerra  Fàbregas 25 març 1933 
Palestra Perales març 
Terrassa González  
Cambra de la Propietat   
Radio Associació A març 
Agrupació Cultural Francesc Aragó Ribas 7 abril 1933 
Centre d’Esquerra Republicana del Poble Sec González 8 abril 1933 
Ateneu Pi i Maragall Torres 6 maig 1933 
Ateneu Politecnicum Sert 12 maig 1933 
Radio Associació A 12 maig 1933 
CNT de Sabadell Ribas 16 maig 1933 
Ateneu Nacionalista González 17 maig 1933 
Cinema S. Feliu Llobregat Rodriguez 19 maig 1933 
CADCI Centre de Dependents Rambla Centre Alzamora 18 maig 1933 
Parlament   
Casal del Metge   
Orfeó Gracienc   
La F.A.E.E.T.   
Terrassa   
Unió Democràtica de Catalunya   
Lliga Regionalista   
Ateneu Republicà Federal d’Esquerra (Gràcia) Torres 17 juny 1933 
 Perales 1 juliol 1933 

Aquesta intensa primavera, doncs, desembocà en l’exposició que entre el 3 i el 18 de juny es muntà a la Fira de Mostres. En ella 

s’hi recopilaven productes, projectes i maquetes corresponents a l’entorn del GATCPAC (figura 1.44). Entre el material també hi 

havia les teles sobre la CRV de l’exposició del març. A la mostra s’hi passava, a més, la pel·lícula que sobre el muntatge de la 
Figura 1.44: interior de l’estand de la Fira de mostres de juny
de 1933 (Pizza, Rovira, 2006, 119).



caseta desmuntable va fer el grup73. Entre el 18 i 21 de juny de 1933 visità la mostra el Ministre d’Obres Públiques del Govern de 

Manuel Azaña (qui liderava la coalició de forces polítiques al poder del que s’anomenà bienni reformista), el Sr. Indalecio Prieto, 

que mostrà un gran interès per la CRV, motivat, imaginem, pel caràcter obrer de la proposta74. Davant el perill que la iniciativa 

acabés en no res – hi havia eleccions al cap de cinc mesos – convocà als membres del GATCPAC a una reunió a Madrid, urgent-

ment, pels volts de juliol. Josep Lluís Sert i Josep González foren els que despatxaren amb el Ministre cap el 2 de juliol. D’aquesta 

reunió en sorgí una idea per desencallar normativament el projecte. Si la zona afectada per la CRV es declarés “Zona de Salud 

Pública” el Govern d’Espanya es veuria amb la capacitat legal d’expropiar els terrenys de titularitat privada emparat per la llei. 

S’emplaçaren a que el GATCPAC redactés la llei d’expropiació i la fes arribar quan abans millor a Madrid per tal que els funcionaris 

del Ministeri la revisessin75.  

La primavera/estiu de 1933, els membres del GATCPAC també tenien en agenda la participació al CIAM, que havia de portar-se a 

terme pels volts de juliol per tractar el tema de la Ciutat Funcional. El 4 de maig reberen una carta de Giedion comunicant-los-hi 

que el congrés es faria finalment a bord d’un vaixell en un trajecte de Marsella a Atenes i no a Moscou com s’havia dit en un princi-

pi. Calia doncs decidir qui del grup hi anava i calia acabar d’arranjar la totalitat de la documentació que volien presentar-hi. Del grup 

hi assistiren Ricard Ribas Seva, Josep Torres Clavé i Josep Lluís Sert. Segurament per no ser soci director del GATCPAC, a les 

actes no es diu res d’Antonio Bonet Castellana, que també hi anà. La companya de Sert, Moncha, i el germà de Josep Torres 

Clavé, en Raimon Torres, els acompanyaren76. El vaixell Patris partí de Marsella el 29 de juliol via Atenes i retornà el 13 d’agost 

(figura 1.45). De les actes del congrés se’n desprèn que el grup català presentà, amb una ponència de Sert (que posteriorment es 

reproduí a AC n.12, 1933, 18) els anàlisis de la ciutat de Barcelona, el Pla que tenien a mig redactar amb Le Corbusier i la Ciutat 

de Repòs77. Retornats, un breu comentari sobre el viatge recollit a les actes demostrava el clima d’eufòria continguda que es respi-

rava al grup: “ha sigut força interessant. S’han presentat plànols de trenta ciutats. El GATCPAC ha fet un esplèndid paper, no es 

podia esperar altra cosa...”78.  

                                                             
73 Acta del 8 de juny de 1933 (AHDBCOAC). 
74 Prieto era Ministre per part del Partido Socialista Obrero Español. 
75 Actes de 22 de juny i 3 de juliol de 1933 (AHDBCOAC). 
76 Di Biagi, 2005, 134, Actes del 5è congrés del DOCOMOMO Ibérico. 
77 CIAM, 1979, 133. 
78 Acta de 17 d’agost de 1933 (AHDBCOAC). 

Figura 1.45: Membres del GATCPAC i acompanyants al
viatge d’Atenes (Arxiu Torres Clavé, AHDBCOAC,
C1873/17.2). 
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1.1.6 
agost de 1933 – gener de 1934 

Malgrat les paraules optimistes de l’estiu, el cert és que a partir d’aquest moment començà a estroncar-se el bon ritme que el pro-

jecte havia tingut fins ara. Per una banda la demanda del Ministre Indalecio Prieto que el grup redactés un projecte de llei 

d’expropiació, acabà en mans de l’advocat Sr. Garcés, que elaborà una proposta. Aquesta viatjà a Madrid el mateix juliol de 1933 

per tal que Garcia Mercadal (arquitecte del Grupo Centro) i Joan Baptista Subirana, arquitecte del GATCPAC desplaçat a Madrid 

des de feia un temps per motius de feina, la lliuressin al Ministre. Tanmateix això no es produí. Aquest conflicte que indignà, i de 

quina manera, els membres del grup català, desembocà en un agre conflicte que s’estengué fins a finals d’any i que acabà, prime-

rament, amb la pèrdua dels drets de soci director de Subirana i, posteriorment, amb la seva dimissió.  

Les acusacions que es feien a Subirana eren dues. Primer, desatendre la seva obligació, com a membre del grup, de vetllar per les 

obres del GATCPAC que s’executaven a Madrid – en aquells moments el grup construïa una caseta desmuntable per a un client 

particular que es va queixar contundentment de les deficiències en les instal·lacions – i, segon, de sobreposar una decisió particu-

lar a una de col·lectiva – Subirana no va entregar el projecte de llei al Ministre al·legant que considerava “fluixa” la redacció de 

l’advocat Garcés, opinió que també compartia Mercadal, i que, d’entregar-se el document s’hagués malmès la imatge del GATC-

PAC. El grup visqué moments tensos i, en termes quasi militars, a les actes es valorava la decisió de Subirana com “una manca de 

disciplina i una desconsideració envers la Junta de la Ciutat de Repòs”79. La defensa d’aquest es fonamentava en que mai havia 

rebut cap escrit on digués que era responsable de tots aquells temes80. Sigui com sigui, els detalls val més estalviar-nos-els, el fet 

és que la llei d’expropiació no arribà mai al Ministre i el projecte de la CRV entrà en un punt mort, ja que a les eleccions de novem-

bre de 1933 la dreta de la CEDA de Gil-Robles i del Partido Republicano Radical de Lerroux entrà al Govern de la República i 

Indalecio Prieto cessà com a Ministre.   

Malgrat aquest desengany, el grup continuà les gestions per desencallar normativament el projecte. En un primer moment, com 

dèiem al punt anterior, es creia que l’òrgan competent per dirigir la CRV havia de ser una Junta, que el grup denominà finalment 

“Junta de la Ciutat de Repòs”. Durant l’estiu i tardor de 1933 sortiren del grup diverses notes de premsa on es feia difusió del nai-

                                                             
79 Acta de 31 d’agost de 1933 (AHDBCOAC). 
80 Acta de 5 d’octubre de 1933 (AHDBCOAC). 



xement d’aquest òrgan i on es demanava a les entitats que volguessin col·laborar que es posessin en contacte amb el GATCPAC. 

Les entitats, que tan podien ser “de caràcter general no lucratiu o de caràcter particular no lucratives”81, tindrien representats a 

aquesta Junta. A part, el grup havia enviat convocatòries a totes les entitats que ja havien declarat un compromís ferm amb la 

iniciativa en les diferents exposicions organitzades, com algunes federacions esportives, per tal que nominessin representants per 

assistir a les reunions.  

Malgrat l’esforç, la junta quedà en paper mullat per impossibilitat legal. Els juristes que tan des de fora com des de dins la Generali-

tat82 estaven assessorant el GATCPAC per trobar la fórmula que fes legalment viable el projecte, van aconsellar que el més ade-

quat seria la formació d’una societat “autònoma” que funcionés com a Promotor de l’obra. Aquesta estaria formada, tal i com volien 

els arquitectes, per socis particulars i per socis col·lectius (representants de les entitats sense afany de lucre). La societat havia de 

tenir personalitat jurídica pròpia i havia de ser reconeguda per l’Administració Pública. Les Institucions no hi serien presents però es 

celebrarien ponències d’enllaç entre aquesta societat, la Generalitat i els Ajuntaments afectats. Aquesta societat gestora acabà 

essent una Cooperativa. El setembre del 1933 el GATCPAC, juntament amb les entitats ciutadanes que donaven suport al projecte, 

es reuniren de nou per aprovar-ne els estatuts (que hem recollit a l’Annex 3 d’aquest treball). Una Societat Cooperativa, tal i com 

les Societats Autònomes o les Societats Limitades, és una entitat jurídica que té una administració pròpia i que gestiona un pressu-

post propi. Però allò que la fa diferent de les altres societats és la finalitat social que persegueix, fent que els beneficis aconseguits 

reverteixin en guanys entre tots els treballadors. Aquesta finalitat social la convertia en l’òrgan perfecte de gestió per a la CRV. La 

Cooperativa fou registrada el 22 de desembre del mateix any 1933, pel Ministeri de Treball i Previsió amb el número 139783. Un cop 

reconeguda, l’entitat podia lliurar el projecte perquè s’expedís la corresponent llicència d’obres. Malauradament pels interessos del 

GATCPAC, diversos factors alentiren el projecte. En primer lloc, la mort al cap de tres dies de la constitució de la Junta del Presi-

dent Macià, defensor del projecte des dels inicis. I, en segon lloc, els canvis competencials que frenaren qualsevol expedició ràpida 

de les llicències.  

El nom que prengué la Cooperativa aprovada pel Ministeri aquell desembre fou “Cooperativa la Ciutat de Repòs i Vacances”. És el 

primer cop que la paraula “vacances” aparegué associada a la Ciutat de Repòs. Prèviament sempre l’havien anomenada, simple-
                                                             
81 Notes de premsa de la CRV (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C38/258). 
82 Les relacions entre el GATCPAC i la Generalitat semblen fluïdes. El 13 de novem-
bre, per exemple, una delegació de la CRV visità el president Macià (Hemeroteca La 
Vanguardia, 14 de novembre de 1933, 11). 
83 Primers estatuts (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C35/229). 

Figura 1.46: Potada dels estatuts publicats el 1933, Annex 3
(fons GATCPAC, AHDBCOAC, C35/229). 
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ment, Ciutat de Repòs, tot i que en les notes també apareixen noms com Ciutat de “Repòs i Esbarjo” o de “Repòs i Entreteni-

ment”... La Cooperativa tenia una Junta Directiva que quedà constituïda el 29 de desembre de 1933 (la qual no tenia res a veure 

amb la de la Memòria de 1933). La presidència l’ocupava Francesc Maspons Anglasell, jurista, president de la Federació d’Entitats 

Excursionistes de Catalunya i que venia en representació de la Federació de Turisme de Catalunya i Balears. La secretaria 

l’ocupava Francesc Fàbregas, l’arquitecte del GATCPAC. La Junta a més tenia cinc comissions: la comissió jurídica, la comissió de 

construcció i urbanització, la comissió administrativa, la comissió de serveis auxiliars i la comissió d’ordre interior. Entrarem en més 

detalls sobre la organització de la Cooperativa en el capítol 1.5. L’optimisme sobre l’èxit de la CRV era tan gran, que s’arribaren a 

editar petits llibrets amb els estatuts de la Cooperativa aprovats aquell desembre per a repartir entre els socis. Aquests llibrets 

tenien la dimensió d’un “octau” (figura 1.46) i no sabem quina tirada se’n va fer. 

Amb la creació de la Cooperativa tots els col·laboradors quedaren formalitzats com a socis “individuals” o “corporatius”, vinculats, 

per tant, econòmica i jurídicament amb l’empresa. Els socis, apuntats mitjançant una butlleta (figura 1.47 i 1.48) havien de comprar 

títols de l’entitat que costaven 100 pessetes. Els socis individuals ho feren dividint la quota amb pagues de cinc pessetes, mentre 

que els corporatius els compraven de cop. Amb això, s’encetà una tasca recaptadora que també detallarem en el capítol 1.5. Els 

diners recaptats servien pel funcionament administratiu de la Cooperativa, el pagament d’assessors jurídics, etc. La caixa de la 

CRV s’obrí el setembre de 1933 tot i que no es començaren a cobrar títols fins el 1 de gener de 1934. Els primers cinc socis foren, 

per ordre, Francesc Fàbregas, Josep Torres Clavé, Josep Lluís Sert, Cristòfol Alzamora i Germán Rodríguez Arias. El GATCPAC 

passà a ser un soci més de l’entitat i el representant n’era, en un inici, Josep Lluís Sert. A part del GATCPAC, els altres socis cor-

poratius fundadors de la Cooperativa foren: l’Ateneu Enciclopèdic Popular, l’Ateneu Polytechnicum, el Club Natació Barcelona, la 

Federació de Mutualitats de Catalunya, la Federació de Turisme de Catalunya i Balears, la Federació de Cooperatives de Catalu-

nya i la Unió Catalana de Federacions Esportives84. Més tard s’hi afegiren l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, el 

C.A.D.C.I. (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria), la F.E.T. (Federació d’Empleats Tècnics), Palestra, la 

Quinta de Salut “l’Aliança” i el Sindicat de Metges de Catalunya. En total quinze entitats. Els socis particulars eren, bàsicament, 

com hem vist, els membres del GATCPAC i part del seu entorn familiar i d’amistats. En diversos articles publicats a la premsa, 

                                                             
84 Aquestes són les entitats que signaren els primers estatuts de 22 de desembre de 
1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C35/229). 

Figura 1.47: butlleta d’inscripció del soci individual número 5 
corresponent a Germán Rodríguez Arias formalitzada el 2 de 
gener de 1934 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C35/232). 
Figura 1.48: butlleta d’inscripció del soci corporatiu “Quinta de 
Salut l’Aliança” formalitzada el 22 d’octubre de 1933 (fons 
GATCPAC, AHDBCOAC, C35/232).



preparats pel GATCPAC, es parlava que el gruix social de la CRV, això és afiliats de les diferents entitats més socis particulars, 

arribava a les 800.000 persones85. 

En paral·lel al naixement de la CRV com a Cooperativa, els membres del grup no abandonaven les tasques divulgatives ni tampoc 

els projectes col·lectius, alguns d’ells vinculats al tema de les vacances. Es decidí tornar a muntar la caseta desmuntable aquesta 

vegada a Castelldefels86 (veure la figura 1.141 al subcapítol 1.3.4). Com ja hem mencionat amb anterioritat, tal i com la CRV, la 

caseta desmuntable es gestionava per mitjà d’un grup propi dins del GATCPAC. Tanmateix el volum pressupostari d’aquest es 

preveia molt menor (tot i que a la pràctica pocs diners mogué la CRV) i oficialment no calgué formalitzar cap Cooperativa. En 

aquells mesos de finals del 1933 la construcció de Casetes havia minvat significativament. A petició de Sert i Torres, la direcció del 

subgrup es reduí quedant en mans de Francesc Fàbregas, Germán Rodríguez Arias i Cristòfol Alzamora. La construcció d’aquest 

model a Castelldefels no tenia només una finalitat propagandística, sinó que també havia de servir perquè els arquitectes del 

GATCPAC que ho desitgessin s’hi allotgessin durant certs períodes de temps87. La decisió es prengué durant l’agost i per les factu-

res es suposa que la construcció s’efectuà entre el setembre i el novembre de 1933. 

Relacionat amb el tema de les vacances, per aquells volts, a les actes de les juntes del GATCPAC es comentava que s’estava 

realitzant un projecte dels que ells anomenaven “problemàtic”. Eren projectes que tenien una finalitat social no massa neta, ètica-

ment parlant. Es tractava d’arranjar la platja del Prat de Llobregat per tal que una empresa anomenada “Barcelona Playa S.A.” 

n’establís l’explotació88. Aquest treball es desenvolupà al despatx de Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Sixte Illescas, ja que 

entrà de la mà d’aquests. El conjunt consistia bàsicament en l’agrupació d’altres projectes d’edificacions realitzats a propòsit de la 

CRV (les cabines de banys) més l’adició d’un projecte d’un Casino realitzat de nou (figura 1.49) i d’una gasolinera, que feia, alhora, 

d’accés a la urbanització (figura 1.50). La imatge del projecte seguí molt fidel al concepte arquitectònic i paisatgístic de la CRV i no 

s’arribà a construir. Alguns dels seus documents preparats a propòsit d’aquest treball, com una perspectiva de la platja (figura 

1.51), se’ls canvià posteriorment la caràtula i passaren a formar part de l’últim projecte de la Ciutat de Repòs. No sabem amb exac-

titud quina relació tenia aquest projecte amb l’anterior urbanització encarregada per l’Ajuntament del Prat l’any 1932. És provable 

que, davant la incapacitat que l’Administració Local pogués tirar endavant l’explotació de la platja, aquesta, finalment, corregués a 
                                                             
85 Per exemple, apareix a l’article de L’Avenir de la Mutualitat, any XXVI, n.214, de 
març de 1934, signat per Josep Marquès (Marquès, 1934, 10) 
86 Acta de 17 d’agost de 1933 (AHDBCOAC). 
87 Acta de 13 de juliol de 1933 (AHDBCOAC). 
88 Acta de 19 d’octubre de 1933 (AHDBCOAC). 

Figura 1.49:GATCPAC. Seccions i alçats del casino – Barce-
lona Playa S.A. (fons GATCPAC, AHDBCOAC,
H103I/19/3838). Figura 1.50: Plantes del casino – Barcelona 
Playa S.A. (a Pizza, Rovira, 2006, 151). Figura 1.51: Perspec-
tiva parcial de la platja – Barcelona Playa S.A. (fons GATC-
PAC, AHDBCOAC, H103I/19/3336) 
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càrrec d’una empresa privada. Tanmateix això no ho podem assegurar. L’únic element que ens permet concloure que no era el 

mateix encàrrec és que el projecte per l’Ajuntament estava redactat en català i el de “Barcelona Playa S.A.” en castellà. 

També la ciutat de Madrid es mobilitzava durant aquelles dates per instaurar àrees pel repòs als seus entorns. La capital, que 

seguia per altres camins més puntuals però més realitzables l’establiment de zones públiques de repòs, com per exemple les “pis-

cinas la Isla o el Lago” al Manzanares aparegudes al número 7 d’AC (figures 1.52 i 1.53) juntament amb la CRV, o la iniciativa de 

playa de Madrid, una platja artificial generada per una presa i amb serveis pel bany a la vora del Manzanares, que també es publi-

cà a AC, concretament, al número 8, finalment es decidia a realitzar un Pla pel Repòs de grans dimensions. El projecte del Grupo 

Centro del GATEPAC preparava a proposta del Ministre Prieto (suposem que impactat pel que havia vist a Barcelona sobre la 

CRV) les Playas del Jarama; l’establiment d’una àmplia zona pel repòs a la vora d’aquest riu (Sambricio, 2008, 221). Les diferènci-

es amb la CRV eren diverses tot i que ambdós projectes compartien la mateixa naturalesa. Podríem dir que el projecte madrileny 

no era autònom sinó que formava part del Plan de Extensión de Madrid, un pla comarcal d’arranjament dels entorns de la capital de 

l’estat. Una altra diferència era la disgregació. Atenent a aquest caràcter més regional de la proposta, els arquitectes disposaven 

diferents àrees programàtiques separades riu avall o riu amunt i no contigües com a la CRV. Això, podia ésser un avantatge en el 

moment de realitzar el projecte, ja que cada una de les fases podria funcionar amb independència. Un aspecte negatiu, potser, 

d’aquest projecte és que no atenia al possible establiment més anàrquic de casetes desmuntables com ho permetia el projecte 

català (Sambricio, 2008, 222). 

A pesar d’aquest intent de resoldre el tema de les vacances mitjançant un equipament públic, sembla que a Madrid el sector privat 

prenia la iniciativa d’una forma més decidida. Per mitjà d’un article a El Noticiero del 8 de novembre de 1933, el grup rebé la nota 

que a la capital es preveia una “Ciudad Fin de Semana”. Es decidí felicitar la iniciativa als promotors i demanar dades. Aquestes 

foren remeses al grup en forma d’un fulletó. Tenia una portada prometedora, clarament inspirada amb l’estètica moderna del GA-

TEPAC, on davall les paraules “Ciudad Fin de Semana” s’hi podia llegir: “sol, aire, deporte, salud, bienestar” (figura 1.53). Tanma-

teix en el seu interior el que apareixia era una urbanització força convencional, molt allunyada de la naturalesa “antirurbana” del 

projecte del GATCPAC (figura 1.54), més pròxima a una ciutat jardí que a una ciutat moderna i amb tots els “tics” suburbials de 

casetes aïllades soltes, parcel·lació privada, etc. Era firmada per el Sr. Soto Hidalgo sota una frase que resava: “los ingenieros 

españoles son activos”. El projecte constatava que les propostes del GATCPAC en matèria de vacances, conegudes a Catalunya, 

estaven essent influents també a la resta de l’Estat. 
Figures 1.52 i 1.53: Imatges de la piscina el Lago al riu Man-
zanares, aparegudes a AC, n.7, 1932. Figura 1.54: S. Hidalgo.
Portada del llibret sobre la Ciudad Fin de Semana de Barajas
(fons GATCPAC, AHDBCOAC, C23/153). 



1.1.7 
gener de 1934 – abril de 1935 

L’etapa que encetem vingué marcada per la manca de recolzament de l’Administració Central al projecte, agreujada per la mort o 

cessament de les autoritats polítiques de més rang que més se la cregueren i la recolzaren, Francesc Macià i Indalecio Prieto. 

Malgrat iniciar-se l’etapa amb un hivern i una primavera frenètiques, el ritme frenà bruscament a partir de l’estiu de 1934, moment 

en què el projecte s’enrocà amb la burocràcia. Els primers mesos, encara entusiastes, els arquitectes continuaren la recerca de 

qualsevol via que pogués desembocar en la seva construcció. Conscients que, segurament, l’únic poder que podien tenir en 

aquells moments era el recolzament de la ciutadania, es decidí tornar a exposar el projecte als baixos de la Plaça Catalunya. 

L’exposició s’inaugurà el 17 de febrer de 1934 i restà oberta fins a la primera quinzena de març89. Com en d’altres ocasions, de la 

seu del grup tornaren a sortir diferents notes de premsa per tal que els mitjans fessin la màxima difusió de l’esdeveniment90. El 

pressupost aproximat de l’exposició havia de ser 3.000 pessetes, de les quals en un principi una tercera part havien de sortir de la 

caixa del GATCPAC, tot i que finalment va córrer al complet a càrrec de la recent estrenada Cooperativa la CRV. Pels dies de 

l’exposició els membres del grup establiren torns per estar sempre presents a la mostra (matins, Perales, Churruca, Rodríguez, 

González i Fàbregas, tardes, Ribas, Sert, Alzamora, Torres i Subiño91) i engegaren una nova ronda de conferències a la seu de 

diferents entitats, tot i que, comparat amb la primavera de 1933, se’n feren moltes menys. 

Les conferències sobre la CRV donades durant aquell període foren: 

CONFERÈNCIA CONFERENCIANT DATA 
Av. R. Argentina 236 pral.  Sert 22 març 1934 (?) 
Ateneu Enciclopèdic “Sempre Avant” Fabregas 19 abril 1934 
“Els Blaus” Perales 12 maig 1934 
Orfeó Gracienc Perales  

Gràcies a les notes de premsa, el diari l’Opinió publicà el 25 de gener un extens article signat per Francesc Segrinyà, titulat “La 

Ciutat de Repòs i Vacances, camí d’un ideal”. També la revista mensual L’Avenir de la Mutualitat, que rebien els mutualistes cata-

                                                             
89 Notes de premsa de la CRV (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C38/258). 
90 Acta de 28 de desembre de 1933 (AHDBCOAC). 
91 Acta de 8 de febrer de 1934 (AHDBCOAC). 

Figura 1.55: Portada de la revista AC, n.13, 1934 . Figura 
1.56: Pàgina 23 de AC, n.13, 1934, amb la reproducció de la 
imatge de la tela 4. 
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lans, tragué un article força més curt que l’anterior signat per Josep Marquès i titulat “La Ciutat de Repòs i Vacances, una gran obra 

popular de màxim interès per a Catalunya”92. Igualment els diaris generalistes com La Vanguardia es feien ressò de la visita a la 

mostra de l’Alcalde de la Ciutat, Carles Pi Sunyer, i del Rector de la Universitat de Barcelona, Pere Bosch Gimpera, el dia 12 de 

març de 193493. Acabada l’exposició de la Plaça Catalunya, les teles de la mostra de la CRV es desplaçaren cap a Gràcia i estigue-

ren un temps exposats al local de l’Orfeó Gracienc. Concretament del 14 al 22 d’abril94. 

Aquella primavera també es publicà el número 13 de la revista AC (figura 1.55), segon número on la CRV feia acte de presència95. 

A la portada s’hi transcrivia una de les conclusions del CIAM d’Atenes, proposada pel grup català: “Hay que exigir grandes zonas 

de esparcimiento próximas a la ciudad (zonas de reposo). Éstas ocuparan emplazamientos que reúnan las mejores condiciones y 

más atractivos naturales, así como excelentes medios de comunicación con la ciudad” (AC, n.13, 1934, portada). El gràfic de la 

portada era una perspectiva parcial de la CRV, apareguda en la tela número 12 de l’exposició rotativa. A l’interior, en un article 

titulat “Exposición de la Ciudad de Reposo de Barcelona, planos explicativos de la misma” es mostraven diferents documents grà-

fics de la CRV. Es pot observar, malgrat tot, que la ordenació romania segons el mateix esquema de partida.  

Els principals documents publicats a AC n.13 de 1934 sobre la Ciutat i que recollim a l’Annex 1 d’aquest treball, foren: 

pàgines 24, 25, 26 i 27 Reduccions d’algunes de les teles preparades per a l’exposició del març de 1933, i que, com hem vist, estaven essent 
reiteradament reutilitzades i exposades en diferents espais. Les teles repetides foren la 1, la 2, la 3, la 4 i la 12, que fan 
referència al propòsit de la CRV (la número 4, figura 1.56). 

pàgines 25 i 28 Tres fotomuntatges basats en fotografies a vol d’avió, on podia observar-se, amb gran realisme, com les diferents arqui-
tectures de la CRV s’inserien en el paisatge. Els documents partien d’unes fotografies encarregades expressament a 
l’Escola d’Aviació de Barcelona96, i es van preparar per ser exposats a la mostra de la Nova Barcelona prevista per l’estiu 
d’aquell mateix any als baixos de la Plaça Catalunya i que seguidament parlarem (figures 1.57-59).  

La primavera de 1934 fou també internament significativa pel GATCPAC. El grup inicià un convuls procés de reflexió. La qüestió 

dels encàrrecs “col·lectius” versus els encàrrecs privats estava malmetent els objectius fundacionals del grup que eren la defensa i 

difusió dels valors de l’Arquitectura Contemporània. La conversió del grup en un “despatx professional” preocupava sobretot a 

                                                             
92 L’Avenir de la Mutualitat, any XXVI, n.214, de març de 1934 (Marquès, 1934, 10) 
93 La Vanguardia, 13 març 1934. 
94 Notes de premsa de la CRV (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C22/149). 
95 Creiem que es retardà bastant ja que no és fins al juny que s’aprova el sumari de 
AC, n.14, 1934. 
96 Es desprèn d’una factura d’abril de 1934 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C36/239). 

Figures 1.57- 59: GATCPAC. Fotomuntatges apareguts a AC,
n.13, 1934. 



Josep Lluís Sert i Josep Torres Clavé que lideraren un canvi en el reglament intern del grup per retornar al GATCPAC la condició 

d’entitat sense afany de lucre. Aquesta discussió s’inicià el març i es perllongà fins l’estiu, moment en què desapareixen les actes 

de les juntes del grup97.  

Malgrat les discussions internes i la pèrdua dels dirigents polítics més compromesos amb la CRV, el ritme de treball del grup no 

semblava minvar. Quan encara estaven preparant l’exposició de febrer, el grup rebé la confirmació que tornava a tenir a disposició 

l’espai dels baixos de la Plaça Catalunya pel juny de 1934. S’acordà que era el moment de fer una mostra més extensa. Des del 

gener, doncs, s’intensificà el treball Ciutat Funcional, que el GATCPAC havia anat elaborant des dels inicis, ara ja feia dos anys i 

mig, i que tingué com punt significatiu la presentació del mateix al CIAM d’Atenes. Malgrat que gran part de l’anàlisi ja estigués 

enllestida, la de juny es prengué com l’exposició on ensenyar el Pla de la Nova Barcelona als habitants de la ciutat. Calia preparar 

un material gràfic molt explicatiu, amè, directe i, a poder ser, espectacular. En un altre repartiment de tasques, Torres, Sert, Ribas i 

Alzamora s’encarregaren del dibuix d’un diorama de grans dimensions (figura 3.5 i 3.6), Fàbregas, Subiño i González elaboraren 

les estadístiques per demostrar la necessitat d’engegar canvis en la manera de fer la ciutat, Churruca i Rodriguez Arias recolliren 

dades, Perales buscà retalls a la premsa i Illescas arranjà les pel·lícules98. L’exposició de la Nova Barcelona era un compendi dels 

estudis elaborats pel CIAM i el Pla dibuixat conjuntament amb Le Corbusier (figura 1.60-62), més algunes vistes de la CRV. Com a 

gran novetat, es presentava un Pla pel Districte V, o Casc Antic de la ciutat, declarat d’urgència. La original manera d’esponjar el 

casc vell, ha tingut repercussions fins als nostres dies, com tindrem ocasió d’analitzar en capítols posteriors. L’exposició 

s’acompanyava d’una cronologia on es jerarquitzaven les mesures a prendre, de les més prioritàries a les menys. S’inaugurà el 15 

de juny en previsió de romandre allí un mes, tot i que finalment, quedà oberta fins el 15 d’agost99.  

                                                             
97 No sabem massa bé si per pèrdua de les mateixes o degut a aquest canvi estratè-
gic, el fet és que les actes de les juntes fetes a partir de l’estiu de 1934 no es troben a 
l’arxiu del COAC. Després d’un llarg període de temps sense constància escrita del 
grup a partir del 10 d’octubre en endavant (fins el 26 d’agost de 1937) només 
s’aixecaren actes de la “ponència administrativa”, on hi quedaven recollides les qües-
tions de funcionament intern vinculades, sobretot, a tresoreria. La posterior relació de 
fets, per tant, l’hem reproduït a partir dels documents que el grup deixà, com factures, 
documents oficials de les administracions (pagaments d’impostos), escrits, notes de 
premsa i correspondència. 
98 Acta de 28 de desembre de 1933 (AHDBCOAC). 
99 AC n.13,1934 i l’acta de la Junta de 29 de juliol de 1934 (AHDBCOAC). 

Figures 1.60 i 1.61: GATCPAC. Plafons de l’exposició la Nova
Barcelona, signats amb el distintiu CF - Ciutat Funcional. El 
primer és el Pla de Conjunt on la CRV apareix com una taca i
qualificada de zona de descans. El segon s’estableix una
comparació entre la nova edificació de Barcelona i l’eixample
Cerdà (arxiu fotogràfic GATCPAC, AHDBCOAC, C28/172). 
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Coetàniament s’inaugurava el 2 de juny la VII Fira de Barcelona i primer Saló del Turisme a la Fira de Mostres. Aquesta exhibició 

estigué oberta fins el 17 de juny i el GATCPAC hi exposà el material itinerant de la CRV en una posada en escena espectacular, 

amb un prototip de la caseta desmuntable envoltada de sorra100 (per les factures asseguraríem que era la mateixa caseta muntada 

a Castelldefels que es traslladà), de les tanques de la qual hi penjaven les conegudes teles de l’exposició de 1933. Degut a l’èxit 

que s’esperava que la mostra tingués, la Cooperativa féu editar pels volts de març/abril, 10.000 prospectes de la CRV101. Aquest 

fullet divulgatiu i propagandístic tenia una mida quadrada de 18x18 centímetres i la portada era totalment ocupada pel mateix foto-

muntatge de la portada d’AC, n.7, 1932 (figura 1.63). Tenia 22 planes i en el seu interior s’hi reproduïen gran part dels documents 

apareguts al mateix número d’AC – això són imatges de les platges del voltant, de la pineda, la construcció d’un prototip de caseta 

desmuntable, esquemes de la CRV – més una reproducció en blanc i negre de la tela número 12 de l’exposició de 1933. A la con-

tra portada hi afegien unes imatges de l’Escola de Mar situada a la platja de la Barceloneta (figura 1.64), edifici del qual el GATC-

PAC en guardava nombroses fotografies i era motiu de referència sovint. L’Escola de Mar adjuntava per una banda un ideal de vida 

en contacte amb la naturalesa, al servei de les classes més desafavorides, ideal higiènic i social compartit pel GATCPAC. La re-

producció del fullet l’hem adjuntada a l’Annex 4 d’aquest treball. 

Les dues exposicions tornaren a col·locar les idees del GATCPAC a primera línea mediàtica. Tanmateix, l’exposició de la Plaça 

Catalunya tingué major impacte degut, en gran mesura, a l’espectacularitat del diorama del Pla Macià. Aquesta “sinceritat” docu-

mental provocà que no tothom es mostrés entusiasmat amb la proposta i alguns mitjans expressaren una opinió desfavorable. La 

revista El Be Negre dedicà al GATCPAC un article satíric a la portada del número 162, de 18 de juliol de 1934, i realitzava una de 

les crítiques més divertides fetes mai al treball del grup (figura 1.65). L’article es titulava “Als soterranis de la Plaça Catalunya el 

GATCPAC projecta la destrucció de Barcelona”. I amb lletres més petites al capdamunt advertia: “un gran complot contra la ciutat”, 

i davall: “sortosament la policia ha flairat el perill – El GATCPAC serà jutjat pel Tribunal d’Urgència”. En un dibuix, comparant la 

Nova Barcelona amb una presó model gegantesca, escrivia: “El GATCPAC dels frares presenta, La Nova Barcelona Model: no és 

una solució per uns quants anys; és una solució de cadena perpètua!” I continuava l’article amb el reportatge d’un simulat interro-

gatori policial a un membre del grup. En un passatge s’hi llegia:  

                                                             
100 Factures de la CRV (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C36/239). 
101 Ídem anterior. 

Figura 1.62: GATCPAC, Plafons de l’exposició la Nova Barce-
lona. Interpretació del Pla Cerdà de 1859 (arxiu fotogràfic 
GATCPAC, AHDBCOAC, C28/172). 



Al començament, com sempre, “el Gat-Cpac”, per cortesia es negava a declarar; però interrogat hàbilment va confessar-ho 

tot, de pla per dir-ho amb paraula doblement tècnica. 

El detingut després d’algunes vacil·lacions, es declarà autor dels documents trobats al soterrani i confessà que tenia còm-

plices i que es tractava d’una àmplia maniobra política menada d’acord amb la Lliga i el Govern de Madrid per tal de casti-

gar Catalunya per la seva resistència davant els capricis del tribunal de Garanties. Per donar idea de la perfídia dels conju-

rats, copiarem un fragment de l’interrogatori: 

“Preguntat amablement perquè havien escollit els conjurats el soterrani de la Plaça Catalunya, que és un lloc públic, per 

amagar els documents, contesta el detingut amb no menys amabilitat que, degut a la calor sufocant que hi fa no creien que 

ningú gosés baixar-hi (...)”(El Be Negre, 1934). 

El setmanari reflectia, en certa manera, les reticències envers l’arquitectura moderna i envers les propostes de reforma de la ciutat 

que gran part de la població tenia. En d’altres punts de la ressenya s’hi feia al·lusió a la monotonia, a la importància de la repetició 

d’un estàndard, “tot igual” hi podem llegir, i, sobretot, a la necessitat d’enderrocar gran part del casc històric de la ciutat. En definiti-

va als aspectes més impopulars de l’arquitectura contemporània arreu. També, de l’escrit es trasllueix una crítica a la vinculació i 

als contactes que el grup mantenia amb la classe política, i que eren titllats de “complot contra el poble”. 

Paral·lelament a les exposicions del febrer, de l’abril i de l’estiu, el grup continuava fent gestions en diferents fronts per fer viable el 

projecte. A principis de l’any 1934 la Cooperativa recent constituïda havia enviat notes als propietaris dels terrenys proposant-los-hi 

la compra dels mateixos102, tot i no tenir finançament per adquirir-los (no hem pogut trobar cap document que reflectís un pla finan-

cer). A l’arxiu del GATCPAC només es guarda una resposta afirmativa de venda dels terrenys de “la Murtra”, a Viladecans, propie-

tat dels “hereus de Frederic Camps i del Sr. Rius”103. La feble resposta dels propietaris coincidí amb la lentitud en què s’anaven 

esclarint els tràmits legals a dur a terme: projectes a entregar, aprovacions d’estatuts, resposta d’administracions, etc. Aquesta 

lentitud féu suspendre momentàniament les reunions de la Cooperativa, encara que Fàbregas mantingué els contactes amb totes 

les entitats sòcies i amb les administracions. Així, per exemple, pel dia u de maig de 1934 s’organitzaren excursions en cotxe pels 

                                                             
102 Sabem que la Cooperativa la CRV avançà una carta als propietaris proposant unes 
bases de compra dels terrenys el 19 de gener de 1934 per la resposta que a aquesta 
carta dirigí el Sr. Valeri a Fàbregas el 28 de febrer del mateix any (fons GATCPAC, 
AHDBCOAC, C38/248). 
103 El Sr. Valeri era el seu representant. 

Figures 1.63 i 1.64: GATCPAC. Portada i contraportada del
fulletó explicatiu de la Cooperativa la CRV. Juntament amb el
projecte s’hi ajunten imatges de l’escola de mar a la Barcelo-
neta, fent al·lusió al seu propòsit social d’estar orientat a les
classes més modestes, Annex 4 (GATCPAC, 1934). 
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terrenys on s’havia d’aixecar la CRV104. Tots els socis de les entitats adherides hi eren convidats. Així mateix, la caseta desmunta-

ble parada a Castelldefels, s’equipà amb un “castellet” de dutxes per treure’s la sal del mar, quan retornà al seu lloc després de 

l’exposició de la Fira de Mostres105. 

Ponència d’enllaç i projecte de juny de 1934 

El 16 de març l’Ajuntament de Viladecans invità com a institució a una representació de la Cooperativa la CRV al seu Ple perquè 

expliqués el projecte. Per l’acta de la trobada sabem que aquest Ajuntament en aquell moment es va mostrar interessat i amb 

moltes ganes de col·laborar i de treballar estretament amb l’entitat. Tanmateix no totes les crítiques eren favorables. El dia 11 de 

maig de 1934 se celebrava la primera i única106 ponència d’enllaç entre la Cooperativa, els Ajuntaments afectats i la Generalitat, 

reunió assistida per tècnics per tal de determinar quins terrenys eren aptes per ésser ocupats per la CRV. Segons es trasllueix de 

l’acta remesa pel Conseller d’Agricultura al GATCPAC, els tècnics que representaven els diferents Ajuntaments divergien força 

amb els autors del projecte sobre determinats punts. La reunió fou presidida per Josep Maria de Sucre, president del Comissariat 

de la Casa Obrera. Raimon Duran i Reynals, en representació del Consistori barceloní, féu un breu comentari genèric, força asse-

nyat, i que, a tenor de com acabà la CRV, tenia el to d’una predicció. En paraules de l’arquitecte: “per raons pràctiques, tal volta, 

convé no anar a la redacció de projectes massa exagerats de dimensions i d’excessiva envergadura, puix que la majoria dels tals 

projectes queden en bons desigs107”. Tanmateix expressà que trobava el projecte convenient i es mostrà preocupat perquè aque-

lles platges no acabessin malmetent-se com les de Barcelona o les del sud del Maresme. 

A nivell més concret, els tècnics de la reunió feren bàsicament tres comentaris crítics:  

1- Es criticà l’exclusió d’alguns municipis. Especialment l’absència dels Ajuntaments del Prat de Llobregat i de l’Hospitalet a la 

ponència d’enllaç. Es comentà que si es volia comptar en perllongar la Gran Via en un breu lapse de temps, calia tenir en 

                                                             
104 Nota de premsa enviada als diaris el dia 24 d’abril de 1934. L’excursió no era 
gratuïta tot i que els socis de la CRV o de les entitats adherides tindrien descomptes 
(fons GATCPAC, AHDBCOAC, C22/149). 
105 Factures de setembre (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C36/239).  
106 No hem trobat cap acta més ni cap carta convocant a cap reunió més entre tècnics. 
107 Acta de la “reunió de la ponència d’enllaç entre la Generalitat, la Cooperativa la 
CRV i els Ajuntaments afectats per aquest projecte” (fons GATCPAC, AHDBCOAC, 
C35/235). 

Figura 1.65: Ampliació de la portada de El Be Negre de 18 de
juliol de 1934 (AHCB). 



compte aquests municipis afectats pel perllongament d’aquesta infraestructura. Aquest comentari iniciat per Duran i Reynals, 

fou força majoritari quan es féu referència a no excloure, tampoc, la platja del Prat de la CRV. Fàbregas, representant la Coo-

perativa, justificà que s’havia exclòs aquesta platja per estar massa pròxima a la desembocadura del riu Llobregat, però que si 

calia incorporar-la l’entitat no s’hi oposaria. Ramon Pla i Armengol, reconegut metge bacteriòleg i que també assistí a la reunió, 

introduí que la contaminació del riu no era cap problema, tanmateix Fàbregas al·legà que la brutícia arrossegada sí que ho era 

perquè deteriorava l’estètica del paisatge. 

2- Es criticà que s’havia descuidat la connexió directa dels municipis d’interior amb la platja. Resoldre aquest problema era condi-

ció perquè els Ajuntaments de Gavà i Viladecans recolzessin plenament el projecte. Els senyors Puig i Torres, representants de 

Viladecans i Gavà, respectivament, foren força contundents amb aquest tema. 

3- L’Ajuntament de Gavà també s’oposà a la ocupació de la seva zona de conreu, afectada sobretot per la franja d’horts de lloguer 

de la CRV. El Sr. Torres comentà que els pagesos del municipi, i amb ells el consistori, estaven molestos perquè “se’ls privava 

del conreu de la terra per a donar el conreu de la terra mateixa als treballadors de Barcelona, constituïts en agricultors espon-

tanis i aficionats” 108. Sota aquest punt s’entrà en una discussió entre el sr. Torres i Fàbregas, ja que l’últim advertí que molts 

agricultors particulars són urbanitzadors en potència i que calia evitar que aquella zona acabés urbanitzada. Duran i Reynals 

malgrat advertir, també, que cal evitar aquest perill urbanitzador, es mostrà en contra de la construcció dels horts de lloguer, ja 

que podrien presentar que “un aspecte deplorable”. Fàbregas el replicà dient que en d’altres països s’havia establert un ordre i 

unes ordenances i aquest deteriorament no es produïa.  

La reunió finalment, acabà amb diversos acords: 1) Incloure els Ajuntaments del Prat i l’Hospitalet a la ponència, 2) delimitar la 

zona de terreny declarada d’utilitat pública per a “parc marítim” des de la desembocadura del Llobregat fins a les costes del Garraf, 

evitant agafar terreny cultivable, això és una extensió d’aproximadament un quilòmetre terra endins des de la platja i, finalment, 3) 

preveure l’execució d’aquests camins d’enllaç entre els pobles de l’interior i la platja. Tornarem a parlar d’aquests acords al següent 

capítol. Hem volgut explicar força les vicissituds de la reunió ja que serveixen, també, per mostrar amb arguments la posició de 

diferents arquitectes i tècnics envers el projecte i donen una visió més realista dels principals punts flacs de la iniciativa. 

Pels documents que romanen al Fons GATCPAC, intuïm que d’aquesta reunió en sorgí un primer “Projecte Oficial”. Aquest estava 

signat per Francesc Fàbregas com a representant de la Cooperativa la CRV i per Cristòfol Alzamora com a representant del 

                                                             
108 Ídem anterior. 
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GATCPAC, i portava data de “junio” de 1934. De tots els plànols que hem revisat, aquests són els únics que tenen segell de paga-

ment de la Generalitat. Diem que intuïm que de la reunió de la ponència d’enllaç se’n desprèn aquest projecte, perquè en el seu 

emplaçament només apareix la platja (figura 1.66), única zona de titularitat totalment pública, i no es fa cap referència a l’interior de 

la plana ni als horts de lloguer inclosos dins la franja de terra de 1,5 km que s’havia declarat declarar d’utilitat pública. Suposem 

que el GATCPAC preferí avançar la part de la CRV que ja podia anar tramitant llicència. 

La posició dels terrenys públics de l’àrea on s’havia de construir la CRV no estava gens clara. Hem trobat plànols on aquesta fron-

tera està situada en punts diferents. La ponència d’enllaç del maig de 1934 serví per introduir un nou ordre a base de franges: la 

primera era la franja marítima/terrestre que incloïa des del mar fins a les dunes, uns 100 metres de platja. La segona franja es 

declarà d’utilitat pública, però no forçosament de titularitat pública. Aquesta és la franja que a la reunió es fixà en un quilòmetre 

terra endins. Malgrat que es consignés aquesta distància, el projecte de 1934 només inclogué els edificis situats dins la franja 

marítima/terrestre. Suposem que el motiu era que aquesta franja depenia del Govern de l’Estat i no de la Generalitat i el permís 

d’utilització d’aquesta àrea podia anar-se tramitant mentre s’elaborava la part més feixuga del projecte i menys definida que és la 

de l’interior (de fet, les de la franja marítima són les construccions que es tenien més clares des del principi). Pels tributs pagats, 

sabem que la Delegació del Govern109 estava al corrent d’aquest permís. Tanmateix, aquests plànols només tenien consignada 

l’aprovació de la Generalitat. Potser la Generalitat no podia aprovar-ho si abans no ho feia l’administració central. Sigui com sigui, 

amb posterioritat, s’elaborà el projecte complet de la CRV, que es lliurà un any després i que ja englobava en el seu emplaçament 

la franja d’un quilòmetre que la ponència d’enllaç havia declarat d’utilitat pública (com descriurem en el punt següent). 

En quant als documents, diríem que aquest projecte de 1934 era molt parcial; només definia aquells edificis emplaçats, com dèiem, 

a primera línia de mar. No es detallava ni la urbanització ni els mitjans de transport. Tampoc hem trobat cap memòria que 

l’acompanyés. El projecte era, majoritàriament, un refós d’altres documents ja elaborats pel GATCPAC: còpies de plànols presen-

tats a les exposicions i a AC. Tanmateix, afegia algun edifici nou: tres models de cases individuals més un hotel – restaurant per a 

la zona de residència. Algunes de les cases havien estat treballades en projectes anteriors com el desenvolupat per l’empresa 

“Barcelona Playa S.A.” al Prat del Llobregat110. 

                                                             
109 Rebuts de la CRV (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C36/239). 
110 Tot i que no tenim tots els documents d’aquest projecte, molts dels plànols 
d’aquestes cases van signats amb la paraula casa “Prat”. 



 

Figura 1.66: GATCPAC. Plànol d’emplaçament dels edificis de 
la platja del projecte de 1934 (fons GATCPAC, AHDBCOAC,
H101E/1/54). Figura 1.67: GATCPAC . Perspectiva de l’hotel 
per a la platja del projecte de 1934 (fons GATCPAC, AHDB-
COAC, H101E/1/66). 
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La relació de plànols signats dipositats a l’arxiu i que hem reunit en l’Annex 5 d’aquest treball són:  

PLÀNOL CONTINGUT111

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA 
PLAYA  

Plànol general amb la platja i una relació dels edificis que l’ocuparan. No hi ha cap edificació interior ni cap referència als horts de 
lloguer. El perllongament de la Gran Via no apareix. Només s’indica amb una línia a punts la delimitació de la zona maríti-
mo/terrestre (figura 1.66). 

DETALL 1 – HOTELS SANATORI Mateix plànols apareguts a AC n.7 i a les exposicions. 
DETALLE 2 – PERPECTIVA – 

SERVICIO CABINAS BAÑO 
Perspectiva de les cabines de banys, també aparegudes a AC n.7 i a les exposicions. 

DETALL 2 – SERVEI CABINES 
BANYS 

Planta, alçat i seccions de les cabines banys, també aparegudes a AC 7 i a les exposicions 

DETALL 3 – HOTELS D’ESTADA Plantes i alçat d’un hotel projectat i dibuixat de nou.  
DETALLE 4 – HOTELES CABINA Plantes i alçat dels hotels cabina, aparegudes a AC 7 i a les exposicions. 

DETALLE 5 – HOTELES PARA 
PLAYA 

Planta baixa i detall dels dormitoris. Edifici projectat i dibuixat de nou. 

DETALLE 5 – HOTELES PARA 
PLAYA 

Planta primera i segona. Dibuixades de nou. 

DETALLE 5 – HOTELES PARA 
PLAYA – PERSPECTIVA  

Perspectiva del conjunt des de la platja. Dibuixada de nou (figura 1.67). 

CASA MÍNIMA TIPO A Plantes, alçats, secció i perspectiva d’una casa per a la pineda. Molt similar (presenta petits canvis en la distribució en la secció i 
en la perspectiva cònica) a la casa mínima dibuixada a l’última tela de l’exposició de la CRV. 

CASA MÍNIMA TIPO B Plantes, alçats, secció i perspectiva d’una casa per a la pineda. Projectada i dibuixada de nou. 
CASA MÍNIMA TIPO C 

 
Plantes i alçats d’una casa de dues plantes. Segurament és un model desenvolupat per al projecte de “Barcelona Playa S.A.” 
desenvolupat la tardor de 1933 (figura 1.68). 

CASA TIPO D Plantes, alçats i perspectiva d’una casa de grans dimensions de dues plantes amb garatge. Projectada i dibuixada de nou. 

Els estatuts per a la Generalitat 

Els plànols d’aquest projecte anaven signats i se’ls donà la conformitat amb un text manuscrit per un funcionari de la Generalitat 

que resava: “aprovat parcialment per acord del dia 6 del mes que som, Barcelona 18 de febrer de 1937, l’enginyer cap”. Entre la 

primavera de 1934, data del seu lliurament, i el febrer de 1937, data de l’aprovació i ja situada dins la Guerra Civil, s’estableix un 

salt temporal molt gran, concretament de dos anys i mig. Entremig ocorregueren altres esdeveniments significatius però sempre 

vinculats a la legalització tant tècnica com administrativa del projecte. Les circumstàncies polítiques entre Catalunya i Espanya, i 

els canvis competencials no ajudaven gens a desencallar el projecte i a seguir una progressió fluïda cap a la seva construcció. 

Com ja havíem comentat, els primers estatuts de la Cooperativa estaven aprovats pel Ministeri de Treball i Previsió des del 22 de 

                                                             
111 El detall de la urbanització i l’edificació de la CRV es troba en capítols posteriors. 

Figura 1.68: GATCPAC. Un dels models de casa mínima per 
a la platja apareguts en el projecte de 1934 (fons GATCPAC, 
AHDBCOAC, H101E/1/57). 



desembre de 1933 i registrats amb el número 1397. Malgrat la il·lusió inicial (recordem que s’arribà a editar un llibret amb els esta-

tuts) aquesta aprovació va quedar en paper mullat al cap de poc i hagueren de fer-se de nou tots els tràmits, ja que, la competència 

en matèria de cooperatives passà a ser de la Generalitat112 el 17 de febrer, quan entrà en vigor la “Llei de Bases de la Cooperació” 

(Roca, 1973, 23). 

Creiem, doncs, que per tirar endavant la llicència d’ocupació de la platja, la Generalitat exigí al GATCPAC tenir en regla els estatuts 

de la Cooperativa, que en el fons era la promotora del projecte. Així, juntament amb el lliurament del projecte tècnic a la Generalitat 

s’hagué de lliurar també una còpia d’aquest text legal per tal que fos revisat. Segons els arxius, primer s’entregaren els estatuts – el 

7 de juny de 1934 – i després el projecte – pels volts de juliol113. Una primera aprovació condicional arribà, el 12 de febrer de 

1935114, quedava registrada amb el número 203 del registre de la Generalitat. Malgrat la Cooperativa ja pogués avançar sola, calia 

modificar algun article. El punt més significatiu era el que definia el caràcter de la societat. En un inici se l’havia definida com a 

“mixta”, denotant la seva naturalesa público-privada. Tanmateix això no fou acceptat per la Generalitat que obligà a adscriure la 

societat com a una cooperativa de consumidors “tipus g”. L’aprovació definitiva arribà el 19 de juny de 1935. Havia passat un any. 

 

                                                             
112 Malgrat l’Estatut Interior de Catalunya, una branca de l’Estatut de Núria, s’aprovés 
el 25 de maig de 1933, les competències anaren essent transferides durant els pri-
mers mesos de 1934. L’octubre de 1934 el govern central abolí el Estatut de Núria fins 
el 1936 que amb la victòria del Front Popular tornà a ser vàlid. 
113 Supòsit a partir de la factura d’enquadernació de plànols dipositada (fons GATC-
PAC, AHDBCOAC, C36/239).  
114 Al Fons GATCPAC, s’hi guarden les diferents versions així com la còpia signada i 
segellada de la que finalment s’aprovà. La carta amb esmenes de la generalitat també 
s’hi guarda i té data de 14 de febrer de 1935 (AHDBCOAC, C35/229 i C35/233). 
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1.1.8 
el projecte de 1935 

Entre les dates de l’aprovació condicionada i l’aprovació definitiva dels estatuts, es tirà endavant el projecte més seriós que de la 

CRV es guarda. És un projecte que podríem situar-lo entre un bàsic i un executiu dels actuals: conté uns plànols, complets però 

sense detalls, una memòria amb càlculs i un pressupost exhaustiu. El conjunt, preparat per a ser lliurat a alguna Administració 

perquè expedís llicència portava la data d’abril de 1935 i estava signat, com l’anterior projecte, per Francesc Fàbregas, en repre-

sentació de la Cooperativa la CRV i per a Cristòfol Alzamora, com a representant del GATCPAC. Per les factures de 

l’enquadernació del projecte, creiem que fou lliurat el maig. Tanmateix, les dates dels càlculs estructurals115 ens donen compte que 

el gener de 1935 ja s’hi estava treballant.  

Diverses incògnites ens queden envers aquest projecte: En primer lloc, no sabem a quina Administració anava dirigit exactament; 

com veurem hi ha pagaments en concepte de llicències tant a la Generalitat com a la delegació Marítimo/Terrestre del govern 

espanyol. Com hem dit, pensem que els dos projectes, el de 1934 i el de 1935, s’entraren a la Generalitat, però el primer abans 

perquè calia un permís previ del Govern de l’Estat. Tot i així, això no deixa de ser una hipòtesi. Tampoc sabem com pensaven 

resoldre el tema de la titularitat dels terrenys. Imaginem que confiaven amb una llei d’expropiació sorgida de l’administració central, 

tot i que, en aquelles dates, el govern de l’estat era portat per la dreta. 

En quant al contingut del projecte, aquest tenia una memòria dividida en dues parts. La primera, sota el títol “La Ciutat de Repòs, 

futura platja de Barcelona”, era una reproducció del projecte lliurat al President Macià la primavera de 1933, que, com fèiem es-

ment anteriorment, consistia en la memòria elaborada per Fàbregas, més una reducció mida foli de les 17 teles de l’exposició itine-

rant. La segona part portava com a títol “proyecto de desecación, saneamiento y urbanización de 1.200 hectáreas de terreno pan-

tanoso, situado en términos municipales de Viladecans, Gavá y Castelldefels” (figura 1.69) i, com es pot intuir, era molt més tècnic. 

Aquest estava format per una descripció escrita del projecte, que partia d’allò més general i acabava definint tots i cadascun dels 

edificis que integren la CRV (els que estaven a la franja marítima/terrestre, els de la franja d’utilitat pública), descripció constructiva 

i de materials, uns càlculs referents a qüestions hídriques del dessecament més altres càlculs estructurals – subcontractats a un 

                                                             
115 Els càlculs els signa un tal A.H. 

Figura 1.69: Cooperativa CRV. Portada del pressupost de la 
CRV. Esmenta que la Cooperativa és una entitat d’Interès 
Públic patrocinada per la Generalitat. La data és de 1935 
(fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245). 



enginyer o arquitecte especialista – i un pressupost detallat. Finalment, hi havia 33 plànols que definien gràficament el projecte, des 

de l’urbanització fins a l’edificació, dels quals al fons GATCPAC en manca només un: el D-8. Com era propi del grup, molts plànols 

aprofitaven dibuixos anteriors que es copiaven i se’ls afegia una nova caràtula. Tanmateix, en aquest projecte es realitzà una ex-

tensa tasca de generació de nou material gràfic, comparable a la feina desenvolupada per a preparar la primera exposició de març 

de 1933. Dels 33 plànols, 20 són d’edificis que es projecten i dibuixen expressament per ser inclosos en aquest document. 

El projecte, reproduït a l’Annex 6 d’aquest treball, tenia els següents plànols: 

PLANOL DESCRIPCIÓ* 
EMPLAZAMIENTO Àrea que ocupa la CRV, posada en referència als municipis del voltant i al perllongament de la Gran Via, via 

dibuixada a punts. E: 1/25.000 (figura 1.70) 
PRESPECTIVA PARCIAL Perspectiva ja utilitzada pel projecte d’urbanització per a l’empresa Barcelona Playa S.A. Simplement se li ha 

canviat la caràtula. 
PLANO GENERAL Planta de tota la CRV amb les edificacions. Molt similar a la planta esquemàtica d’AC 7, però presenta una dispo-

sició de les edificacions diferent, així com la ubicació d’un camp de golf a la zona nord (veure anàlisi als capítols 
1.3 i 1.4). Hi ha enumerats cadascun dels edificis i elements d’urbanització. L’enumeració serveix per situar-los en 
aquest mateix plànol i per enumerar els plànols de detall de les edificacions. E: 1/10000 (figura 1.71) 

DESECACIÓN Y SANEAMIENTO URBANIZACIÓN Planta general sense edificacions, amb els vials i les corbes de nivell. Hi ha les seccions dels diferents vials. E: 
1/10000 i 1/10 

PERFILES Perfils dels diferents vials, amb l’alçada exagerada. Carrers longitudinals. E: 1/10000 i H: 1/50. 
PERFILES Perfils dels carrers transversals. E: 1/10000 i H: 1/50. 

D1 – HOTELES SANATORIOS Plantes i alçats de l’hotel sanatori. Son les còpies dels documents apareguts a AC 7, l’exposició i al projecte de 
1934. E: 1/200 i 1/20 

D-2 CLINICA DE URGENCIA Plantes i alçats d’una petita clínica d’urgència de dues plantes d’alçada. E: 1/100 
D-3 ADMINISTRACIÓN Y VIVIENDA DE MÉDICOS Plantes, alçats i seccions d’un edifici de tres plantes per a l’administració de la zona de repòs i les residències dels 

metges. E: 1/100 
D-6 CABINAS PARA BAÑO Perspectiva de les cabines per a banys ja reproduïdes en la revista AC i a l’exposició itinerant. Còpia del mateix 

plànol del projecte de 1934.  
D-6 CABINAS PARA BAÑO Plantes, alçat i secció de les cabines per a banys ja reproduïdes en la revista AC i a l’exposició itinerant. Còpia del 

mateix plànol del projecte de 1934. E: 1/500 i 1/100 
D-7 CAMPOS DE TENIS Planta i seccions d’un camp de tenis. Detall de la balla perimetral. No té grades. E: 1/200 i 1/50. 

D-7 CAMPO DE FUTBOL Planta i el detall d’una barana i una secció d’una petita grada d’un camp de futbol. La grada només es situa a un 
lateral. E: 1/200 i 1/50. 

D-7 CAMPO DE BASET-BALL Planta i un detall d’una petita grada d’un camp de beisbol. La grada només ocupa una cantonada. E: 1/200 i 1/50. 
D-9 GARAJE AUTOBUSES Planta i alçat d’un garatge d’autobusos que és alhora estació. E: 1/100. 

D-10 PISCINA Planta i seccions d’una piscina. Té un volum edificat de vestuaris que li ocupa tot un lateral. E: 1/100. 
D-11 CINE AL AIRE LIBRE Planta alçat i secció d’un edifici per fer cinema a l’aire lliure. És un recinte tancat, sense sostre. E: 1/100. 

D-12 OFICINAS ADMINISTRATIVAS Planta, alçat i secció d’un edifici d’oficines en planta baixa. E: 1/100. 
D-13 ESTADIO Planta amb diverses plantes superposades, planta de l’aparcament de l’entorn i secció transversal d’un estadi per 

a atletisme, futbol, etc. E: 1/400 i 1/1000. 
D-14 PISCINA DE CAMPEONATOS Planta, alçat i secció d’una piscina. L’edificació de la grada té els vestuaris a sota i és de dues plantes. E: 1/100 
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D-15 HOTELES FIN DE SEMANA Plantes, alçats i detall d’una habitació de l’hotel també anomenat cabina en versions anteriors. És la còpia dels 
documents apareguts a AC, l’exposició itinerant i al projecte de 1934. E: 1/500 i 1/50. 

D-18 FRONTONES Planta i secció d’un camp de frontó, amb petites grades als costats. E: 1/200. 
D-19 HOTEL DE TEMPORADA Perspectiva i alçats del conjunt d’un hotel. És la còpia del plànol del mateix edifici del projecte de 1934. E: 1/100. 
D-19 HOTEL DE TEMPORADA Planta baixa i detall de les habitacions d’un hotel. És la còpia plànol del mateix edifici del projecte de 1934. E: 

1/100 i 1/50. 
D-19 HOTEL DE TEMPORADA Planta primera i segona d’un hotel. És la còpia del plànol del mateix edifici del projecte de 1934. E: 1/100. 

D-18 CASA MÍNIMA TIPO A Plantes, alçats, secció i perspectiva d’una casa per a la pineda. Còpia del plànol del projecte de 1934. E: 1/50. 
D-19 CASA MÍNIMA TIPO B Plantes, alçats, secció i perspectiva d’una casa per a la pineda. Còpia del plànol del projecte de 1934. E: 1/50. 
D-20 CASA MÍNIMA TIPO C Plantes i alçats d’una casa de dues plantes. Còpia del plànol del projecte de 1934. E: 1/50. 

D-21 CASITA TIPO D Plantes, alçats i perspectiva d’una casa de grans dimensions de dues plantes amb garatge. Còpia del plànol del 
projecte de 1934. E: 1/50. 

D-22 HUERTO DE ALQUILER Planta i alçat d’un hort de lloguer. Té una petita construcció – refugi. E: 1/100. 
D-25 CAMPO DE GOLF Planta d’un camp de golf. E: 1/2000. 
D-27 HOTELES PLAYA Plantes, alçat d’un hotel de platja. Còpia del plànol del projecte de 1934. E: 1/400 i 1/100. 

D-28 TIENDAS DE ALQUILER Planta, alçat i secció d’una petita tenda de lloguer. E: 1/20. 

* Al capítol 1.3 dedicat a la urbanització i al 1.4 dedicat a l’edificació de la CRV entrarem a definir el detall de l’arquitectura de la CRV. 

 

 

Figura 1.70: GATCPAC. Plànol d’emplaçament del projecte de
1935 on hi ha delimitada la franja marítima – terrestre i la
franja declarada d’utilitat pública per la ponència d’enllaç el
1934 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, H101G/2/21). 



 

Figura 1.71: GATCPAC. Plànol general de la CRV del projecte
de 1935 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, H101G/2/22). 
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1.1.9 
abril de 1935 – març de 1939  

Disposem de poca informació per documentar com evolucionà la CRV durant l’última etapa del GATCPAC. Tanmateix, a través, 

altre cop, de les factures i dels documents oficials ens hem vist capacitats per reproduir amb una certa linealitat algun dels fets.  

Com ja hem comentat, els estatuts de la Cooperativa foren finalment aprovats el 19 de juny de 1935. De totes maneres, com hem 

vist, un mes abans, el grup ja lliurà el projecte de “desecación”. L’11 de gener del 1936 l’entitat pagà 2.206,60 pessetes a la Gene-

ralitat “en calidad de depósito para atender a los gastos que se originarán en la confrontación e informe del proyecto para la ocupa-

ción y urbanización de la zona marítimo/terrestre en 8.000 metros de playa desde el Remolá en dirección a Sitges”116. Entenem que 

és l’acceptació a tràmit del projecte presentat o bé el juliol de 1934 o bé el maig de 1935. Així mateix, la Delegació Marítima, depe-

nent del Govern d’Espanya, el 29 de maig de 1936 també rebé de la Cooperativa 35 pessetes per “el informe en el expediente que 

solicita autorización para ocupar y construir en la zona marítimo/terrestre de los termos Municipales de Castelldefels, Gavá y Vila-

decans con carácter permanente y en virtud de lo dispuesto por la Inspección General de Navegación en 8-8-1933 y 24-6-1935”117. 

Aquests dos rebuts, donen compte del que ja mencionàvem al punt 1.1.6, que realment el projecte es tramità i aconseguí el permís 

per a realitzar-se, com a mínim, la part referent a la franja marítima/terrestre, depenent de la Delegació Marítima. També, les dates 

aparegudes al rebut expedit per aquest organisme indiquen que el GATCPAC sol·licità un informe en dues ocasions: el 1933, ima-

ginem que presentant el projecte que es lliurà al President Macià, i el 1935, amb el projecte de “desecación, saneamiento y urbani-

zación”. 

Entre el pagament d’aquests tributs, o sigui, entre gener i maig de 1936 es produí, a més, un significatiu canvi polític. El Front 

d’Esquerres (Frente Popular arreu d’Espanya), la unió de totes les forces d’esquerres, comunistes, socialistes i anarquistes, gua-

nyà les eleccions celebrades el febrer. Amb la victòria del Front d’Esquerres semblava que es podria desencallar legalment 

l’adquisició dels terrenys per a aixecar la CRV. Amb l’entorn polític favorable, es tornà a organitzar una mostra sobre la CRV, 

aquesta vegada a la platja de Castelldefels mateix. Per les factures dels muntatges, del pagament d’un mosso vigilant, més de 

                                                             
116 Rebuts CRV (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C36/239). 
117 Ídem anterior. 



diversos piscolabis118, creiem que entre el 20 de maig i el 20 de setembre de 1936 hi hagueren exposades diverses cases desmun-

tables a la sorra de la platja. Segurament tres, la que fou muntada a finals de l’estiu de l’any 1933 i que s’utilitzà pel Saló del Turis-

me de l’estiu següent i dues més que es muntaren ara. Malgrat l’ambient festiu que sembla que es respirava a la mostra, el cert és 

que la tensió política del país cada vegada era més forta i en aquelles mateixes dates d’estiu, el 18 de juliol, es produí el Pronunci-

amiento o Alzamiento Nacional, inici de la Guerra Civil. 

Les activitats de la Cooperativa en època de guerra es reduïren molt. Es mantingué una mínima activitat administrativa que durà 

fins el final de la guerra. També es continuaren cobrant les quotes als socis que volien col·laborar. En els primers anys de la conte-

sa encara no es donava per perdut el projecte i qualsevol opció de tirar-lo endavant era estudiada. En aquest sentit, el GATCPAC 

guardava l’ordre d’incautació, que no d’expropiació, que les Milícies Antifeixistes de Gavà efectuaren als béns (fàbriques, masies, 

terrenys i comptes corrents) de la família Roca – propietari majoritari – més altres propietaris, ordre aprovada per l’Ajuntament i 

presentada a la Generalitat el novembre de 1936119. També, el febrer de 1937 l’aprovació parcial del projecte entrat a la Generalitat 

el juliol de 1934 suscità una última reactivació del col·lectiu. Cap al setembre de 1937 es tornaren a convocar reunions (figura 

1.72). Les entitats col·laboradores, algunes d’elles sota el control dels sindicats (bàsicament UGT), tornaren a nomenar represen-

tants per a la junta i les comissions de la CRV. Les reunions de la Junta foren el 12 i el 21 de setembre i el 20 de desembre. La 

comissió jurídica es reuní el 9 de desembre i la d’ordre interior el mateix 9 de desembre i el 21 de gener del 1938, última reunió 

“oficial” de la qual tenim constància. Mentrestant sobre el terreny, entre el novembre i el febrer de 1938 es col·locaren i es retiraren 

uns enigmàtics postes de 10,8 metres d’alçada que no hem sabut interpretar. 

A partir d’aquí no sabem exactament com acabà el procés. Suposem que es va abolir per les tropes franquistes. L’últim moviment 

registrat a la caixa de la Cooperativa s’efectuà el 31 d’abril de 1938 i l’últim pagament d’un soci industrial al GATPAC fou l’11 de 

març de 1939. L’1 d’abril acabava la guerra. 

                                                             
118 Factures de la CRV (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C36/239). 
119 Còpia de l’acord (fons GATCPAC, AHDBCOAC). 

Figura 1.72: Última carta enviada per un col·lectiu a la Coope-
rativa la CRV per nomenar un representant, 27 de gener de
1938 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C35/283). 
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1.2 
PROPÒSIT I EMPLAÇAMENT 

El GATCPAC vincula la motivació del projecte amb el lloc escollit. Podríem dir que ambdues coses són les cares d’una mateixa 

moneda. El propòsit d’embrancar-se en l’empresa de la CRV surt de la preocupació per una patologia social que es vol resolta i 

que té en l’arranjament d’un àmbit natural una possible solució. La situació històrica de la Barcelona dels anys 30, amb una demo-

grafia creixent120 i una societat amb més drets121 i més organitzada, planteja múltiples carències degut al desajust entre l’entorn físic 

existent i els nous hàbits de vida de la població.  

Les creixents intencions de mobilitat, el temps disponible traduït en una major dedicació a la cura del cos, la nova percepció de la 

costa com a espai amb glamour122 (figura 1.73), convidaven als ciutadans a desplaçar-se a les platges per a descansar. Aquest era 

un fenomen recent i la voluntat dels arquitectes és donar-li resposta. La resposta arquitectònica era en sí mateixa també un propò-

sit de la CRV. Els arquitectes no s’amagaven de la voluntat d’experimentació de noves formes urbanístiques més pròximes als 

temps de la modernitat. Tanmateix, aquesta resposta arquitectònica no podia ser sostinguda si abans de tirar una línia no es tenia 

una idea de com s’havia d’organitzar a nivell social les vacances i no s’imaginava el receptacle físic ideal per a aquesta fi. Calia, 

prèviament, tenir un posicionament polític sobre a qui anava destinat aquest suport, com havia de ser l’estructura de la propietat, 

com havia d’ésser la comunicació... Hi havia, per tant, per part del GATCPAC, una voluntat “reparadora” que tenia en un ideal 

polític que enllaçava economia i societat la base per trobar una adequada resposta arquitectònica.  

                                                             
120 Barcelona dobla la població en 30 anys. Ens estendrem més en aquesta temàtica a 
la tercera part de la tesi. 
121 Apareix la limitació laboral de 44 hores setmanals. Hi ha moltes notícies al diari on 
es parla de les negociacions entre patronal i treballadors per fixar el salari mínim i la 
jornada de treball màxim. També notícies que fan referència a la mobilitat durant el 
cap de setmana. A La Vanguardia, per exemple podem trobar una notícia sobre la 
jornada dels treballadors del ram de la construcció el dia 12 de juliol de 1933 o sobre 
la mobilitat el primer de maig (Memòria de la CRV, Annex 6, fons GATCPAC, AHDB-
COAC, C37/245). 
122 Cada vegada que algun personatge famós visita la costa és notícia a la premsa 
(per exemple, La Vanguardia, 10 d’agost de 1933). 

Figura 1.73: Nota de premsa del 10 d’agost de 1933 sobre la
falsa notícia que l’actriu alemanya Marlene Dietrich voltava
per la Costa Brava (a Hemeroteca La Vanguardia). 



Com ja hem vist, el compromís social del GATCPAC amb la planificació de Barcelona per a les classes més desafavorides (no 

exempt de contradiccions òbvies donada la procedència de classe dels arquitectes), els portà a desenvolupar autoencàrrecs de 

gran envergadura sense saber si aquests els reportarien cap rèdit econòmic. La invenció de projectes no tenia res de capritxosa; 

partia d’aquest ideal de modernització del país, del qual eren optimistes. Projectes com la caseta desmuntable, la urbanització de la 

Diagonal, la CRV o els estudis per a la Nova Barcelona amb el Pla per Ciutat Vella inclòs, projectes, tots ells autogenerats, compar-

tien la voluntat, per una banda, d’arranjar l’espai físic sobre les bases de la modernitat i la raó (en tot cas, la seva raó) i, per altra 

banda, difondre entre la ciutadania els valors de vida sana, de vida col·lectiva i de responsabilitat que havien de portar a una socie-

tat més justa. Potser de tots aquests projectes “altruistes”123, la CRV és el més ambiciós: en ell el GATCPAC jugà el paper de pro-

jectista, però també de promotor i, gairebé, de propietari. 

La principal motivació del projecte era l’establiment de zones pel lleure pels ciutadans de Barcelona. Com veurem més concreta-

ment a la tercera part d’aquest treball la preocupació pel fenomen de les vacances i de la cura del repòs formava part, com aquell 

qui diu, de la cultura catalana de principi de segle. Tanmateix, la determinació aquí era entendre la cultura del lleure, l’esport i el 

descans com a “reparadores” d’aquesta societat que, com comentàvem, es veia “malalta” per les mancances de la ciutat compacta. 

El convenciment arquitectònic que mogué els arquitectes era que calia un entorn físic adequat on aquesta “reparació” pogués ésser 

efectiva, i aquest entorn no podia tenir com a model el patró de la ciutat tradicional. Els propis arquitectes iniciaven la Memòria del 

projecte de 1933 amb aquestes paraules: 

L’èxode periòdic de la ciutat al camp és una reacció natural, humana, lògica, de l’individu contra la sensació de manca 

d’espai que produeix la rígida disciplina de les grans ciutats. 

És problema comú a totes les grans urbs, l’organitzar de la manera més intel·ligent possible aquest èxode periòdic de dies 

festius i fi de setmana. Tots els mitjans de comunicació: trens, tramvies, automòbils, etc, són utilitzats per la gran massa de 

ciutadans que senten la ineludible necessitat de fugir de la ciutat per encarar-se amb un ambient reparador i sedant. Eufò-

ria física i espiritual, desig humaníssim i comú a totes les classes socials. 

                                                             
123Hem de puntualitzar aquest adjectiu ja que en molts d’aquests projectes del GATC-
PAC els arquitectes tingueren l’esperança de cobrar algun dia els corresponents 
honoraris. Això es produí en algun cas, però si no es cobraren honoraris directes, se’n 
cobraren d’indirectes. Per exemple, en el cas de la CRV el projecte els féu arribar 
diversos encàrrecs secundaris dels quals sí que es beneficiaren econòmicament. 
També arribaren beneficis de la caseta desmuntable, una de les intencions de la qual 
fou la creació d’una empresa que generés diners pel grup. 
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Fins ara, només les classes benestants han pogut satisfer plenament aquesta necessitat que, essent col·lectiva, hauria 

d’ésser solucionada per a tots. 

Les classes mitjana i treballadora són les que han donat magnitud al problema. Problema que sols poden resoldre els mit-

jans de comunicació més moderns, degudament organitzats, els grans espais lliures i un projecte de conjunt en el qual 

s’estudiï una fàcil circulació que permeti distribuir aquestes masses d’una manera racional. 

La satisfacció d’aquesta aspiració de les col·lectivitats és el que obliga als organismes directors de les grans ciutats a es-

tablir la creació de les seves zones de repòs, destinant a tal fi aquells paratges relativament propers a la ciutat, la situació 

geogràfica dels quals els faci aptes per ésser utilitzats per l’esbarjo dels seus habitants. 

Moscú està edificant una ciutat “satèl·lit” denominada “la ciutat verda” amb l’única finalitat de proporcionar un lloc adequat 

per a que les masses frueixin en els seus dies de descans de les millors condicions. A Berlin ha estat urbanitzat un altre 

Centre a les vores del Wandsee, prop de la capital, destinat a aquest fi, en el qual hom ha establert un servei de banys 

perfectament instal·lats, amb camps d’esports annexes124.  

L’inici de la Memòria és doncs un avançat resum del que tenien en ment els arquitectes del GATCPAC. El propòsit sembla clar: 

ordenar l’èxode temporal de població cap a un ambient “reparador i sedant”. El destí social són les classes “mitjana i treballadora”. 

En quant a la responsabilitat de la seva organització s’emplaça a les administracions, “organismes directors de les grans ciutats”, a 

fer-ho possible tot buscant situacions favorables per a instaurar espais lliures al voltant de la ciutat, bo i traient profit dels mitjans de 

transport moderns. I, per acabar, la finalitat última també es deixa escrita: l’assoliment de la satisfacció i la salut de la població, 

alhora que la millora de Barcelona, que es situaria a l’altura de les ciutats europees més avançades. 

L’esperit social del projecte estigué present en tot el desenvolupament de la CRV. Es tenia molt clar que les vacances, “que vénen 

a resoldre la necessitat d’allunyar-se de la ciutat”, és un tema que “ja tenen resoltes les classes acomodades”125. Per tant, el projec-

te portava implícit un esperit de justícia que tenia per propòsit llimar diferències entre classes; un esperit que el GATCPAC conside-

rava “que ningú en consciència de la seva responsabilitat no pot refusar, ja que tots els al·licients que pugui presentar la vida en 

societat procurem posar-los a l’abast de totes les classes, sense distinció de cap mena”126. Dins el discurs social, però, aparegue-

ren contradiccions. Els arquitectes no es podien amagar de la seva pròpia procedència, i, sovint, les paraules utilitzades adquirien 

un to paternal. La responsabilitat que la intel·lectualitat percep de llimar injustícies envers la classe més desafavorida no deixa de 

                                                             
124 Memòria de la CRV de 1933, Annex 6 (fons GATCPC,AHDBCOAC, C37/245). 
125 Memòria de la CRV de 1933, apartat sobre “les vacances obreres”, Annex 6 (fons 
GATCPC,AHDBCOAC, C37/245). 
126 Ídem anterior. 



ser una constatació més de la seva superioritat. La classe treballadora era interpretada com un grup compacte al que s’havia de 

guiar perquè no podia valdre’s per sí mateix. La paraula “massa”, teoritzada àmpliament per Ortega y Gasset a La rebelión de las 

masas (1930), i mencionada repetides vegades als textos del GATCPAC, dóna a entendre aquesta posició avantatjosa de la in-

tel·lectualitat per dir a la població què ha de fer. En determinats passatges de la Memòria de la CRV es parla de la “desorientació 

de les masses”127. La massa és el grup compacte de gent “anònima” que porta la ciutat cap el col·lapse. Ortega y Gasset també 

iniciava el seu llibre parlant del col·lapse, de les aglomeracions. Allò que abans només feien alguns, ara ho pot fer tothom. Això 

demana infraestructura. Les fotografies mostrades insistentment pel GATCPAC per indicar la urgència de la CRV són dels autobu-

sos i les estacions de transport públic col·lapsades, plenes a vessar (figures 1.73-75). No apareixien col·lapses automobilístics, 

imatge que segurament utilitzaríem avui en dia per simbolitzar l’èxode de cap de setmana, ja que, com és sabut, molt poca gent 

tenia cotxe en aquelles dates.  

Aquests col·lapses eren alhora sinònim de desig. I el desig era de sortir de Barcelona. Com desenvoluparem amb més profunditat a 

la tercera part d’aquest treball, la compacitat ajudà a fer créixer aquest anhel de fugir, sobretot tenint en compte les condicions 

precàries de vida dels treballadors barcelonins, la majoria d’ells immigrants vinguts recentment de la resta de l’estat espanyol que 

vivien en barraques autoconstruïdes128, i la manca d’espais públics de Barcelona. Els arquitectes també posaren imatge a aquest 

tipus ciutat que feia emmalaltir la població: el Raval, l’interior de les indústries, els carrers plens de cotxes i autobusos es contrapo-

saven amb imatges de les platges encara verges de la Costa Brava (figura 1.76 i 1.77)129. A la precarietat sanitària el GATCPAC li 

afegia, també, la precarietat estètica simbolitzada amb la Via Laietana130, carrer formalitzat amb la última arquitectura neoclàssica i 

eclèctica construïda a Barcelona i que per al GATCPAC era la viva imatge del sense sentit. Només cal recordar com a la portada 

del primer AC es contraposa la fàbrica Van Nelle131 amb les cúpules de la Via Laietana (veure la figura 3.45). La raó i puresa de la 

màquina versus el capritx banal. L’anhel de fugir és interpretat pel GATCPAC, també, com una escapada estètica.  

                                                             
127 Memòria de la CRV 1933, apartat sobre “les vacances obreres”, Annex 6 (fons 
GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245). 
128 Del llibre de J. L. Oyón, (Oyón, 2008) n’hem extret diverses dades les quals estan 
més desenvolupades a la tercera part d’aquest treball. 
129 A la primera tela de l’exposició de 1933 que hem vist al capítol 1.1 apareixen 
imatges de tots aquests àmbits i situacions urbanes. 
130 També apareix a la primera tela de l’exposició de 1931 i a la pàgina 18 de AC 
n.7,1932. 
131 Fábrica Van Nelle en Rotterdam (Holanda), 1926-30. J. A. Brinkman i L. C. Van der Vlugt.  

Figures 1.73-75: diverses imatges d’autobusos, trens o de
l’estació de França de Barcelona plenes de gent que suposa-
dament marxen a la platja (arxiu fotogràfic del GATCPAC,
AHDBCOAC, C27/168). 
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Figura 1.76: Detall de la primera tela de l’exposició sobre la 
CRV de 1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1). 
Figura 1.77: Detall de la pàgina 18 d’AC, n.7, 1932, amb una 
imatge de la Via Laietana contraposada amb una cala de la 
Costa Brava. Figura 1.78: Pàgina 17 d’AC, n. 7, 1932, amb 
l’Editorial d’aquell número dedicat a les vacances. 



Al desig de sortir de la ciutat compacta per descansar se li sumava el desig de practicar exercici físic. Des d’inici de segle l’esport 

gaudeix d’una creixent consideració i passa de ser allò que la intel·lectualitat rebutjava a allò que la intel·lectualitat practicava. 

Algunes portades de revistes especialitzades en esport feien servir una estètica purista, neta i senzilla, símbol d’una societat sana 

(figures 1.79 i 1.80). Al número 9 de la revista Natació de 1936 apareixia a la portada el Casino Platja d’Or situat a Sitges, projecte 

de Ramón Argilés que el GATCPAC també féu aparèixer juntament amb la CRV i la caseta desmuntable al ja citat número 7 d’AC 

(1932). També Higia era una revista de salut de referència que seguia una estètica moderna. Al fons GATCPAC se’n guarden uns 

quants exemplars tot i que de dates més tardanes a la de la ideació de la CRV. A part de la imatge de modernitat, la intel·lectualitat 

s’implicava amb l’esport. Al capdavant de federacions esportives i d’entitats excursionistes s’hi situaven noms de coneguda impor-

tància com el de Pompeu Fabra a la Unió Catalana de Federacions Esportives132 o al Centre Excursionista de Catalunya, entitat 

que a les seves sales veié néixer l’Institut d’Estudis Catalans i que la seva junta estava sovint participada per personatges relle-

vants de la intel·lectualitat catalana com Francesc Carreres o Pau Vila. Igualment els arquitectes parlaven de “la idea de democra-

tització dels esports, és a dir, (...) posar l’esport a l’abast de tothom per a treure’n els màxims beneficis”133. Aquest canvi 

d’interpretació del que suposava l’esbarjo i l’esport en el sí de la societat, desplaçava el problema de la manca d’espais pel lleure 

d’una posició marginal a una posició principal dins la llista de mancances urbanes. El GATCPAC definí aquest canvi conceptual: 

Si Barcelona no había resuelto el problema del reposo de las masas era en parte a su importancia reducida comparada 

con la que actualmente posee. (...) En el siglo pasado el concepto que entonces se tenía sobre la vida i la civilización 

impedía que se hablara de él sin caer en la mayor de las vulgaridades. Creían que el hombre era solamente espíritu, 

olvidándose que va ligado a un cuerpo sujeto a las leyes físicas e imposibles de burlar. Recordamos que las personas eran 

estimadas según su grado de debilidad. Una buena salud era casi siempre mirada como signo de vulgaridad. Los intelec-

tuales tenían forzosamente que ser débiles. El sol no era más que un medio económico de iluminación; por lo tanto, la 

cultura física y el esparcimiento eran demasiado prosaicos para ser tratados seriamente. 

Hoy estamos presenciando la reacción contra aquel cúmulo de prejuicios que en el siglo pasado ahogaban a la humanidad, 

reconquistando la posesión del espacio y tiempo del que habían sido desposeídos casi totalmente nuestros antecesores 

(GATCPAC 1933, 141). 

 
                                                             
132 Apareix com a un dels primers representants de la Cooperativa de la CRV als 
estatuts de 22 de desembre de 1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C35/229). 
133 Memòria de la CRV de 1933, Annex 6 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245). 

Figura 1. 79: Portada, Natació n.9,  1936 (a Sanz, 2008, 83). 
Figura 1.80: S. Domínguez, Assís Alonso, Eugenio Aguinaga,
cartell del “concurso internacional de tenni” a San Sebastià
l’any 1934 (a Sanz, 2008, 83).
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L’Escola de Mar com a iniciativa inspiradora 

Un cas mencionat reiteradament pels autors de la CRV per exemplificar allò que ells consideren una bona pràctica en la relació que 

havia de mantenir la vida humana, l’educació i l’arquitectura amb l’entorn natural immediat era l’Escola de Mar de la Barceloneta. 

Aquesta escola, que encara funciona però no en el seu emplaçament original, estava ubicada en un edifici de fusta situat a la platja 

i aprofitava aquest àmbit natural com a pati per a l’esbarjo dels alumnes (figures 1.81 i 1.82). Com ja comentàvem en el capítol 

anterior, les imatges d’aquesta escola aparegueren en diversos documents com ara a la contraportada del fulletó promocional de la 

CRV. L’escola de Mar inicià la seva tasca el gener de 1922. Promoguda per l’Ajuntament de Barcelona era destinada a aquells 

infants que, sense estar malalts, la seva salut aconsellava un contacte continuat amb l’aire lliure i la llum del sol134. El GATCPAC 

fou captivat per l’experiència de l’Escola de Mar en sí, un primer exemple d’una possible fusió entre vida humana i naturalesa que 

marcà tendència per al futur, i per la seva finalitat social d’estar destinada, com a equipament públic, a totes les classes sense 

distinció. Però a nivell arquitectònic també els resultà inspirador el propi edifici de l’escola. Tenia dues plantes d’alçada i estava 

aixecat pels pilars propis d’una construcció lacustre. Tenia al centre una generosa terrassa on prendre al sol (figures 1.83 i 1.84). A 

la planta baixa, entre els pilars de fusta hi tenia situada les dutxes per a treure’s la sorra i la sal, així com el magatzem dels acces-

soris de platja (figura 1.85). Aquest edifici també captivà a Sigfried Giedion que el “descobrí” mentre visitava la Barceloneta amb 

Josep Lluís Sert en un dels seus viatges a Espanya l’any 1932. A ell li dedicà un punt del seu article “visió d’Espanya” 135. 

Horts 

No només les noves tendències socials en matèria de descans, recuperació física i esport tenien cabuda a la CRV. Els autors del 

projecte també es plantejaven donar cabuda a pràctiques humanes més tradicionals, com la del cultiu d’horts. El GATCPAC parla-

va a la Memòria del projecte de 1933 que el creixement de la ciutat de Barcelona eliminava les petites parcel·les destinades a horts 

dels barris d’Horta, Sant Gervasi i Montjuïc i això “fa que de mica en mica es vagi perdent aquell costum tant arrelat entre els nos-

tres ciutadans”136. Lluny de considerar aquesta pràctica com a retrògrada (veiem contradiccions en alguns escrits del GATCPAC 

                                                             
134 Pàgina web de l’escola de Mar de l’Ajuntament de Barcelona. 
135 Sigfried Giedion, “Blick nach Spanien” a Frankfurter Zeitung, 17 de juliol, 5 i 25 
d’agost, 16 i 18 de setembre i 5 d’octubre de 1932 (traduït a Giedion, 1997, 101-132). 
136 Memòria de la CRV de 1933, punt on es fa referència als horts de lloguer, Annex 6 
(fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245). 

Figures 1. 81 i 1.82: la platja de l’Escola de Mar a la Barcelo-
neta (arxiu fotogràfic del GATCPAC, AHDBCOAC,
C28/176.7). Figura 1.83: l’edifici de l’Escola de Mar des del
mar (de la pàgina web de l’Escola de Mar
www.bcn.es/escoladelmar/). 



sobre aquest punt del qual tornarem a parlar a la tercera part d’aquest treball), els arquitectes la volgueren fomentar i promocionar 

per mitjà de la construcció de centenars d’horts de lloguer en primera instància i, en segona instància, per mitjà de “l’establiment 

d’uns concursos que podrien ésser ja de floricultura, ja d’horticultura, que podrien donar resultats sorprenents”137. La modernitat 

d’aquesta decisió venia avalada per l’exemple, també mencionat pels arquitectes a la Memòria de 1933, de la siedlung de Römers-

tadt, a Frankfurt138 projectada i construïda entre 1927 i 1928 i que aparegué a la revista Das Neue Frankfurt139,  revista de referèn-

cia pels autors de la CRV. Aquesta barriada contenia una franja d’horts de lloguer a disposició dels veïns (figura 1.86). 

Multiplicitat d’usos 

Podríem sintetitzar el que hem anat veient sobre la motivació del projecte, dient que la CRV, degut als successius drets adquirits 

per la classe treballadora traduïts en un augment del temps lliure (com el del cap de setmana140), ha de fer possible una sèrie 

d’usos creixents, que són, en primer lloc, les vacances dels ciutadans – amb les activitats de lleure i descans que això suposa – i, 

en segon lloc, activitats més quotidianes com la pràctica de l’esport o la horticultura. El suport físic que aquests usos demana hau-

ria de permetre una relació oberta entre home i entorn natural, tal i com exemplifica l’Escola de Mar. Com veurem a la quarta part 

del present treball aquesta conjunció d’usos vinculats a les necessitats particulars de Barcelona donen a la CRV una singularitat 

difícilment repetible.  

Podem entreveure en aquesta síntesi sobre els propòsits de la CRV que el projecte anava adquirint una doble estratègia: per una 

banda, a nivell regional, “ordenar el repòs de les masses”, l’èxode temporal cap a ambients no urbans. Per altra banda, a nivell 

local, havia de proporcionar equipaments dels quals la ciutat anava mancada: camps d’esports, horts de lloguer, etc. Aquesta duali-

tat de propòsits és clau a l’hora de determinar el correcte emplaçament de la CRV. Ha de ser prou lluny com per donar la sensació 

de distància amb la ciutat, però prou proper com perquè la ciutat gaudeixi de les seves instal·lacions. Davant la realitat urbana de 

Barcelona, unificar aquestes dues utilitats en un sol espai exterior semblava més intel·ligent que no resoldre les mancances urba-

nes per mitjà de petites intervencions en la trama construïda. Barcelona, pels volts de 1930, tenia molts pocs espais lliures. Veurem 
                                                             
137 Ídem anterior. 
138 Römerstadt, a Frankfurt, de May i Rudloff (arquitectes municipals), Blattner, 
Schaupp i Schuster (arquitectes privats) i Migge-Worpswede arquitecte paisatgista. 
139 Influència que de la qual ens ocuparem en la segona part d’aquest treball. 
140 El vocable utilitzat pel GATCPAC per referir-se al cap de setmana era força més 
“chic”: week-end. 

Figures 1.84 i 1.85: La terrassa i els baixos de l’Escola de Mar
(arxiu fotogràfic del GATCPAC, AHDBCOAC, C28/176/7).
Figura 1.86: Horts de lloguer a la siedlung Römerstadt,
Frankfurt (a Das Neue Frankfurt, n.4-5, 1930). 
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a la tercera part que la majoria d’aquests es trobaven urbanitzats com a parcs urbans (principalment dos: Montjuïc i la Ciutadella) o 

abandonats en terrenys amb forta pendent. Pel que fa a les zones per practicar esports a la Memòria de la CRV es diu que 

s’utilitzaven solars per instal·lar-hi improvisats camps abans no fossin ocupats per edificis141. Davant les dificultats, els responsa-

bles dels espais lliures de la ciutat ja feia temps que havien desistit de buscar les zones pel lleure al seu interior. L’elevat preu del 

sòl feia preferible buscar-los a la perifèria on el seu cost era menor. Això fou principalment teoritzat per Rubió i Tudurí, en aquells 

moments director de Parcs i Jardins de la ciutat de Barcelona142.  

Tot aquest conjunt de problemes que porten a fusionar propòsits regionals amb propòsits locals no fan més que engrandir la idea 

de la CRV. Resoldre les vacances dels ciutadans i proporcionar camps d’esports i horts per a la capital catalana demanava d’una 

gran extensió de terreny. Calia dimensionar bé la ciutat a través d’una previsió sobre la seva afluència. Tanmateix, pel que hem 

pogut comprovar, aquests càlculs no foren molt rigorosos. De fet, dubtem que haguessin estat calculades prèviament al desenvo-

lupament del projecte. En tot cas, les fonts del càlcul foren un seguit d’estadístiques i supòsits basats en experiències estrangeres i 

en l’actual moviment de ciutadans cap a les platges. Així, es parla que l’estiu de 1932 sortiren de les diferents estacions de trens i 

autobusos de Barcelona unes 80.000 persones. Tanmateix, s’interpretà que la millora de les condicions laborals dels treballadors 

elevaria aquesta xifra a 250.000 persones. Es justificà aquest valor dient que s’ha “fet un estudi amb estadístiques estrangeres de 

les principals grans ciutats on la pràctica del Week-end està ja suficientment arrelada” i que “per elles pot veure’s que durant la fi de 

setmana, surten de la ciutat cap als afores una xifra que oscil·la, a l’entorn d’un 25% de la població total”143. S’avala aquesta dada 

amb l’exemple que pel dia 1 de maig de 1932 sortiren de la ciutat unes 300.000 persones segons un article de diari que s’adjunta 

retallat a la mateixa Memòria. S’adverteix però que:  

Naturalment que la xifra de dues-centes cinquanta mil persones que hem donat com a probable, deu anar apoiada amb 

una preparació dels ciutadans, encaminada a la consecució de la mateixa, desvetllant en ells els sentiments d’amor a la 

                                                             
141 Memòria de la CRV de 1933, apartat sobre els “camps d’esports”, Annex 6 (fons 
GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245). 
142 A la tercera part del treball desenvolupem aquest aspecte, mencionant el llibre que 
Rubió i Tudurí edità sobre els espais lliures de Barcelona anomenat El problema de 
los espacios libres, divulgación de su teoría y notas para su solución práctica Ajunta-
ment de Barcelona, 1926 (Rubió, 1926). 
143 Memòria de la CRV de 1933, apartat sobre l’estudi econòmic, Annex 6 (fons 
GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245). 



naturalesa i de pràctica del descans durant els dies festius que es deu practicar amb tota propietat per no atemptar contra 

el funcionament normal de l’organisme humà. 

O sigui, per arribar a aquest valor feia falta una estesa tasca propagandística. En el projecte de 1935, s’augmentaven aquestes 

xifres distribuint els residents perquè donessin uns guanys de 100.000 pessetes als hotels – cabina (1 pta. la nit i el llit), 100.000 als 

hotels platja, 80.000 als hotels – sanatori, 55.000 als hotels de temporada144. L’altra xifra important en quant a la capacitat de la 

CRV és la de banyistes. A la Memòria de 1933 es parla de 1.100.000 banyistes entre els caps de setmana dels mesos d’estiu i en 

la de 1935 de 1.500.000. També es parla de l’afluència durant les revetlles i festes diverses. Quantitats d’una importància menor.  

Exemples d’arreu 

Davant el repte de trobar i ordenar un espai que es preveu de grans dimensions, la pregunta que paral·lelament es feren els arqui-

tectes, imaginem que va ser: i com s’ho fan aquestes altres ciutats europees “on la pràctica del week-end està més arrelada”? La 

ciutat de Barcelona estava adquirint la importància d’una capital d’estat per a bona part de la intel·lectualitat catalana (Macià pro-

clama la república catalana dins la Confederació Ibèrica l’any 1931)145 i com a tal, podia perfectament emmirallar-se amb la resta 

de capitals europees. El concurs de Ciutat Verda de Moscou que el GATCPAC anomena Ciutat Satèl·lit de Moscou i el projecte de 

platges al llac Wannsee a Berlín – aquest darrer mostrat pels arquitectes al número 7 d’AC146 juntament amb la CRV (figura 1.87) –, 

són els projectes internacionals citats pels arquitectes en explicar la CRV. Tanmateix, com veurem a la segona part del treball, el 

projecte s’inspirà en moltes altres experiències estrangeres les quals tindrem ocasió d’anar desgranant. També apareixien a AC 

número 7 diversos equipaments pel bany de la ciutat de Madrid. La comparació a escala internacional fou clau per seguir innovant 

(el moviment de la modernitat ja feia anys que rutllava al centre d’Europa) però també era altament atraient per a la classe política 

que volia situar Barcelona al més alt nivell. Intuïm que els arquitectes tenien molt clar que mantenir un discurs polític paral·lel al 

projecte era molt necessari per convèncer les administracions si es volia que algun dia invertissin en la idea.  

                                                             
144 Dades de l’estudi econòmic realitzat pel “proyecto de desecación, saneamiento y 
urbanización de 1.200 hectáreas de terreno pantanoso, situado en términos de Vila-
decans, Gavá y Castelldefels” de 1935. 
145 La Confederació Ibèrica havia de ser un estat federal que mai arribà a instaurar-se. 
L’estat proclamat per Macià esdevingué  govern autònom gestionat per la Generalitat.  
146 AC, n.7, 1932, 32, article “Los baños municipales” signat per Ulargui, arquitecto. 

Figura 1.87: Imatge de la platja al llac Wannsee, prop de
Berlín (a AC, n.7, 1932). 
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l’emplaçament 

Definit el propòsit del projecte, el que calia era trobar un àmbit prou gran com per a situar-lo. Les premisses eren, tal i com hem 

mencionat, donar cabuda a un programa destinat al repòs, l’esbarjo i la pràctica de l’esport, mantenir una posició prou separada de 

la ciutat com per permetre un nucli satèl·lit, però prou pròxima com perquè els ciutadans gaudeixin de les seves instal·lacions de 

forma quotidiana. És lògic que a Barcelona, ciutat costera per excel·lència, aquests requeriments es trobessin estretament vinculats 

amb la mar: 

La nostra ciutat per la seva privilegiada situació, per la seva qualitat de ciutat marítima, podria posseir una ciutat de repòs 

ideal. 

S’ha repetit contínuament –i sempre amb raó− que la Barcelona actual viu separada del mar. No hi viuen, però, els seus 

habitants. Els ciutadans de Barcelona, senten una gran predilecció per la platja; els diumenges i dies festius envaeixen les 

més properes a la ciutat, Barceloneta, Poble Nou, Badalona, Mongat, Masnou, etc. 

Les platges més conegudes pels ciutadans de Barcelona eren les de l’est de Barcelona i mencionades a la cita: Barceloneta, Bada-

lona i les del sud del Maresme. Tanmateix, segons el GATCPAC, cap d’aquestes presentava les característiques apropiades per a 

establir-hi la CRV. Tenien una ciutat o un poble massa a prop que impedia que la zona de repòs pogués créixer, els passava la 

línia del ferrocarril a tocar i les convertia en perilloses, les indústries hi abocaven els seus residus i les deixaven insanes, eren 

estretes i la gent s’hi aglomerava147. L’únic avantatge que tenien aquestes platges eren la seva accessibilitat amb transport públic, 

avantatge relativa ja que les col·lapsa cada cap de setmana d’estiu. Això, no obstant, no fa més que confirmar als autors que 

d’estar ben comunicada una ciutat pel repòs com la que es vol plantejar fàcilment funcionaria. A AC n.7 es valoren aquestes plat-

ges (figura 1.88). 

Per fer més explícit la inadequació d’aquestes platges el GATCPAC en dibuixà la seva secció (figura 1.89). Les seccions de la 

figura 1.89 són una manipulació de les utilitzades a l’exposició de 1933 que anaven també acompanyades de imatges com hem 

vist al capítol anterior (figures 1.90 i 1.91). A la figura 1.92 reproduïm el plafó amb què el grup comentà el problema de la relació 

amb el mar de la capital catalana al IV CIAM d’Atenes i on també s’utilitzà una secció per fer l’explicació més gràfica.  
                                                             
147 Arguments mencionats a AC, n.7, 1932, 25. També a la Memòria del projecte, 
Annex 6 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245) així com en molts dels articles 
extensos on es defensa la idea. 

Figura 1.88: Detall de la pàgina 25 d’AC, n.7, 1932 amb
fotografies sobre les platges del Maresme, Badalona i Barce-
lona i els comentaris corresponents. 



 

Figura 1.89: A la part superior esquerra, GATCPAC, seccions de les platges pròximes a Barcelona
aparegudes a la segona tela de l’exposició de 1933 sobre la CRV (fons GATCPAC, AHDBCOAC,
Armari 1). Figures 1.90 i 1.91: Part inferior esquerra, fotografies de dos punts de la costa barcelonina.
S’identifica fàcilment la Barceloneta. Foren mostrades a la tela 2 de l’exposició sobre la CRV de 1933
(fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1). Figura 1.92: A la dreta, GATCPAC. Plafó per explicar la
CRV al IV CIAM d’Atenes. Arxiu CIAM a Zurich (a Pizza, 2008, 207). 
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Una secció molt diferent a les observades la presenta les platges que es situen a l’oest de Barcelona, l’extensa zona plana, i llavors 

insalubre que configura el delta del riu Llobregat. Els arquitectes valoraven la seva posició, el seu estat i les seves condicions físi-

ques de lloc pla i ampli: 

Cap a Ponent, a l’altre extrem de Montjuïc, en la faixa que va de la desembocadura del Llobregat fins a les costes de Gar-

raf, Barcelona posseeix una platja magnífica. Abandonada actualment, desconeguda pels barcelonins, per trobar-se com-

pletament incomunicada amb la capital, accessible només per uns camins veïnals, completament impracticables, plens de 

sots i fang, que travessen una zona infecta on s’acumulen totes les deixalles de la ciutat. Una línia recta de 14 km. bastaria 

per unir la ciutat amb la zona que proposem; aquesta fóra el perllongament del carrer de les Corts Catalanes. L’única part 

d’aquesta zona avui a l’abast dels barcelonins és la més llunyana de la ciutat, immediata a les Costes del Garraf: la platja 

de Castelldefels, immediata a la carretera, que obligada per la topografia del terreny es va apropant al mar un cop traves-

sat el Prat de Llobregat. 

(...) L’emplaçament que proposem posseeix una extensa platja de més de 10 quilòmetres de longitud, vorejada d’una feixa 

de magnífica pineda de més de 300 metres d’ample. Aquesta platja ultra oferir les millors condicions per a banys, per la 

seva lleugera pendent i la seva sorra fina, té l’arbrat suficient per a proporcionar ombra prop de la mateixa platja148. 

Les condicions físiques d’aquesta platja situada als municipis de Castelldefels, Gavà i Viladecans presenten una secció molt dife-

rent a les anteriors (figura 1.93). Aquesta és dibuixada a la tela 3 de l’exposició de 1933 sobre la CRV. En ella, els arquitectes 

també volen deixar clar la generositat de dimensions d’aquesta part de la costa: la platja, 80 metres d’ample. La pineda, 400 me-

tres. Tot un luxe si la comparem amb les platges descrites anteriorment. 

                                                             
148 Memòria de la CRV de 1933, Annex 6 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245). 

Figura 1.93: GATCPAC. Detall de la secció corresponent a la 
platja del delta del Llobregat mostrada a la tela 3 de 
l’exposició sobre la CRV de 1933 (fons GATCPAC, AHDB-



 

Figura 1.92: GATCPAC. Plafó on apareix un fotomuntatge
explicatiu de l’emplaçament de la CRV utilitzat per explicar el
projecte al CIAM IV d’Atenes. Entre la ciutat de Barcelona i la
zona de repòs un vector que en alemany diu: tràfic ràpid. De
la CRV en surten dues fletxes. La primera va a parar a un
retall d’una vista d’ocell de la ciutat on s’hi ha afegit una
fotografia de la revista alemanya Das Neue Frankfurt, amb tot 
de joves fent exercici a la platja. El segon vector va a parar a
una fotografia retallada d’un joc a la platja consistent en fer
saltar una persona per mitjà d’un llençol, de la mateixa revista.
Totes aquestes imatges també foren utilitzades per fer colla-
ges a l’exposició de 1933. Arxiu CIAM a Zurich (a Pizza, 2008,
193). 
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El GATCPAC troba totes les avantatges a les condicions de les platges i del delta del Llobregat en general. Fins i tot, el fet que en 

aquells moments la zona tingués una baixa accessibilitat i a la zona no hi arribés cap infraestructura de transport també sembla 

interessant pel propòsit de la CRV. Per una banda els terrenys poc valorats poden ser adquirits a baix cost. Per altra banda, que no 

sigui una zona de pas fa que l’àrea sigui considerada com a molt llunyana per a l’imaginari col·lectiu de gran part de la ciutadania, 

qüestió cabdal per aconseguir la buscada sensació de distància respecte la ciutat tradicional. Relacionat amb tot això, un altre 

aspecte positiu és la condició amb què es troben els terrenys. Al ser el delta una àmplia zona “verge” – gran part de la superfície 

era insalubre i la resta zona agrícola –fa possible la implantació de la CRV com un veritable nucli satèl·lit. Això és, un àmbit rodejat 

d’espai no urbanitzat i situat al final d’una línia de comunicacions, o sigui situat en un “cul de sac”. Aquest fet era molt valorat pels 

arquitectes: “La situación de la zona que proponemos es perfectamente adecuada, ya que la ciudad puede crecer indefinidamente 

sin necesidad de tocar para nada el terreno ocupado, puesto que no es un punto de paso: para ir a la Ciudad de Reposo hará falta 

ir expresamente” (GATCPAC, 1933d, 144).  

Malgrat les condicions del terrenys denotin un cert abandó, la plana del delta del Llobregat era considerada per a la majoria 

d’urbanistes i planificadors del moment com un dels àmbits estratègics més importants de la rodalia de Barcelona. Amb ella es 

confiava per la futura expansió de Barcelona149. Com veurem a la tercera part d’aquest treball, per ser un territori molt pla, pròxim al 

port i al riu Llobregat, des de l’inici de segle XX se li atribuïa la ubicació de diferents equipaments estratègics de futur, molts dels 

quals són recollits pel GATCPAC. Per exemple l’aeroport o un port per a zeppelins de Barcelona que el grup en un inici situava a 

l’interior del delta, en terrenys de Gavà, i que acabà al Prat del Llobregat, com sabem, lloc on ja hi havia un petit aeròdrom (veure 

els plànols al final del capítol) (figures 1.94 i 1.95). 

Els únics aspectes vinculats a aquest terreny que semblen amoïnar als autors de la CRV és la ubicació de l’abocador de Barcelona 

en un espai també pròxim al Prat i la presència de mosquits. En quant a l’abocador durant diverses juntes del grup150 s’estudiaren 

mesures per a traslladar-lo. En un primer moment les gestions les treballà Joan Baptista Subirana, però en marxar a Madrid pels 

volts de 1933, fou rellevat per Francesc Fàbregas. No en sabem massa detalls més. Respecte els mosquits, sembla que el delta 

                                                             
149 A la tercera part d’aquest treball veurem diferents teories sobre el creixement de la 
ciutat de Barcelona. La utilització de la plana del delta del Llobregat com a vas 
d’expansió de la metròpoli barcelonesa no era cap invent del GATCPAC. 
150 Actes de les juntes del GATCPAC (fons GATCPAC, AHDBCOAC). 

Figura 1.94: GATCPAC. Detall de la tela número 7 de
l’exposició sobre la CRV de 1933. L’aeròdrom i el port de
zeppelins es troba en terrenys de l’interior del Delta, senyalat
amb una taca vermellosa (fons GATCPAC, AHDBCOAC,
Armari 1). Figura 1.95: GATCPAC. Plafó sobre el Pla Macià
per a l’exposició de la Nova Barcelona de 1934. Els dos
equipaments aeronàutics se situen en terrenys del Prat de
Llobregat. Pròxims on són avui en dia i a l’aeròdrom existent
als anys trenta (arxiu Fotogràfic GATCPAC AHDBCOAC,
C28/172.1).



del Llobregat tenia mala fama per aquest motiu. Preocupats per com això podria afectar l’èxit de la CRV, els autors posaren 

l’assumpte en mans d’experts: 

El sanejament de tota la zona està previst, perquè tingui totes les garanties d’una perfecta salubritat, amb l’eliminació total 

dels mosquits que actualment hi abunden, insectes que, ademés d’una molèstia, són els portadors d’infeccions en períodes 

epidèmics. Havem de fer notar que si bé hi existeixen diverses menes de mosquits, les recerques fetes per una eminència 

mèdica per a trobar el “Anopheles” han donat un resultat completament negatiu. Com és de domini públic, el mosquit 

indicat és el portador de les febres palúdiques. Això ho fem constar per a posar en el seu veritable grau el perill de 

l’existència dels mosquits que els adversaris del nostre projecte donen com a vehicle segur de paludisme151. 

En quant a les dimensions de l’àrea escollida podríem qualificar-les de descomunals. Si prenem com a mesura de referència una 

illa de l’eixample ens adonem de quina és la veritable extensió de la ciutat (figura 1.96). La limitació transversal són 1.600 metres 

aproximadament. La limitació longitudinal són uns 8.230 metres, tot i que el GATCPAC parla en un inici de 12 quilòmetres (a AC, 

n.7,1932, 26), i després, en el projecte de 1935, de 8. La diferència entre ambdues xifres ve donada per les limitacions imposades 

per la ponència d’enllaç de 1934 a l’àrea explotable. De totes maneres el GATCPAC sempre parlà de límits geogràfics: pel sud es 

partia de l’inici de la platja després de les costes del Garraf, en el terme municipal de Castelldefels, i pel nord a l’estany del Remolà, 

límit que, per altra banda, era també la divisió entre els termes de Viladecans i el Prat.  

Com dèiem anteriorment, no creiem que hi hagués una relació massa exacte entre el càlcul de la quantitat de persones afluents a 

la CRV i la seva dimensió. Pensem que, simplement, es buscà un lloc pròxim que fos prou ampli com per a fer possible una nova 

ciutat satèl·lit i la pròpia urbanització i ordenació, això és l’emplaçament de les seves edificacions i instal·lacions (de la qual en 

parlarem en el següent capítol), fixà la profunditat de terra endins que fou de menester. S’exclogué el Prat per tenir la desemboca-

dura del riu Llobregat i l’abocador de Barcelona massa a prop. Les xifres d’afluència de visitants – 250.000 residents temporals 

anuals i 1.100.000 banyistes – no semblen regir la delimitació d’aquest àmbit, la quantitat d’edificis proposats, ni la ordenació dels 

mateixos. Pensem més aviat el contrari, que l’estudi econòmic va acabar fixant uns valors que posteriorment es comprovaren com 

a vàlids o raonables. 

                                                             
151 Memòria de la CRV de 1933, Annex 6 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245). 
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Figura 1.96: Comparació entre la dimensió de la CRV i la de l’eixample Cerdà de Barcelona i el Central Park de Nova York (elaboració pròpia segons documentació original de la CRV i altres càlculs). 



La posició del delta del Llobregat gaudia també de centralitat metropolitana. A la tela número cinc de l’exposició de 1933 ja es fa 

referència a aquest fet, senyalant com a municipis beneficiaris de la CRV la pròpia ciutat de Barcelona i Badalona al Barcelonès, 

Mollet, Ripollet, Cerdanyola, Sant Cugat, Rubí, Terrassa i Sabadell al Vallès, Martorell, Molins de Rei, Vallirana, Sant Feliu, Sant 

Just i Esplugues, l’Hospitalet, Sant Boi, Cornellà, El Prat, Viladecans, Gavà i Castelldefels al Baix Llobregat i Gelida i Vilafranca del 

Penedès a l’Alt Penedès. Aquest àmbit sumava un total de 1.281.721 habitants, dels quals 1.050.000 provenien de Barcelona i la 

resta dels municipis del voltant152.  

La comunicació prevista amb Barcelona, tenia en el perllongament de la Gran Via de les Corts Catalanes la seva principal línia 

d’enllaç. Aquest perllongament no només era útil per a la CRV, com veurem en la segona part d’aquest treball, amb el Pla de la 

Nova Barcelona el GATCPAC feia una previsió de creixement de la ciutat cap a l’àrea compresa entre Montjuïc i el riu Llobregat, 

àrea que anava adquirint una importància estratègica. Per una banda, per la ubicació de la zona industrial de la zona Franca vincu-

lada a l’ampliació del port terra endins. Per altra banda, per la ubicació d’una important àrea residencial obrera adjacent a aquesta 

zona industrial: 

El carrer de les Corts Catalanes, una de les principals artèries de la ciutat, degudament perllongat en la línia recta, propor-

cionaria un fàcil accés al centre de la zona que proposem. Dita perllongació és ja actualment indispensable, degut a la 

creació del Port Franc i de la zona d’habitació obrera immediata que produiran una natural expansió de la ciutat vers el Pla 

del Llobregat153. 

A nivell de mitjans la CRV utilitzarà aquest eix urbà com a principal via d’arribada de visitants, més les carreteres que ja existien 

actualment per abastir de productes i materials la ciutat. En la classificació de transports escrita a la Memòria s’enumera:  

A) Tràfic lleuger. Tot aquest tràfic es verificaria al llarg del carrer de les Corts Catalanes: Autopista: 15 Km. 10 minuts de la 

plaça d’Espanya. Tren elèctric. Autocars. B) Tràfic pesat: Servei de camions per la carretera actual. Trens de mercaderies, 

estacions de Gavà i Castelldefels. C) Altres mitjans de comunicació: Petit aeròdrom i embarcador.154 

                                                             
152 Teles exposició CRV de 1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1). 
153 Memòria de la CRV de 1933, Annex 6 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245). 
154 Memòria de la CRV de 1933, punt referent als mitjans de comunicació, Annex 6 
(fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245). 
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l’emplaçament avui 

En l’actualitat, la zona on hauria d’estar emplaçada la CRV té gran part del sòl qualificat d’urbà o urbanitzable pels Plans Generals 

d’Ordenació Municipal dels respectius municipis. Poc queda de la plana “verge” de la que parlava el GATCPAC (figures 1.97-101). 

A El Prat de Llobregat, però, hi romanen àrees amb protecció especial que conformen l’anomenat Parc Natural del Delta del Llo-

bregat, espai integrat en el PEIN155 pel seu alt valor ecològic. Una part significativa dels terrenys de la CRV es mantenen agrícoles. 

                                                             
155 PEIN: Pla d’Espais d’Interès Natural. Depenen de la Generalitat de Catalunya i les 
diputacions. 

Figura 1.97: GATCPAC. L’àrea metropolitana imaginada pel GATCPAC des de Sabadell i Terrassa fins a Sitges i
Mataró. La plana del delta del Llobregat s’interpretava com una gran plana agrícola rodejada de parcs. Panell
explicatiu del Pla Macià al IV CIAM d’Atenes. Arxiu CIAM a Zurich (a Pizza, 2008, 201). Figura 1.98: Àrea metro-
politana avui. En taronja el sòl urbà o urbanitzable i en rosa els equipaments. El polígon en línia negra és l’àrea
que ocuparia avui en dia la CRV (font: pàgina oficial web oficial del Departament d’Urbanisme de la Generalitat
de Catalunya). 



Actualment, podríem dividir l’actual paisatge de l’hemidelta occidental – la part de terra que va des de la desembocadura del riu fins 

a les costes del Garraf – amb dues parts força distintes. La divisió vertical entre ambdues estaria situada a l’alçada de l’estany de la 

Murtra aproximadament. La meitat oest formada pels municipis de Castelldefels i Gavà, és la més urbanitzada del delta. Aquesta té 

dues franges molt marcades separades per l’autovia de Castelldefels que circula paral·lela a la costa a una distància d’entre 600 i 

400 metres de la platja. Per damunt aquesta via, s’estén una àrea agrícola que arriba fins a les zones urbanitzades a tocar de les 

poblacions de sota mont. Entre l’autovia i la platja s’estén una àrea qualificada com a urbana, i que es caracteritza per l’edificació 

aïllada bàsicament residencial situada enmig d’una pineda. La configuració arquitectònica d’aquesta àrea és tot el contrari del que 

el GATCPAC volia que fos l’àmbit costaner: o sigui, és una urbanització tipus suburbial, amb carrers asfaltats i cases soltes en 

parcel·les de diferent dimensió i tancades, amb cases adossades, amb piscines privades i comunitàries, amb passeigs marítims... 

(figures 1.102 i 1.103). 

Figura 1.99 i 1.100: Imatges de la pineda de Can Camins i de
l’estany del Remolà, ambdós espais protegits pel PEIN (pàgi-
na web oficial del centre de visites del parc natural del delta
del Llobregat “la porta del delta”). Figura 1.101: Qualificació
urbanística de la plana del Llobregat. En verd àrees protegi-
des PEIN. En gris clar àrees agrícoles. En gris més fosc
infraestructures i àrees urbanitzables. En blau cel equipa-
ments. En blau fosc o lila àrees industrials. En marró clar i
fosc àrees residencials. Amb un polígon negre hem delimitat
l’àrea on estaria emplaçada la CRV (font: pàgina web oficial
del Departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya). 
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Figura 1.102: Plànol topogràfic i vista aèria d’un fragment de 
la zona oest de la platja del delta corresponent al municipi de 
Castelldefels. Entre l’autovia i la platja hi ha uns 600 metres 
(font: pàgina oficial web oficial del Departament d’Urbanisme 
de la Generalitat de Catalunya). Figura 1.103: Plànol topogrà-
fic i vista aèria d’un fragment de la zona oest de la platja del 
delta, concretament al límit del terme entre Viladecans i El 
Prat. A l’esquerra hi ha els terrenys abandonats del càmping 
Filipines (font: pàgina web oficial del Departament 
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya). 



La meitat est, formada pels termes municipals de Viladecans i del Prat de Llobregat, és força diferent a l’anterior. Aquesta part està 

fortament dominada per la presència de l’aeroport que obliga a desplaçar l’autovia de Castelldefels cap el nord. Tanmateix als 

entorns d’aquesta infraestructura encara es troben algunes zones sense urbanitzar i els espais protegits del parc natural situats, 

sobretot, allà on queden llacunes (figura 1.103). Algunes d’aquestes àrees sense urbanitzar havien estat ocupades per ins-

tal·lacions d’esbarjo i vacances, com ara càmpings, els quals s’abandonaren recentment degut a la ampliació de l’aeroport. Aquests 

càmpings eren molt populars per a la població de l’àrea del Baix Llobregat. La Ballena Alegre, Toro Bravo, Cala Gogó o Filipinas, 

tots ells emplaçats en terrenys de la CRV, tenien una capacitat pròxima a les 15.000 places i molta gent dels entorns els utilitzaven 

com a segones residències (figura 1.104). Potser l’ambient d’aquestes instal·lacions s’acosta remotament al que la CRV hagués 

pogut significar. També l’ampliació de l’aeroport obligà a traslladar el Club de Golf el Prat, un equipament privat de luxe que ha 

deixat també, un gran àmbit buit. Els terrenys de totes aquestes instal·lacions abandonades permeten fer-nos una imatge de com 

deuria ésser l’àmbit del delta en l’època del GATCPAC, abans que canviés tant. L’àrea interior ha patit menys la pressió urbanística 

i s’ha mantingut agrícola (figura 1.105).  

Estany de la Murtra

Estany del Remolà

Figura 1.104: Postal on s’aprecien els càmpings de la platja
del delta del Llobregat en els anys 60. Es pot comprovar la
poca àrea urbanitzada que hi havia aquells anys (font: web de
www.todocolección.com). Figura 1.105: Imatge aèria de la
llera oest del delta del Llobregat, amb l’àrea que havia
d’ocupar la CRV. Més del 50% d’aquesta àrea encara és
agrícola (font: pàgina oficial web oficial del Departament
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya). 
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l’emplaçament ahir 

Com ens deia el GATCPAC en una cita que hem recollit anteriorment156, l’any 1931 els terrenys de la CRV eren bàsicament espais 

embassats, aiguamolls i dunes sorrenques. En un espai tan pla com el del delta del Llobregat el drenatge és un dels temes princi-

pals a resoldre. I els canals i les llacunes passen a ésser elements característics del seu paisatge. L’enginyer Pedro Garcia Faria 

féu un aixecament topogràfic rigorós del delta. El plànol, de 1891, correspon a un projecte de sanejament del subsòl de Barcelo-

na157, on es dóna compte de les canalitzacions existents i previstes en aquells moments. El document permet fer-nos una idea del 

paisatge que el territori oferia en aquelles dates (figura 1.106). Pel que podem percebre-hi, la plana era un espai bàsicament buit, 

amb poquíssimes construccions, amb canaleres naturals i artificials. Pròxim a la platja hi havia les llacunes del delta que coneixem 

ubicades allà on són encara ara. De la desembocadura del riu cap a l’oest aquestes llacunes són: la Podrida, la Ricarda, l’Illa, la 

Roberta, el Remolà i la Murtra, la majoria d’elles protegides en l’actualitat. La Ricarda era la llacuna que més s’endinsava cap a 

l’interior. De totes elles, només la Murtra queia dins l’àmbit d’afectació de la CRV.  

A les cites que hem anat veient del GATCPAC sobre el paisatge del delta també es parla l’abocador de Barcelona. Tanmateix, 

aquest plànol tècnic de Garcia Faria, ens fa veure que l’abocador no era l’única instal·lació “indesitjada” vinculada a la ciutat. Les 

obres projectades per l’enginyer corresponents a una gran cloaca de sanejament de Barcelona no fa més que confirmar que el 

delta fou interpretat pels barcelonins durant molts anys com un dels darreres de la ciutat. El sistema de drenatge es mesclava amb 

el que potser seria l’aportació més important d’aquest enginyer: el desplaçament de la llera del riu Llobregat. Aquest moviment 

estratègic que ubicava la desembocadura a l’alçada de l’estany del Remolà deixava via lliure al creixement urbà de la ciutat cap a 

la plana del delta. Com veurem a la tercera part d’aquest treball, el desplaçament del riu sembla quelcom inevitable a partir d’aquell 

moment i són moltes les propostes que des de 1891 fins als nostres dies s’han fet al respecte. El GATCPAC, en els estudis per a la 

Barcelona Futura també mou la llera, però en proposa un desplaçament menor. Garcia Faria resolia el sanejament de la ciutat 

proposant una important canalització d’aigües brutes que creuava la part est del delta a l’alçada de la població del Prat fins a des-

embocar en aquesta nova llera del riu Llobregat. La canalització curiosament també seguia el perllongament de la Gran Via de les 

Corts Catalanes.  

                                                             
156 Veure pàgina 77. 
157 Projecte aprovat el 16 de juny de 1891, conservat a l’arxiu de la ciutat (AHCB) i 
reproduït al llibre Els inicis de la urbanística municipal de Barcelona, (Torres, 1985). 



Un altre plànol que ens ha servit per reproduir la realitat paisatgística de camps, camins i petites construccions que tenia el delta 

quan el GATCPAC començà a treballar la CRV. És un plànol trobat a l’arxiu del grup anomenat “plano general de los terrenos 

comprendidos entre la vía férrea y el mar y desde Castelldefels al río Llobregat”. Pel que hem pogut comprovar redibuixant aquesta 

àrea i la CRV, aquest document és la base sobre la qual els autors ordenaren la ciutat. Els camins, la forma de les poblacions i els 

estanys dibuixats en els emplaçaments del projecte coincideixen plenament amb aquest plànol que no té data, però situem entre 

1920 i 1930 (figura 1.107). 

Figura 1.106: Projecte de sanejament del subsòl de Barcelo-
na, de l’enginyer Pedro Garcia Faria de 1891 (a Torres, 1985). 
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Figura 1.107:” Plano General de los terrenos comprendidos entre la vía férrea y el mar desde Castelldefels al Río Llobregat”. Sense data. Manipulat pel GATCPAC (perllongament de la Gran Via a punts) (fons GATCPAC, AH-
DBCOAC, C36/243). L’hem redibuixat a la figura 1.119. 



Les infraestructures hídriques no són les úniques presents al projecte de Garcia Faria i al plànol de la figura 1.106; les infraestruc-

tures viàries i ferroviàries també creuaven aquests paratges. En quant a infraestructures viàries veiem que el principal eix viari de la 

plana l’any 1891 era una carretera que anava enllaçant els municipis situats a la falda del massís del Garraf, a la part superior del 

delta. El Prat, únic municipi que quedava enmig de la plana era servit per una carretera que baixava de Sant Boi de Llobregat i que 

continuava fins a la platja. El delta era creuat, però, per una important traça – en aquell moment un camí – corresponent a l’antiga 

carretera a València, que, partint de Castelldefels, enllaçava amb El Prat horitzontalment. La traça est d’aquest camí era utilitzada 

per Garcia Faria per a situar-hi el citat drenatge principal de Barcelona cap a la nova llera del riu. En quant a infraestructures ferro-

viàries, el tren provinent de l’oest i que passava per les costes del Garraf enllaçava amb Castelldefels i Gavà i a partir d’aquest 

últim municipi es desprenia de la falda del massís per arribar al Prat tot creuant la plana en direcció paral·lela a la de l’antiga carre-

tera de València. A partir d’El Prat, la línia es bifurcava per entrar a Barcelona o bé pel port o bé per la Gran Via. Aquest esquema 

ferroviari, així com la traça de l’antic camí de València és encara visible a la plana. 

Malgrat que l’existència de determinades infraestructures fos un fet important pel planejament de la CRV, allò que més determinà 

l’organització de la CRV, com veurem, era la pròpia ubicació de la vegetació del delta. L’element paisatgístic més important era la 

pineda litoral, una àmplia franja de pins pinyoners i blancs situada entre la platja i uns 600 metres terra endins (figura 1.108). Els 

arquitectes del GATCPAC quedaven fascinats per aquest bosc, un element natural plantat a la sorra que proporcionava “ombra 

prop de la mateixa platja”158. Les imatges de l’emplaçament des de dins de la pineda, reproduïdes en la primera aparició del projec-

te al número 7 d’AC, a articles de diferents diaris i revistes i posteriorment a la tercera tela de l’exposició de 1933, demostra el 

protagonisme que el GATCPAC dona a aquest element paisatgístic (figura 1.109). Com veurem quan parlem de la ordenació, la 

intenció del projecte era mantenir la franja de pins tal qual estava per treure’n totes les avantatges com a element ordenador de la 

ciutat i com a element que proporcionava ombra natural. 

La pineda determinava una estructuració de la plana del Llobregat bàsicament horitzontal, conformada per franges que són: la 

platja, la pròpia pineda i els aiguamolls o camps agrícoles, depenent del lloc. Tot i la forta presència que tenia la pineda en el pai-

satge, el plànol que hem vist de Garcia Faria no la mencionava ni la delimitava. Això no vol dir que no existís en el 1891. Hi ha 

demostrada la seva existència amb documents que arriben al segle XVI. La no presència de la pineda en el plànol de Garcia Faria 

potser es deu a la poca importància estratègica que se li atribuïa en aquells moments. Sigui com sigui, aquesta absència en el 

                                                             
158 Cita de la pàgina 77. 

Figura 1.108: Secció tipus de la platja i la zona de dunes
contigua del delta del Llobregat i la vegetació que s’hi troba
(Bolós, 1962). Figura 1.109: Tres fotografies de la pineda
aparegudes a AC, n.7,1932,  i repetides també a la tela
número 3 de l’exposició sobre la CRV de 1933 (fons GATC-
PAC, AHDBCOAC, Armari 1).
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document de Garcia Faria ens fa evident una altra estructuració paisatgística existent en el territori i que és més vertical. Aquest 

ordre el donarien les canaleres que condueixen les aigües de les valls de les muntanyes més pròximes cap el mar. També podem 

apreciar en el plànol que la divisió per meitats que fèiem de l’hemidelta occidental quan parlàvem de l’àrea del delta en l’actualitat, 

era ja present a finals del XIX: a l’est, en terrenys d’El Prat, la plana prenia una configuració més agrícola amb molt poca presència 

de canaleres de drenatge; i a l’oest, en els termes de Viladecans, Gavà i Castelldefels, la plana prenia una configuració més “virgi-

nal” amb no massa conreus i amb una presència protagonista de múltiples canaleres de drenatge provinents de les valls del mas-

sís del Garraf. 

Aquestes diferències entre la part oriental i la occidental de l’hemidelta es deuen, sobretot, a l’estructura de la propietat present des 

de l’època medieval. La part oest tenia un sol propietari, el baró d’Eramprunyà, resident al castell que pren el mateix nom a Gavà, i 

les activitats que es desenvolupaven en aquesta part de la plana eren la caça, la ramaderia i l’explotació forestal. La part d’El Prat 

de Llobregat, en canvi, estava formada per propietats més petites vinculades a l’explotació agrícola i ramadera. Els arxius de la 

baronia d’Eramprunyà, alguns d’ells plànols de tota la plana del Llobregat (figura 1.110), permeten determinar que en el segle XVI 

ja existia la pineda159. Alhora s’han trobat documents datats també entre els segles XVI, XVIII i XIX referents a arrendaments i 

contractes entre els propietaris de la part central del delta que parlen de la necessitat de mantenir la pineda i la prohibició de talar-

ne els arbres, a l’igual que permisos dels propietaris perquè els habitants treguin llenya dels boscos del delta per a ús propi. A nivell 

gràfic, diversos documents del segle XVIII dibuixen altre cop arbres a la costa. En un explícit plànol de 1757 dibuixat a tenor d’un 

procés judicial “sobre la possessió del Prat Saliner dit del Remolar i de l’Albufera, en terme del Prat, amb terres d’arenal, estany, 

pins i salats” (Valverde, 1998), es pot veure clarament la divisió per franges del delta i la important àrea de dunes i aiguamolls 

compresos entre el mar i els camps. A cada camp s’hi col·locava una casa, denotant aquest caràcter minifundista de la zona d’El 

Prat, i a davant del mar: arbres (figura 1.111). En un altre plànol de 1753 que feia referència a la partió entre els termes de Gavà i 

Viladecans es reflecteix una important taca arbrada vora el mar i l’estany de la Murtra en una àrea sense camps, pròpia de la part 

més occidental corresponent als dominis d’Eramprunyà (figura 1.112) (Valverde, 1998). El segle XIX, però, és quan la pineda es 

consolidà. L’estat obrí un Servicio Técnico Forestal que entre aquest segle i els inicis del XX plantà milers d’arbres arreu d’Espanya 

                                                             
159 En diversos escrits es data la plantació de la pineda a finals del XIX i per una 
finalitat geològica de fixar les dunes. Tanmateix en un article molt ben documentat del 
biòleg Andrés Valverde, es demostra que la pineda existia de força temps enrere i la 
seva finalitat estava vinculada a l’activitat ramadera així com a l’explotació forestal 
com ara l’extracció de llenya i pinyes. 

Figura 1.110 Plànol de la Baronia d’Eramprunyà, del segle
XVI. Poden observar-se a punts els arbres (a Valverde, 1997-
98).  Figura 1.111: Plànol “sobre la possessió del Prat Saliner
dit del Remolar i de l’Albufera, en terme del Prat, amb terres
d’arenal, estany, pins i salats” de 1757 (font: Ídem anterior).
Figura 1.112: “Mapa del pla i demostració de la partió dels
termes de Gavà i Viladecans” de 1753 (font: Ídem anterior). 



per fixar les dunes de les zones costeres. Del servei d’aquest organisme quedaven fixades, per exemple, les dunes de l’Alt Empor-

dà, com les de Pals, Begur o Torruella de Montgrí. Fou també, durant el segle XIX, quan la part occidental del delta s’anà par-

cel·lant i assecant mitjançant la construcció de canals. Això facilità que la zona de conreu guanyés terreny als aiguamolls.  

Quan el GATCPAC arribà al delta l’octubre de 1931, podríem dir que el territori es trobava en transició: d’un configuració dominada 

pels aiguamolls a una altra dominada per l’agricultura. Com hem explicat al capítol 1.1, les terres més insalubres pròximes al mar 

no tenien propietari. La seva privatització anava a càrrec de qui els dessequés duent a terme les infraestructures necessàries per a 

aquesta fi. Un plànol acolorit de la distribució de les propietats corresponent a la part oest del delta l’any 1932, trobat a l’arxiu del 

GATCPAC, ens permet fer-nos una idea de quina franja de terreny era cultivable i quina quedava com a insalubre (figura 1.116). 

Tanmateix tampoc en aquest document apareix l’abast de la pineda, situada en aquesta franja de “terra de ningú”. L’interès dels 

arquitectes, per a mantenir aquest element els portà, finalment, a espavilar-se i a fer un extens treball de concreció de la seva 

veritable extensió. Com hem vist, ni amb el plànol de Garcia Faria ni amb els plànols de l’arxiu del grup podia determinar l’abast de 

la pineda. Davant això els arquitectes optaren per definir els seus límits a través de fotografies aèries (figures 1.113 i 1.114). Sobre 

l’antic plànol general (figura 1.107) els arquitectes hi dibuixaren la corresponent hipòtesi d’extensió de la pineda (figura 1.115)160.  

Aquestes imatges aèries utilitzades per a ubicar la pineda també s’utilitzaren per a realitzar diversos fotomuntatges explicatius de la 

CRV a l’exposició de 1934 sobre la Nova Barcelona. Alhora, aquests documents també ens permeten observar les instal·lacions 

situades a la platja de Castelldefels, força importants aquelles dates. Dels tres municipis afectats per la CRV, Castelldefels era el 

que tenia la platja més pròxima a la població i, segurament, per aquest motiu, l’única que tenia una explotació portada a terme per 

una empresa privada, “Baños de Castelldefels, S.A.” (de la qual hem parlat en el capítol anterior) la qual regentava diversos restau-

rants i casetes de banys (figures 1.117 i 1.118). 

 

                                                             
160 En el capítol 1.1 ja fèiem referència a les factures de l’Escola d’Aviació de Barcelo-
na sobre aquest treball (AHDBCOAC). 

Figura 1.113: Detall de la tela 3 de l’exposició sobre la CRV
de 1933; diverses fotografies aèries del delta del Llobregat
(fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1). Figura 1.114: 
Fotografia aèria de la platja del delta . Data aproximada abril
1934 (arxiu fotogràfic GATCPAC, AHDBCOAC, C15/83/10). 
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Figura 1.115: Delimitació amb colors de l’abast de la pineda (fons GATCPAC, AHDBCOAC, H101E/1/71). 



 

Figura 1.116: Plànol de l’àrea de plana del delta del Llobregat
del municipi de Castelldefels. Terrenys compresos entre la
carretera d’enllaç amb Sitges i Gavà i la platja. Les àrees
acolorides són les zones amb propietaris i destinades, se 
suposa, a l’agricultura. La franja en blanc, pròxima al mar és
la que queda per dessecar i que és declarada insalubre (fons
GATCPAC, AHDBCOAC, C36/243). Figures 1.117 i 1.118. 
Dues fotografies aèries de la platja de Castelldefels . Data
aproximada abril 1934 (arxiu fotogràfic del GATCPAC, AH-
DBCOAC, C15/83.10). 
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l’emplaçament en què es basà el projecte de la CRV; entre els terrenys insalubres i l’agricultura 

Aquest paisatge en transició, amb una component horitzontal important marcada per la pineda i la pròpia platja és la que es trobà el 

GATCPAC a l’hora d’organitzar la CRV. Amb els plànols presents a l’arxiu del grup més alguna documentació paral·lela que hem 

trobat161 ens hem proposat tornar a dibuixar el territori que envoltava la CRV, això és el triangle format pel mar, el massís del Garraf 

fins a Sant Boi i el riu Llobregat. En el document (figura 1.119) es pot apreciar la diferència entre la meitat est i oest de l’hemidelta a 

la qual fèiem referència anteriorment. El terme municipal d’El Prat de Llobregat estava replet de barraques, petites construccions 

agrícoles i torres, el que demostra l’activitat agrícola que allí s’hi donava. La plana estava plena de camins d’accés als camps. Els 

principals en direcció est-oest eren l’antiga carretera a València i a la zona de la CRV el camí anomenat “corredera” principal, que, 

com veurem, era l’únic que els arquitectes incorporaren com a vial dins la CRV. En direcció nord-sud hi havia dues carreteres que 

partint d’El Prat baixaven fins a la platja. Una a la Ricarda i una altra cap el Remolà on hi havia ubicat un petit aeròdrom. A Gavà i 

Castelldefels també sortien camins cap a la platja, el d’aquest últim municipi comunicava l’estació del tren amb les instal·lacions 

que explotava l’empresa “Baños de Castelldefels” i que acabaren constituint el límit occidental de la CRV. 

Com hem vist al capítol 1.1, en paral·lel a la dessecació i a la corresponent privatització dels terrenys discorria un litigi institucional 

entre els municipis afectats, la Generalitat i la Cooperativa la CRV per a establir la qualificació urbanística més apropiada per a  

l’àrea. Aquesta s’acabà de definir amb la ponència d’enllaç celebrada el maig de 1934162 entre els ajuntaments afectats, 

l’ajuntament de Barcelona i la Generalitat, que establí que a partir de la platja, considerada franja marítima – terrestre, es declara-

ven d’utilitat pública una franja de terreny d’un quilòmetre d’ample situada delta endins per a ser utilitzada com a “parc marítim” 

(figura 1.120). Igualment, es delimitava la llargària de platja en vuit quilòmetres a contar des de l’estany del Remolà, evitant agafar 

la totalitat de la platja de Castelldefels, suposem per permetre l’explotació paral·lela que allí s’hi donava. Amb aquestes dades a la 

mà, hem tornat a dibuixar aquests límits i franges administratives, tot dimensionant-les degudament. Aquestes limitacions en 

l’extensió de la CRV desembocaren en el projecte de 1935. En el següent capítol veurem les principals diferències entre aquest 

projecte i el primer que aparegué, el de 1932/1933, diferències que no només es circumscrivien en aspectes dimensionals sinó que 

anaren una mica més enllà. 

                                                             
161 Per exemple, l’Institut Cartogràfic disposa d’una cartoteca on-line on hi ha fotos 
antigues d’aquests municipis. 
162 Al capítol 1.1, en el punt 6 hem resumit els principals aspectes tractats en aquesta 
ponència. 



 

Figura 1.119: Plànol dels principals elements presents en el paisatge de l’hemidelta occidental en el moment de projectar-se la CRV. Elaboració pròpia segons documentació original.



 
 

109 
 

 

Figura 1.120: Plànol resum de la ponència d’enllaç entre la Generalitat, els municipis afectats i la Cooperativa la CRV celebrada el 1934 per establir límits territorials a la zona destinada a parc marítim. Inclou la franja marítima –
terrestre d’uns 600 metres i una franja d’utilitat pública d’un quilòmetre. També s’afegeixen, respecte els altres plànols d’emplaçament anteriors, camins que uneixen les poblacions veïnes amb la CRV, una de les condicions
posades pels ajuntaments per a poder recolzar el projecte. Elaboració pròpia segons documentació original.
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