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4 
LLEURE, PAISATGE, TERRITORI 

S’anticipà el projecte de la CRV a alguns dels temes tractats pels arquitectes 

durant la segona meitat del segle XX? Podríem establir algun paràmetre 

d’intervenció que ens sigui d’utilitat actualment? 

Per respondre a aquestes preguntes farem un repàs transversal al projecte, 

primer comprovant la seva singularitat entre els exemples d’arquitectura del 

lleure sorgits a Europa d’avantguerra, posteriorment posant en relació la pro-

posta “del paisatge pel descans” que a través de la CRV el GATCPAC generà 

amb la “introspecció” de CIAM de postguerra i finalment extrapolant aquesta 

proposta a un model genèric centrat en ordenar el lleure i el descans turístic en 

el territori. 



4.1 
ELS TEMPS LLIURE COM A TEMA 
antecedents i exemples d’avantguerra 

El temps lliure és el tema de la CRV. A la CRV no s’hi treballa, no s’hi viu. S’hi va temporalment i es gaudeix de l’entorn natural, de 

les amistats, de dormir llargues hores i de les activitats esportives i recreatives. Com pot afectar al disseny de la ciutat els espais I 

equipaments usats durant les hores del dia en què no treballem fou la pregunta que Le Corbusier es formulà al capítol 

d’Urbanisme, “L’heure du repos”, i que hem tractat a la segona part del nostre treball1. El vincle que establí l’arquitecte entre temps 

lliure i naturalesa inspirà el projecte de la CRV i encara és vigent i palpable per a qualsevol que observi l’activitat humana de les 

ciutats durant el cap de setmana. Tanmateix, en molt poques ocasions hem pogut veure aixecada la ciutat sorgida d’aquest vincle i 

que Le Corbusier definí a través dels seus plans. La ciutat contemporània s’ha convertit en un magma amorf, de límits indefinits, on 

allò que és urbà, allò que és suburbà i allò que és agrícola o natural s’entremescla amb una complexitat que és genuïna i particular 

de cada àrea geogràfica. El GATCPAC, atent a la realitat de Barcelona, una ciutat ja desbordada pel barraquisme durant els anys 

trenta, generà el projecte de la CRV: un projecte genuí i particular de Barcelona.  

Una de les particularitats de la CRV és el seu caràcter transversal a nivell temàtic, que només pot entendre’s per la realitat urbana 

de Barcelona de l’any 1931. Els temes barrejats a la CRV són: el lleure i l’esbarjo, les vacances i el repòs sanitari. Tres temes que 

en molt poques ocasions trobem agrupats; difícilment es troben exemples europeus de nuclis satèl·lit com la CRV, que ofereixin 

tots aquests “serveis” a la urbs a la qual es vinculen. La CRV, doncs, lluny d’erigir-se com a un model de pretesa internacionalitza-

ció – malgrat l’aportació catalana al quart punt de la Carta d’Atenes2 – és un projecte que surt de la voluntat de suplir l’històric dèfi-
                                                             
1 Veure el capítol 2.1. 
2 Al final d’aquest punt s’escriu: “Hay que exigir también la creación de grandes zonas 
de esparcimiento próximas a la ciudad (zonas de reposo). Estas zonas deben ocupar 
los emplazamientos que reúnan las mejores condiciones y más atractivos naturales 
(proximidad de lagos, playas o ríos, arbolado, buena orientación y buenas condiciones 
climatológicas). Al crear estas zonas de reposo y esparcimiento hay que dotarlas de 
buenos medios de comunicación con la ciudad que permitan el transporte de grandes 
masas de población durante los períodos de vacaciones, fin de semana y días festi-
vos” (AC, n.12, 1933, 16).  

Figura 4.1: De 8 en Opbouw, n.10, 1939. Editorial dedicada a
la mort de Torres Clavé. 
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cit de la ciutat de Barcelona en cadascun dels temes que acabem de citar. El projecte és una resposta a la Barcelona mancada 

d’espai públic, a la Barcelona mancada d’equipaments esportius, a la Barcelona mancada del dret al descans laboral, a la Barcelo-

na mancada de sanatoris. El denominador comú de tots aquests dèficits és la necessitat d’espai; un espai de qualitat dominat per 

la naturalesa.  

L’agrupació de dèficits tant quotidians com excepcionals en un àmbit extern de la ciutat té per resultat aquest projecte genuí. Com 

hem tingut ocasió de comprovar, les revistes feia temps que publicaven edificis de cadascun dels programes que tractava la CRV 

per separat: camps d’esports, sanatoris, hotels. En aquest sentit podem dir que les edificacions del projecte, a excepció de la case-

ta desmuntable, no suposaven cap novetat. Ara bé, al nostre entendre, l’aportació que a través de la CRV el GATCPAC fa a 

l’escena arquitectònica internacional no es troba en les seves arquitectures, sinó en com aquestes arquitectures es relacionen amb 

la naturalesa i en com aquesta relació suposa una resposta particular a la “fugida” dels habitants de la ciutat durant el cap de set-

mana. A partir de la publicació de la CRV a Cahiers d’Art i a De 8 en Opbouw3 el 1934 els temes relacionats amb el descans i el 

lleure protagonitzaren les revistes. Els parcs, els camps i àrees de vacances, la fugida del cap de setmana amb les seves casetes, 

etc, generaren gran quantitat de respostes arquitectòniques enmig d’un ambient optimista que anava in crescendo fins que una 

llarga necrològica dedicada a la mort de Josep Torres Clavé al número 10 de la revista De 8 en Opbouw el 1939 preludià la fi dels 

projectes d’índole recreativa al panorama arquitectònic europeu i l’inici dels temps difícils de la guerra (figura 4.1). 

 

4.1.1.  
lleure i esbarjo 

El lleure i l’esbarjo són dos conceptes no sempre fàcils de diferenciar. A grans trets, si el lleure és un terme més genèric que fa 

referència a les activitats que fem quan no treballem – al temps lliure –, l’esbarjo fa referència a una part d’aquestes activitats, les 

que tenen més a veure amb la diversió, amb la recreació4. La CRV es projecta en un moment en què el concepte de lleure i esbarjo 

estava canviant el significat. Amb anterioritat als plantejaments de la Ciutat Verda de Moscou o la CRV el lleure estava bàsicament 

                                                             
3 Veure el subcapítol 2.2.1. 
4 Definicions de “lleure” i “esbarjo” al Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. Figura 4.2: “Luna Park”, New York, 1880 (a Kyriazi, 1976, 19). 



vinculat a l’esbarjo, a la diversió. Els ciutadans sortien de la ciutat per divertir-se. Els equipaments destinats a aquesta fi eren parcs 

recreatius situats a les afores de la ciutat. El referent obligat d’aquests tipus d’instal·lacions era el “Luna Park" a Nova York (figura 

4.2). Barcelona també disposava d’establiments d’aquesta mena. Els primers s’ubicaren al Passeig de Gràcia, una infraestructura 

inaugurada el 1826. El Passeig de Gràcia comunicava la ciutat de Barcelona amb el poble veí de Gràcia d’una forma agradable 

mercès dels seus sis rengles d’arbres5 (figura 4.3). Juntament amb les Rambles, a Ciutat Vella, configurava un passeig 

mar/muntanya caracteritzat per l’ombra d’aquests arbres però també pels establiments que al seu voltant s’hi anaren col·locant 

entre les dècades de 1840 i 1860. En un principi, la orientació d’aquests establiments, formalitzats com a jardins “a la francesa”, era 

bàsicament vegetal, propiciat pel creixent interès per la botànica. Però en el fons, l’èxit de concurrència els hi venia de la necessitat 

dels ciutadans de fugir de la ciutat emmurallada, densa i superpoblada, per retrobar-se en ambients tranquils i agradables, un 

propòsit gens allunyat del que porta intrínsec la CRV. El Criadero, el Tívoli, els Jardins de l’Euterpe, els Campos Elíseos o el Prado 

Catalán eren alguns d’aquests jardins que de seguida incorporaren embalats pel ball, teatres i també, en algun cas, atraccions de 

fira com la muntanya russa dels Campos Elíseos (figura 4.4). Tanmateix la naturalesa dels jardins era el reclam. Una prova d’això 

ens la dóna l’anècdota d’El Criadero: aquest espai no estava pensat com un jardí, sinó que era el viver dels arbres de la ciutat. 

L’existència d’un important brollador d’aigua al seu interior atragué a molts ciutadans. Vist l’èxit, l’Ajuntament no dubtà en ubicar-hi, 

posteriorment, un bar i un espai pel ball i per a les berbenes. També estigué durant un temps en ment de l’Ajuntament emplaçar el 

Jardí Botànic de la ciutat6 al Passeig de Gràcia, projecte que finalment es desestimà (Corominas, 2002, 71, 74).  

Amb la urbanització de l’Eixample, els jardins desaparegueren i molts dels establiments es traslladaran a baixos dels edificis o als 

interiors d’illes, en teatres o sales que encara mantenen algun dels seus noms originals. L’atracció per a l’esbarjo de fira, però, 

s’hagué de replantejar ja que no tenia lloc a l’interior d’aquests espais. Així, el 1899 s’inaugurà el parc d’atraccions del Tibidabo, 

primer d’Espanya destinat exclusivament a l’esbarjo. També aquest equipament privat buscà un emplaçament idíl·lic, dominat per 

la naturalesa i amb una visió aèria de Barcelona, excepcional. El parc d’atraccions era el punt culminant d’un nou passeig per “sor-

tir” de la ciutat: l’avinguda del Tibidabo, que comptava amb tramvia i funicular7. A dalt l’atracció estrella era un avió que rodava 

entorn un eix, en una metàfora de la fugida de la ciutat que s’anticipava 50 anys a la generalització del turisme gràcies a les millo-

                                                             
5 El Passeig de Gràcia tenia 40m d’amplària. La seva longitud era de 1.400m (Coro-
minas, 2002, 69). 
6 El Jardí botànic estava situat a principi de segle al Raval, prop de les muralles. La 
pressió especulativa motivà el seu trasllat. 
7 El funicular s’inaugurà més tard, el 1906 (Fernández, 1991, 198). 

Figura 4.3: Passeig de Gràcia el 1855 (a Corominas, 2002,
76). 
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res en aquest mitjà de transport. Els espais per a l’esbarjo del segle XIX es caracteritzaven, doncs, per tenir, bàsicament, fins re-

creatius i per estar gestionats per la iniciativa privada. Aquest tipus d’esbarjo recreatiu també ocupà una petita part del projecte de 

la CRV que, com hem vist, preveia la construcció d’atraccions en una illa. Tanmateix, la representació que el GATCAPC fa 

d’aquesta vessant temàtica de la CRV és tímida. Només hem pogut veure en les perspectives unes muntanyes russes (figura 4.6) i 

en planta unes línies que simbolitzen atraccions de fira8. També és tímida l’aparició que aquests tipus d’atraccions fan a les revistes 

d’arquitectura. Sembla que hi ha quelcom de fantasiós en aquestes instal·lacions que les fa incòmodes al discurs de la modernitat. 

Però els parcs d’atraccions no deixaren de construir-se. L’any 1938 apareixia publicada9 una proposta per emplaçar un parc recrea-

tiu vinculat al cinema a la Côte d’Azur. El projecte, de l’enginyer i arquitecte O. Bauer, combinava naus per produir pel·lícules amb 

hotels i espais pel lleure. L’hotel esglaonat i la temàtica del projecte ens transporta als parcs temàtics que proliferarien força dè-

cades després arreu d’Europa i Estats Units (figura 4.5). 

                                                             
8 A nivell documental tampoc hem trobat cap estudi o informe sobre aquest parc 
d’atraccions. Tan sols a l’estudi econòmic hi ha una previsió d’un guany anual de 
40.000 pessetes en concepte d’atraccions de fira. Veure Annex 6. 
9 Publicat a L’Architecture d’Aujourd’hui, n.4, 1938. 

Figura 4.4: A l’esquerra. Muntanya russa dels Jardins Cam-
pos Elíseos, 1865 (a Corominas, 2002, 73). Figura 4.5: Al 
mig, O. Bauer, “Hollywood Européen sur la Cote d’Azur” (a 
L’Architecture d’Aujourd’hui, n.4, 1938). Figura 4.6: Damunt 
aquesta columna, detall d’un fotomuntatge de l’exposició 
sobre la CRV de 1934. Al fons es pot observar la muntanya 
russa del parc d’atraccions (arxiu fotogràfic del fons GATC-
PAC, AHDBCOAC, C15/86). 



Però el concepte de lleure al que donava resposta la CRV no era el del lleure recreatiu, sinó el d’un lleure més genèric, vinculat a 

l’oci cultural, als esports, als banys, als passejos; en definitiva al descans de les hores en què hom no treballa. Des de mitjans del 

segle XIX la resposta urbana a aquest tipus de lleure eren els parcs urbans, dels quals Barcelona n’estava molt mancada com hem 

pogut veure a la tercera part del present treball. A mesura que la ciutat es desbordà s’augmentà la distància als ambients naturals. 

El concepte de parc anglosaxó era una solució tendent a introduir vegetació “puntual” en el sí d’un “tot” urbà. Els més paradigmà-

tics es trobaven a les ciutats més grans: el Central Park de Nova York i el sistema de parcs de Boston, ambdós dissenyats per 

Frederik Law Olmsted; també eren de referència els parcs de Londres i el parc de les Buttes-Chaumont de Jean-Claude Alphand a 

París. La intenció d’aquests parcs era exagerar la seva connotació vegetal. A nivell antropològic, representaven un punt de trobada 

en la ciutat, un triomf del civisme democràtic, esdevenint el que Iñaki Ábalos ha batejat com a “espai públic contemporani” (Ábalos, 

2005, 77).  

A Barcelona, la desaparició del Passeig de Gràcia “periurbà” va discórrer paral·lela a l’extensió de la ciutat. La ciutat, per tant, no 

només perdia els espais d’esbarjo pròxims a la ciutat, sinó que, a més, engrandia la distància amb els defores. La seva extensió 

minimitzava amb gravetat els espais lliures de caràcter públic, com hem vist. La Barcelona del Pla Jaussely de 1905 i de El pro-

blema de los espacios libres de Rubió i Tudurí de 1926 té en ment aquests parcs anglosaxons, únic exemple local dels quals podia 

ésser el Parc de la Ciutadella, insuficient per donar resposta a tota la ciutat. Amb un Parc de la Ciutadella insuficient i un Tibidabo 

encara lluny i privatitzat, totes les mirades es giraren cap a Montjuïc10. En el projecte de Passeigs i Urbanització Rural de la munta-

nya, de 1894, Josep Amargós interpretà el massís com un àmbit de residència rural, de cultiu, de lleure i de descans i configurà, 

possiblement, el primer antecedent local a la CRV (figura 4.8) (Torres, 1985, 252). Posteriorment, amb la decisió d’ubicar 

l’Exposició Universal de 1929 als paratges de Montjuïc, Forestier conjuntament amb Rubió i Tudurí dissenyaren les pendents de la 

muntanya amb parcs i jardins. El parc Laríbal, o els jardins La Roseraie, esdevenien respostes locals al problema del lleure, una 

resposta que com a totes les ciutats avançades tenia en la vegetació el millor antídot a l’estrés laboral (figura 4.7).  

Le Corbusier compartia amb tots aquests exemples la diagnosi que el contacte amb la naturalesa era la millor resposta física a la 

recuperació anímica pel cansament laboral, diagnosi amb la qual el GATCPAC inicià la seva CRV. Tanmateix, la solució que Le 

Corbusier proposava per resoldre la manca d’espais pel lleure al capítol “L’heure du Repos” diferia del mecanisme “clàssic” de 

                                                             
10 Tot i que Cerdà havia reservat com a àrea per a un gran parc la zona del riu Besós, 
la proximitat de Montjuïc al centre de Barcelona decantaren la balança cap al desen-
volupament d’aquest sector (Busquets, 1992). 

Figura 4.7: J. C. N. Forestier. Jardins Le Roseraie, 1917-1918
(a Torres, 1985, 259). 



 
 

397 
 

deixar àrees buides dins l’extensa taca urbana. Al seu capítol, Le Corbusier capgirava aquesta relació “ple/buit”, per una relació 

“buit/buit”. Buidar la ciutat i buidar l’habitatge; la ciutat era considerada un immens parc on damunt s’hi ubicaven edificis 

d’habitatges “aixecats”. No es tractava de tenir un parc prop de casa. Es tractava de tenir-lo sota els peus11 (figura 4.9). El canvi 

social que demanava repensar com la ciutat responia al tema del lleure dels seus ciutadans l’apuntava Le Corbusier només co-

mençar el seu capítol “L’heure du Repos”: “les huit heures”. Aquesta realitat social nova a la França de 1926, arribà aviat també a 

Barcelona. A Espanya, l’adveniment del govern d’esquerres dels primers anys de la República suposà un augment dels drets dels 

treballadors formalitzat per la llei de Contractes de Treball del 21 de novembre de 193112 i la llei de jornada màxima laboral del nou 

de setembre del mateix any. Els treballadors tenien un horari diari i dies festius cada cap de setmana. 

                                                             
11 La frase de tenir el lleure als peus l’utilitza en diverses ocasions Le Corbusier, per 
exemple en referir-se a la “Cité Jardin á Alvéoles” a Urbanisme l’any 1925 (Le Corbu-
sier 1925a, 195) o en la secció de la Unité d’Habitation (a Monteys, 1996, 146). 
12 Llei de “contrato de trabajo” de 21 de novembre de 1931 regulà els drets dels 
treballadors. La llei de jornada màxima legal de 9 de setembre de 1931 limità les 
hores laborables a 8 de diàries (inclòs dissabtes) (web del Ministeri de Treball). 

Figura 4.8: A l’esquerra, J. Amargós, Avantprojecte 
d’Urbanització de Montjuïc, 1894 (a Torres, 1985, 252). Figura 
4.9: Damunt de la columna, Le Corbusier, secció de la Unité 
d’Habitation, 1947-52 (a Monteys, 1996, 146). 



Les hores de lleure demanaven, per tant, que amb la mateixa facilitat amb què hom pot desplaçar-se cap a una botiga de barri, 

pogués també desplaçar-se cap al gimnàs, cap a una pista de tennis o cap a un prat on jeure. El lleure, per tant, deixava d’ésser 

una simple reserva d’espai a la ciutat i passava a ésser “tot allò que no és habitatge”. La relació que Le Corbusier establia entre el 

lleure i l’habitatge ja als anys vint es mantingué com a tema dels CIAM incorporant-se a “La Carta de Planificació de la ciutat” o 

Carta d’Atenes del congrés de 1933 i centralitzant el debat del congrés de 1937 a París, precisament titulat “logis et loisirs”, “habi-

tatge i lleure”. A la Carta d’Atenes, crítica amb la ubicació dels espais per al lleure diari als defores de la ciutat – s’assegura que “no 

beneficien als habitants de les zones centrals, més insalubres”13 –, el concepte lleure és traduït, físicament, en espais oberts entre 

els habitatges: només construir els blocs “àmpliament espaiats (...) pot deixar zones disponibles per a finalitats recreatives, serveis 

comunitaris, places d’aparcament i oferir a les vivendes llum, sol, aire i bona vista”14. A la seva Carta d’Atenes particular, Le Corbu-

sier és més explícit i parla que “les nouvelles surfaces vertes doivent servir a des buts nettement définis: contenir les jardins 

d’enfants, les écoles, les centres de jeunesse ou tous bâtiments d’usage communautaire, rattachés intimement a l’habitation” (Le 

Corbusier, 1957, punt 37) (figura 4.10).  

                                                             
13 “Carta de planificació de la ciutat”, transcrita a les últimes planes de Can Our Cities 
Survive? de J. L. Sert, [1942] 1983. 
14 Ídem anterior. 

Figura 4.10. Le Corbusier, Ville Verte en secció, 1930 (a Le
Corbusier, 1964, 258). 
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Vincular l’espai “verd” amb l’habitatge no és un tema nou a la ciutat. Tanmateix, com hem vist en anteriors capítols, si a l’inici del 

desbordament de la ciutat, a finals del segle XIX, es vinculava bàsicament aquesta mancança d’espai a la impossibilitat de disposar 

per a les classes més desafavorides habitatges unifamiliars amb jardí privat i a l’interior de la taca urbana15, amb les conclusions 

dels diferents CIAM referents a la primacia del bloc com a model edilici d’habitació, l’espai pel lleure passà a vincular-se amb 

l’espai lliure existent entre aquests blocs i, per tant, a convertir-se en un complement indispensable de la planificació urbana: si la 

disposició dels habitatges tractava “el ple” de la ciutat, el lleure en tractava “els buits”. En la reinterpretació que Josep Lluís Sert féu 

de la carta d’Atenes a Can our cities survive? (Sert, [1942] 1983) l’arquitecte en parlar del lleure explicitava la necessària relació 

que el lleure havia de tenir amb l’espai natural i l’afectació que aquesta relació tenia a l’hora de planificar la ciutat: 

Com més plenes són les ciutats, més contacte perden amb la natura els habitants dels centres metropolitans més densa-

ment poblats. Avui és urgent renovar aquest contacte i la comunió entre l’home amb el sol, els espais oberts i la verdor de 

la natura. Aquesta necessitat de l’home es correspon amb la necessitat d’espai per a esbargir-se a l’hora de planificar la 

ciutat. 

(...) correspon als càrrecs públics fer la provisió adequada per a aconseguir que les nostres ciutats tinguin llocs d’esbarjo, 

ja que tan sols els organismes públics poden resoldre el problema de l’esplai d’una comunitat o d’una regió (Sert, [1942] 

1983, 78).  

Els exemples d’aquestes provisions d’espais “buits” ompliren pàgines de les revistes la segona meitat dels anys trenta. Entre ells, 

destacaven els parcs d’esports, que els règims totalitaris feien construir pel cultiu del cos de les respectives races. Com a exem-

ples, l’estadi Adolf Hitler a Stuttgart, el complex esportiu de Nuremberg (amb una extensa àrea d’horts de lloguer), la platja Stran-

dbad a Interlaken, el fòrum Mussolini a Roma, l’estadi central de Moscou o el complex de Novosibirsk a Rússia (figures 4.11-16). 

També eren mostrats per les revistes16 exemples de parcs que, provinents la majoria d’Estats Units, omplien amb vegetació els 

buits generats entre habitatges i autopistes en els límits de la ciutat – el sistema de parcs de Chicago, la riba del Hudson a Nova 

York (figura 4.17-19). Tanmateix, els exemples més pròxims a la CRV els trobem a Holanda. La CRV no era un parc d’esports, ni 

tampoc un parc exclusivament vegetal, destinat als retalls de ciutat; la franja d’horts de lloguer ens recorda que és un parc per 

ésser usat també diàriament. Així mateix s’interpretaren els parcs sorgits del projecte pel Groenplan de Rotterdam, de 1939, des-

                                                             
15 Vegeu capítol 3.3. 
16 Els parcs de Chicago a L’Architecture d’Aujoud’hui n.9, 1933 i el parc de la riba del 
Hudson a Nova York a L’Architecture d’Aujourd’hui n.1 de 1938. 

Figures 4.11-13. De dalt a baix, B. Hefti, platja Standbad a
Interlaken, Fòrum Mussolini (diversos arquitectes). Estadi de
Moscou, apareguts (a L’Architecture d’Aujourd’hui, n.3, 1934). 



envolupat pel grup Opbouw. La forma de viure el parc suposà la principal motivació del projecte. Els arquitectes reflectiren en una 

quadrícula un estudi interpretatiu de com cada franja d’edat usa l’espai del lleure, quadrícula que, per altra banda, anys més tard 

tornà a publicar Josep Lluís Sert a Can our cities survive?17 sota el títol “L’esbarjo a les ciutats, un problema del present” (figura 

4.20 i 4.21). La conclusió dels arquitectes holandesos no diferia molt de la del GATCPAC: una de les activitats predilectes de la 

població d’entre 25 i 50 anys, segons la quadrícula, és cultivar la terra. Per aquest motiu molts dels parcs projectats per a Rotter-

dam disposaven d’extenses àrees amb horts de lloguer (figura 4.22 i 4.23). Tanmateix, aquestes franges d’horts no servien per 

preservar els àmbits d’oci de l’expansió de la ciutat, sinó que, tal i com passava a Römerstadt18, esdevenien elles mateixes, el límit 

de la ciutat.  

                                                             
17 Sert, [1942] 1983, 91. 
18 Projecte de Ernst May de 1929, amb horts de lloguer, del qual hem parlat a la 
primera i segona part del nostre treball. 

Figura 4.14: A la dreta, P. Schmidt, Pla de l’Estadi Adolf Hitler
(a L’Architecture d’Aujourd’hui, n.4, 1936). Figura 4.15: Sobre
la columna, complex esportiu a Nuremberg. A la part superior
esquerra de la imatge hi ha una àrea d’horts de lloguer (a
L’Architecture d’Aujourd’hui, n.3, 1934). 
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Figura 4.16: D’esquerra a dreta, complex esportiu a Novosi-
birsk, Rússia (a L’Architecture d’Aujourd’hui, n.3, 1934). 
Figura 4.17: Al mig, pla de parcs de la riba del Hudson a Nova 
York (a L’Architecture d’Aujourd’hui, n.1, 1938). Figures 4.18 i 
4.19: Àrea buida a la riba del llac Michigan, i Jackson Park a 
Chicago (a L’ Architecture d’Aujourd’hui, n.9, 1933).  



 

Figures 4.20 i 4.21: Grup Opbouw. Quadrícula d’usos i edats i
reportatge fotogràfic que mostra situacions humanes en el
lleure. Material d’elaboració del Groenplan de Rotterdam (a
De 8 en Opbouw, recull 1939, 162 i 174). 
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Figures 4.22 i 4.23: Grup Opbouw. Diferents parts del Groen-
plan de Rotterdam. Els horts ocupen la major part de la
superfície i configuren el límit de l’àrea urbana (a De 8 en
Opbouw, recull 1939, 172, 173).  



Malgrat els horts atribueixin a la CRV un ús diari més propi d’un parc urbà, la justificació que el GATCPAC fa del projecte és el de 

l’ús pel cap de setmana. De fet, la particularitat de la CRV és la de situar-se entre dos tipus de “parcs” extrems: l’urbà i el parc 

natural. Aquesta “contradicció” que motivà la forma com acabà ordenant-se, tal i com hem parlat en el capítol 1.3, té com a princi-

pal punt d’equilibri la distància amb Barcelona. Prou lluny com per separar-se’n i prou a prop com per usar-la quotidianament. De-

nota la configuració natural la seva extensió19 i la dispersió amb que són ubicades les instal·lacions, característiques que no hem 

vist en els parcs urbans revisats fins ara. Denota la configuració urbana la quantitat d’espais per a esports amateurs i els horts. 

Aquesta particularitat equilibrada, de no ser ni un tipus de parc ni l’altre, neix, tal i com comentàvem a l’encetar el capítol, de la 

realitat de Barcelona. Barcelona necessitava un espai per ordenar la “fugida” urbana del cap de setmana però, al mateix temps, les 

seves mancances en espai lliure aconsellaven situar a la CRV allò que el creixement de la ciutat anava desplaçant i suprimint: els 

camps d’esports, les àrees verdes, les parcel·les de cultiu aficionat. Situar hotels i horts en un mateix àmbit, que vol dir situar 

l’excepcionalitat i la quotidianitat de costat, demostra la singularitat difícilment repetible d’un projecte com la CRV. 

4.1.2 
el week-end i les vacances pagades 

La necessitat d’ordenar el lleure pel cap de setmana i vincular aquesta activitat amb els àmbits naturals també forma part de la 

Carta d’Atenes. Tant Sert com Le Corbusier coincidiren en valorar que els espais naturals especialment agraciats com platges, 

llacs i muntanyes, són els més indicats per ubicar-hi equipaments pel cap de setmana. Tanmateix, si Le Corbusier argumentava 

que “la question de distance, grâce au perfectionnement des moyens mécaniques de transport ne joue plus, ici, un rôle prépondé-

rant” (Le Corbusier, 1957, punt 40), Sert demanava que s’aprofitessin els llocs pròxims a la ciutat (Sert, [1942] 1983, 96 i 247). La 

demanda que Sert feia de la proximitat podria interpretar-se com a un vestigi de la seva experiència a l’hora de projectar la CRV on 

les necessitats de Barcelona demanaven d’aquesta proximitat. Però a tenor del que deixà escrit a Can our cities survive? interpre-

tem que la demanda de la proximitat per a les àrees de week-end i la bona connexió d’aquestes amb les xarxes públiques tenia per 

objectiu evitar el col·lapse de les autopistes i carreteres, un fenomen que ja estaven experimentant les ciutats americanes a inicis 

dels anys quaranta i que Sert pogué alertar en el seu llibre; un fenomen, que evidentment, es devia al “perfectionnement” de la 

                                                             
19 En la figura 1.96 de la primera part, comparem la dimensió de la CRV amb 
l’eixample de Barcelona i amb el Central Park de Nova York. 

Figures 4.24 i 4.25: J. L. Sert. 1942. Imatges del llibre Can our 
cities survive? (a Sert, 1983, 97 i 99). 
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màquina al que feia referència Le Corbusier (figura 4.24-26) (Sert, 1983, 103). Per tant, ambdós pronòstics es compliren: molts 

ciutadans passaven el cap de setmana a molts quilòmetres d’allà on vivien habitualment, tot col·lapsant les autopistes d’entrada i 

sortida de la ciutat els divendres i els diumenges per la tarda. 

El fenomen del cap de setmana revolucionà en primera instància el món de l’habitatge. Els projectes de cases de baix cost en 

indrets naturals substituí la imperant temàtica de l’habitatge social i de les “villes” burgeses que havia dominat les revistes de ten-

dències durant els últims anys vint i primers trenta. La temporalitat amb què es viuen aquests habitatges permeté replantejar alguns 

aspectes vinculats al seu ús – dimensions, relació dins/fora, construcció de baix cost – i aquesta transgressió funcional atragué 

l’interès de molts arquitectes que generaren els seus prototips tant provinents d’encàrrecs com imaginats. Els primers tantejos del 

GATCPAC sobre aquest tema vingueren coetàniament a la CRV i amb anterioritat al boom d’aquestes temàtiques en els mitjans 

europeus. La casa per al cap de setmana a la platja de Josep Lluís Sert publicada al número 8 d’AC, fou la base per l’habitatge 

tipus A de la ciutat i fou novament reciclada pel projecte de casa de cap de setmana a Eivissa publicat a L’Architecture 

d’Aujourd’hui20 força anys més tard del que ho féu a AC acompanyant-se, ara, d’un fotomuntatge i de la imatge d’un model realitzat 

amb construcció tradicional (figura 4.27 i 4.28). Aquest exemple precedí les brillants casetes de cap de setmana del Garraf (figures 

4.29-30). A la publicació d’aquestes al número 19 de la revista AC l’any 1935 Sert i Torres Clavé feien una declaració de principis 

del que per a ells significava l’habitatge del week-end: 

Creemos interesante (...) el estudio de casas mínimas para el fin de semana, entre otros, por los siguientes motivos: 

A) Pocas personas disponen hoy de los medios necesarios para construirse una casa donde puedan veranear toda la vida. 

B) Los que pueden hacerlo, prefieren, siguiendo los impulsos dinámicos de nuestra generación, no atarse cada verano a 

un lugar determinado, y si probar cada año un sitio diferente, cosa que facilita el automóvil y los medios rápidos de comu-

nicación. 

C) El poseer una casa importante21 de veraneo obliga, hasta cierto punto, a su propietario, a habitarlo, si quiere amortizar 

el capital empleado. 

Una casa “week-end” no debe costar más que un coche corriente, lo que hace que pueden venderse o alquilarse fácilmen-

te. 

                                                             
20 A la revista AC sortí al n. 8, de 1932, mentre que a L’Architecture d’Aujourd’hui sortí 
publicada al primer número de 1936. 
21 Les negretes són de l’original. 

Figura 4.26: J. L. Sert. 1942. Imatge d’un col·lapse a una 
autopista americana apareguda a Can our cities survive? (a 
Sert, 1983, 97 i 99).



D) Del mismo modo que estos últimos años ha evolucionado el concepto del automóvil, poniéndose en boga los modelos 

pequeños y de poco consumo, que se ajustan a un programa de reducción de gastos, igualmente debe evolucionar tam-

bién el concepto de la residencia de verano. 

E) La vivienda para fin de semana permite disponer, por poco dinero, de un lugar tranquilo donde podemos pasar unos 

días, o a veces unas horas solamente, fuera del ambiente irrespirable de la ciudad. 

F) Estas viviendas no deben estar demasiado alejadas de la ciudad, lo que permitirá utilizarlas a menudo a la hora del 

baño y del almuerzo. En nuestro clima se pueden utilizar estas casitas casi todo el año (AC, n.19, 1935, 37, 36). 

Figures 4.27 i 4.28: Damunt la columna, J. L. Sert, Fotomun-
tage de la caseta de platja per a Eivissa i imatge d’una casa
popular de la qual es diu “Une autre maison du même type, 
mais construite en maçonnerie” (a L’Architecture d’Aujoud’hui, 
n.1, 1936). Figura 4.29: Al mig, J. L. Sert i J. Torres Clavé. 
Imatges de les Casetes al Garraf, 1935 (a AC, n.19, 1935). 
Figura 4.30: A la dreta, J. L. Sert i J. Torres Clavé. Planta
d’algunes de les Casetes al Garraf, 1935 (a AC, n.19, 1935). 
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Uns principis similars foren usats com a programa del concurs organitzat per la revista L’Architecture d’Aujoud’hui el mateix 1935. 

Les cases de cap de setmana guanyadores van poder ésser exposades a la mostra sobre habitatge que la revista organitzava 

anualment a París (figures 4.31-32). Les cases compartien uns mateixos principis que les de Sert i Torres, però no uns resultats 

similars. La majoria d’elles eren de construcció lleugera i aixecades del terra, tot i que n’hi havia de formigó que aprofitaven les 

possibilitats del material per aconseguir grans voladissos. Els números de L’Architecture d’Aujoud’hui que tractaven monogràfica-

ment el week-end foren el primer de 1935 i el primer de 1936. Ambdós es referien a concursos convocats per la pròpia revista. Si 

en el de 1935 es tractava de resoldre una caseta, en el de 1936 es tractava de resoldre un poblat de cap de setmana. Els exem-

ples finalistes distaven molt de la forma d’ordenar les vacances ideada pel GATCPAC. Totes les urbanitzacions utilitzaven el model 

tipus ciutat jardí: casetes mínimes aïllades o adossades situades dins d’una parcel·la privada. Les configuracions que adquirien les 

colònies eren més pròximes als suburbis jardí de Raymond Unwin publicats a CIVITAS que als exemples de barris urbans moderns 

construïts contemporàniament com les Siedlungs alemanyes (figures 4.35-40).  

Figura 4.31: Sobre aquesta columna, tres models de caseta de week-end del Concurs organitzat per
L’Architecture d’Aujourd’hui el 1935, de M. Hardel (primer premi), de M. M. Guerin et Herbulot (2on premi)
(a L’Architecture d’Aujourd’hui, n.1, 1935). Figura 4.32: Sobre aquesta columna, M. M. Guerin et Herbulot,
1935, el 2on premi del concurs muntat a la segona fira de l’habitatge organitzada per la revista (a
L’Architecture d’Aujourd’hui, n. 2, 1935). Figura 4.33: A l’esquerra, L. Kocher i A. Frey, caseta de cap de
setmana a Long Island, Nova York (a L’Architecture d’Aujoud’hui, n.1, 1936). Figura 4.34: Portada de
L’Architecture d’Aujourd’hui n 1, 1936, amb la terrassa d’una casa de Week-end de L. Kozma. 



 

Figures 4.35-37: Tres formes diferents d’abordar el programa del Concurs de L’Architecture d’Aujourd’hui
de 1936 dedicat a una ciutat de vacances. De dalt a baix i de dreta esquerra: L. Carcary, M. Fournier i M.
Vacher (cases aïllades), Pierre Beck i M. Mastoraki (cases en línia), André Le Donné (cases agrupades).
Els tres projectes foren mencions (a L’Architecture d’Aujourd’hui, n.1, 1936). 
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Figures 4.38-40: Les cases de week-end corresponents als 
projectes anteriors. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: André 
Le Donné (cases agrupades), Pierre Beck i M. Mastoraki 
(cases en línea), L. Carcary, M. Fournier i M. Vacher (cases 
aïllades) (a L’Architecture d’Aujourd’hui, n.1, 1936). 



Tanmateix, en aquest primer número de L’Architecture d’Aujoud’hui de 1936, número on també s’hi publicava la casa mínima per a 

Eivissa de Sert, hi apareixia una casa de cap de setmana a un suburbi de París de Le Corbusier. Aquesta casa, un rara avis en el 

panorama de l’habitatge de cap de setmana, suposava l’exemple més pròxim a les casetes del Garraf de Sert i Torres. Lluny de 

plantejar l’habitatge com a una construcció lleugera i “sobreposada” en el paisatge per mitjà de peus drets, Le Corbusier, contradi-

ent el seu propi principi dels pilotis, vinculà aquest habitatge a la terra, enterrant-lo i colgant-lo de vegetació (figura 4.41). Contràri-

ament a la consideració generalment acceptada que l’habitatge temporal pot ser efímer, l’arquitecte concebé l’habitatge de cap de 

setmana com a part integral del terreny, usant tècniques de “camuflage” per dissimular-lo; una resposta gens equivocada tenint en 

compte l’actual imatge que ofereixen els suburbis de cases aïllades. 

El denominador comú dels habitatges de cap de setmana que hem anat veient és la terrassa de grans dimensions i l’interior con-

tingut; unes de les característiques que el GATCPAC ja anticipà amb el seu prototip de caseta desmuntable, desenvolupat molt 

abans que tots aquests models, concretament l’any 1932, i que tenia en el rerefons atmosfèric l’ambient salnitre de la CRV. La 

caseta desmuntable, a part de ser l’estrena constructiva del GATCPAC en tant que grup, suposà una experiència visionària la 

filosofia de la qual evolucionà a passos agegantats fins arribar a l’invent de la roulotte apareguda a mitjans dels anys trenta (figura 

4.42). La roulotte, mesclava diverses experiències pretèrites: per una banda les diligències i els vagons equipats pensats per a un 

viatge luxós “en moviment” (l’invent de l’americà “Pullman Coach” o el francès “Wagon Lits”22, autèntics restaurants i hotels trans-

portables inspiraren, com hem vist, moltes investigacions arquitectòniques modernes), per altra banda l’experiència efímera de les 

casetes desmuntables i, finalment, les tendes de la pràctica del càmping, mètode molt econòmic per viatjar, especialment apreciat 

a Catalunya23 (Fernández, 1991, 238) (figura 4.43). Amb aquesta suma l’experiència del viatge encara es feia més popular, més 

accessible, i preludiava el turisme de masses, fenomen que encara tardaria vint anys a explotar. Amb la roulotte el concepte de 

“desmuntabilitat” es reemplaçà pel de mobilitat i els peus drets i les estaques es substituïren per dues rodes i una bola de remolc. 

                                                             
22 El tren esdevingué en el principal mitjà de transport dels qui anaven a buscar les 
platges i dels qui viatjaven durant la segona meitat del segle XIX i principis del XX a 
Anglaterra i França (Fernández, 1991, 29). 
23 El nom de càmping prové del butlletí Cycle-Camping que des de 1906 editava una 
associació anglesa que fomentava les sortides amb bicicleta i tenda de campanya 
(Fernández, 1991, 234). A Catalunya existia durant els anys trenta el Càmping Club 
de Catalunya, amb seu a Barcelona, que va arribar a organitzar l’any 1936 el IV 
Congrés i Rallye Internacional de la FFC a Caldes de Montbui (Fernández, 1991, 
238). 

Figura 4.41: Le Corbusier. Casa de week-end als suburbis de
París, 1936 (a L’Architecture d’Aujourd’hui, n.1, 1936). Figura
4.42: Primers models de Roulotte apareguts a De 8 en Op-
bouw, n.12, 1935. Figura 4.43: “Casa rodant”de la Bristol
Waggon Company constructors del vagó tipus Pullman.
Disseny de Dr. W, Gordon-Stables, president del Caravan
Club de Londres, de 1886 (a Fernández, 1991, 187). 
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Pel camí, però, es quedaren exemples interessantíssims com la casa de plafons d’alumini de Charlotte Perriand, un petit mòdul 

lleuger suspès per una bastida d’acer, o la casa de llana de roca de René Coulon, un habitatge de parets flexibles clavades damunt 

una estructura reticular de fusta útil com a lleixa interior on deixar-hi llibres i altres estris (figures 4.44-48).  

Figures 4.44 i 4.45: Sobre aquesta columna, Carlotte Perri-
and, refugi de muntanya desmuntable (a L’Architecture
d’Aujourd’hui, n.4, 1939). Figures 4.46-48: A l’esquerra, René
Coulon, casa desmuntable de llana de roca. A l’esquerra, de
dalt a baix: Perspectiva, plantes de diferents dimensions i
imatges del prototip muntat a la 5a Exposició de l’Habitatge
de 1938 (a L’Architecture d’Aujourd’hui, n.2, 1938). 



Les cases desmuntables i les de lloguer de la CRV estaven orientades al lleure de cap de setmana de la classe mitja-alta de la 

societat. Malgrat el seu funcionament “de ferreteria”, la caseta desmuntable tenia un preu alt24 i les cases de lloguer només se les 

podrien permetre un petit segment del total d’usuaris de la CRV. Aquestes formes de residència, com sabem, eren minoritàries dins 

del programa de la ciutat. La CRV estava bàsicament destinada a la classe treballadora que havia d’usar hipotèticament els seus 

serveis a baix cost i dormir en els 12.370 llits dels diferents hotels i sanatoris. Com hem anat dient, al guany de la limitació de la 

jornada laboral se li ha de sumar el del dret a les vacances pagades. Amb aquest últim guany25 la disposició de temps lliure de la 

classe treballadora europea arribà a límits inimaginables. La millora de la xarxa de ferrocarril i la proliferació de noves línies 

d’autobús facilità els desplaçaments cap a les platges o a paratges naturals els dies de descans. Els autobusos, cada vegada més 

sofisticats (figura 4.49 i 4.50), permetien desplaçar-se amb poc temps per tot el territori i no només per allà on arribava la xarxa de 

ferrocarril. Com hem vist a la primera part del nostre treball, el col·lapse dels mitjans de transport que es dirigien a la platja s’utilitzà 

com a prova de la necessitat de la CRV, vinculant les imatges de trens i autobusos plens a vessar amb frases com: 

Las clases media y trabajadora son las que han dado magnitud al problema. Problema que sólo pueden resolver los me-

dios de comunicación más modernos debidamente organizados, los grandes espacios libres y un proyecto de conjunto en 

el cual se estudie una fácil circulación que distribuya a estas masas de un modo racional. Proyecto enfocado de cara a una 

organización colectiva (AC, n.7, 1932, 25) (figura 4.51). 

A tots els països d’Europa el descans de la classe obrera s’organitzà26 col·lectivament com demanava el GATCPAC. Sobretot el 

lleure juvenil. A Itàlia la Opera Nazionale Dopolaboro vinculada al partit feixista, a Alemanya el programa Kraft durch Freunde (La 

Força per l’Alegria) i la construcció de residències per a les vacances promogudes pel govern de Hitler com la de l’Illa de Prora, 

consistent en un bloc residencial llarguíssim que ressegueix diversos quilòmetres de costa (figura 4.52); a Rússia l’organització del 
                                                             
24 Hem dedicat el subcapítol 1.4.1 a la caseta desmuntable. 
25 Els primers països en generalitzar el dret a les vacances retribuïdes són la URSS, 
amb l’article 119 de la Constitució de Stalin i la Itàlia feixista, amb el Codi del Treba-
llador. Ambdós foren d’aplicació des de 1922, aproximadament (Fernández, 1991, 
273). A França el guany arribà el 1936 (Candilis, 1973, 139). 
26 Tant la revolució russa de 1917, com la proliferació a Alemanya del Nacional Socia-
lisme o a Itàlia del Partit Nacional Feixista, propiciaren la creació de lleis de protecció 
del treballador, entre les quals hi havia les limitacions laborals citades. A França 
aquesta tasca la desenvoluparen els sindicats. A Espanya el govern de la Segona 
República (Fernández, 1991, 273-275). 

Figures 4.49 i 4.50: autocar Lancia per a excursions llargues 
de la Companyia d’Autobusos de Roma (a L’Architecture 
d’Aujourd’hui, n.3, 1933). Figura 4.51: imatge d’un autocar de 
Barcelona usada per justificar la CRV al número 7 de la
revista AC (arxiu fotogràfic, GATCPAC, AHDBCOAC,
C27/168.6). 
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lleure per les assegurances socials generant centres al Mar Negre, a Crimea, al Càucas o al Caspi (figura 4.53); a Àustria la Unió 

Turística Austríaca d’Amics de la Muntanya o Neues Leben (Nova Vida) fomentant albergs i refugis; i a França els sindicats de la 

CGT amb el Bureau de Tourisme o Les Vacances pour Tous, configuraren el dibuix del que posteriorment s’ha denominat Turisme 

Social, un turisme tutelat i gestionat per organitzacions obreres o pels Estats, precursor del turisme de masses de la postguerra 

(Fernández, 1991, 273-275). Moltes d’aquestes organitzacions jugaven als respectius països el paper que havia de jugar la Coope-

rativa de la CRV: organitzar les vacances, però al mateix temps oferir àmbits adequats per realitzar-les. El Turisme Social del perí-

ode d’entreguerres era la continuació “polititzada” de la tasca iniciada a principis del segle XX per organitzacions juvenils27 europe-

es i americanes que es dedicaren a promoure el coneixement de la naturalesa i a estendre una xarxa d’albergs juvenils i refugis de 

muntanya, el paral·lelisme català del qual foren els centres excursionistes. Malgrat a la CRV no es parli de refugis, sinó només 

d’hotels, l’experiència de l’aprofitament de l’espai de les habitacions dels albergs de muntanya animà, al nostre entendre, al 

GATCPAC a proposar l’hotel cabina que optimitzava l’espai de les habitacions a través d’elements plegables (figures 4.54 i 4.55). 

                                                             
27 El primer alberg data de 1910 a Alemanya. Les organitzacions més importants 
foren: A Anglaterra, la Workers Travel Association, la Hollidays Fellowship (1891) i la 
Youth Hostel Association (1929). A Alemanya, la lliga Hauptausschuss für Jengenher-
bergen (1913). A França, Ligue Française pour les Auberges de la Jeunesse (1929) 
(Fernández, 1991). 

Figura 4.52: sobre aquesta columna, complex de vacances 
obreres a l’illa de Prora, Alemanya, construït per l’obra sindi-
cal Nacionalsocialista (font: http://www.forbidden-places.net). 
Figura 4.53: sobre aquesta columna, complex de descans 
realitzat pel règim socialista a Crimea (a Kolesnikov, 1949, 
f.178). Figures 4.54 i 4.55: a l’esquerra, Paul Chevalier. 
Refugi Mont Blanc, del Club Alpin Français (a L’Architecture 
d’Aujourd’hui, n.4, 1939). 



La tasca arquitectònica dels organismes que organitzaven les vacances obreres es féu visible a totes les revistes europees 

d’arquitectura superat l’any 1934, any de la publicació internacional de la CRV, primera ciutat de vacances “integral” apareguda als 

mitjans. En relació a la CRV, els equipaments juvenils tipus camps de colònies com el de Cattolica, de C. Busiri-Vici de 1935 o el 

complex a Ondres (Landes) de Pierre Forestier o la colònia “Sandro Mussolin”i a Cesenatico de Giuseppe Vaccaro, tots ells de 

1939, interpretaven la relació entre arquitectura i paisatge d’una forma força pròxima al projecte del GATCPAC, en el sentit que 

prepondera la dispersió, la baixa densitat i l’absència d’elements d’urbanització per deixar que la vegetació s’escoli generosament 

entre els edificis (figures 4.56-58). Com hem vist, també a les revistes es publicaven refugis construïts en llocs inaccessibles dels 

Alps, com a proeses de la modernitat, talment el de Montblanc obra de Paul Chevalier. En el rerefons de molts d’aquests projectes 

d’organització del lleure juvenil hi havia l’experiència americana dels parcs nacionals i dels camps de descans, a la qual les revistes 

europees dedicaven articles coetàniament a les dels camps de turisme social. El sistema de parcs americans adoptava una doble 

premissa interessant: la de la protecció i la de la intervenció turística. Conscients que la protecció del paisatge atrauria la població 

que busca visitar els paratges naturals, en paral·lel a la delimitació de l’àrea de protecció es definien els punts d’accés als parcs 

(figures 4.64 i 4.65). En aquestes àrees s’establien camps de vacances amb construccions molt lleugeres com tendes i bungalows, 

vinculades a una plaça d’aparcament. Això donava resposta al creiexement d’un fenomen recent als Estats Units: l’auto turisme 

(figures 4.59-63). Aquest sistema de protecció/intervenció, paradoxalment, no dista tant de la intenció que el GATCPAC portava de 

cap amb la CRV: per una banda, el grup també delimitava una zona de protecció titllada de parc marítim28 i a través de la caseta 

desmuntable permetia la colonització temporal del paisatge. Tanmateix, a diferència dels campaments dels parcs americans, la 

CRV concentrava gran part de l’aforament en poques estructures fixes de construcció pesada.  

                                                             
28 Veure els capítols 1.1 i 1.3. 

Figures 4.56-58: Diferents camps de colònies juvenils. De dalt
a baix i d’esquerra dreta: C. Busiri Vici, Colònia a Cattolica, 
Itàlia (a L’Architecture d’Aujourd’hui, n. 4, 1935), Pierre Fores-
tier, Colònia a Ondres, França, i G. Beccaro, Colònia “Sandro
Mussolini” a Cesenatico, Itàlia (ambdues a L’Architecture 
d’Aujourd’hui, n.7, 1939). 
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Auto turisme. 
Figures 4.59-61: A l’esquerra, imatges d’un camp de vacances amb Cabins (cabanyes) al Rainier National Park
d’Estats Units. (a L’Architecture d’Aujourd’hui, n.7, 1939). Figures 4.62 i 4.63: Perspectiva d’un complex i planta
d’una cabanya amb l’aparcament cobert al costat (ídem). Figures 4.64 i 4.65: A dalt i a la dreta, sistema de
Parcs Nacionals d’Estats Units i damunt aquesta columna, Parc Nacional del Grand Canyon, amb els accessos
i els “Auto-camps” senyalats (ídem).



El lleure de les vacances de la classe obrera arribà a tots els indrets de la geografia europea. Tant a mar (amb l’adequació de 

platges) com a muntanya (amb la construcció de refugis) les onades de viatgers esporàdics es feren cada vegada més massives i 

els governs de molts països s’adonaren de la necessitat d’ordenar territorialment els àmbits de més èxit. Així, paral·lelament als 

projectes d’equipament per a tots aquests nous usos, també es desenvoluparen plans per ordenar les noves àrees turístiques. Dels 

que hem pogut observar revisant les diferents revistes de l’època, destaquem dos plans realitzats en posterioritat a la CRV per la 

seva proximitat amb el projecte del GATCPAC; un de mar i un de muntanya. El de mar és un pla per ordenar la zona de platges de 

Bloemendaal i Zandvoort, prop de Haarlem (Holanda); el de muntanya és el conjunt de plans per a la Vall d’Aosta a la vessant 

italiana del Mont Blanc. La primera proposta, de l’arquitecte Auke Komter, integrant del grup holandès De 8, és un projecte que té 

un propòsit força similar al de la CRV, això és “equipar” una platja i part del territori de dunes i aiguamolls contigu amb restaurants, 

aparcaments, casetes de banys (figures 4.66-69). Tot i aquesta similitud, en extensió i en oferta residencial el projecte de De 8 és 

d’una dimensió menor: no planteja hotels i només té una àrea per a cases de cap de setmana. Les coincidències amb el projecte 

del GATCPAC però, són força evidents. En primer lloc, ambdós projectes rebutgen urbanitzar un passeig marítim arran de costa, 

sinó que prefereixen camins que permetin un accés puntual a la platja. En segon lloc, les arquitectures de cadascun d’aquests 

exemples s’insereixen amb cura en el terreny, aixecant les edificacions amb peus drets. Tanmateix, un punt negatiu d’aquest pro-

jecte holandès, a tenor de com el GATCPAC justificava la CRV, és el pas d’una carretera de grans dimensions fins a tocar de la 

platja. Per garantir la “tranquil·litat” de l’àmbit de vacances el grup català defensava un esquema en “cul de sac” que evitava el 

nerviosisme que provoca que l’àrea sigui “de pas” 29. 

L’altre projecte té una naturalesa molt diferent. La ordenació de la Vall d’Aosta de Luigi Figini, Gino Pollini, Gian Luigi Banfi, Enrico 

Peressutti, Ernesto N. Rogers, Lodovico B. Di Belgiojoso i Piero Bottoni és un conjunt de plans per introduir equipaments destinats 

a les vacances i al turisme als pobles existents a la vall. Un d’aquests projectes, referent a la població de Cormayeur, s’acosta força 

al projecte de la CRV. El pla distingeix dues zones: una zona central, situada prop del poble original, ordenada per una barra molt 

llarga de baixa altura on s’hi ubiquen els espais comercials i on perpendicularment s’hi connecta una passarel·la que arriba a 

l’estació de tren i unes edificacions lineals amb els habitatges pels habitants del poble, i una zona perifèrica, formada per sis edificis 

de gran alçada que envolten, sense entrar en contacte amb cap infraestructura, una àrea d’equipaments esportius (figures 4.70 i 

                                                             
29 A la Memòria, el grup defensa que a la CRV s’hi hagi d’anar expressament (Memò-
ria del projecte de 1933, apartat de Parc Marítim, fons GATCPAC, AHDBCOAC, 
C37/245). 

Figures 4.66 i 4.67: Auke Komter, grup De 8, ordenació de la 
costa de Bloemendaal aan Zee, Holanda (a De 8 en Opbouw, 
n.15, 1935). Figura 4.68: J. P. Kloos. Restaurant a la platja de 
Zandvoort (àrea contigua a Bloemendaal) (a De 8 en Op-
bouw, n.18, 1938). 
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4.71). Els edificis de grans dimensions, que contenen els hotels, estan situats en direcció paral·lela o perpendicular a la barra de 

comerços de la zona central, però la seva ubicació gaudeix d’una aparent llibertat sobre el paisatge – no segueixen l’ordre de cap 

malla de carrers – i la seva inserció és neta – no disposaven de basaments, ni pèrgoles. Aquesta manera d’actuar ens recorda no 

només la imatge dels hotels de la CRV erigint-se per damunt de la pineda, sinó també als projectes de ciutats russes que El Lissit-

zky publicava a Russland i que hem mostrat a la segona part del nostre treball30. 

Malgrat la bona predisposició dels governs europeus a “ordenar” les vacances, a Espanya, un país força més pobre, l’establiment 

d’àrees pel descans de cap de setmana a les platges o a la muntanya venia de la mà de la iniciativa particular. Com hem vist a la 

primera part del nostre treball, a Castelldefels existien restaurants o “merenderos” amb casetes pel bany (figures 4.72 i 4.73). Tam-

bé són conegudes les estructures d’aquesta índole a Montgat, Badalona. Tot i el maximalisme del projecte de la CRV, el GATC-

PAC també sabé valorar l’escassesa de recursos d’aquest tipus de petites construccions de platja, senzilles i lleugeres. Així a la 

revista AC es publicaren alguns exemples, com l’establiment de banys a la platja a Talamanca, a Eivissa, de l’arquitecte E. Heil-

bronner (figura 4.74-76) o el porxo/restaurant d’estiu de Calafell del qual no se n’esmenta l’autor (figura 4.77 i 4.78). 

 

                                                             
30 Concretament al subcapítol 2.2.2 i figures 2.70 i 2.71. 

Figura 4.69: Part superior dreta, De 8, esquema d’ordenament de la costa aplicable a Blomendaal aan
Zee (a De 8 en Opbouw, n.15, 1935). Figura 4.70: Luigi Figini i Gino Pollini, pla d’ordenació de Cour-
mayeur, vessant Italiana del Mont Blanc (a L’Architecture d’Aujourd’hui, n.4, 1939). Figura 4.71: G. L.
Banfi, E. Peressutti i E. N. Rogers, pla d’ordenació de l’estació popular de Pila (ídem anterior). 



 

Figura 4.72: Sobre aquesta columna, imatge de la Barcelone-
ta amb els “xiringuitos” de platja envoltant l’Escola de Mar (a
Busquets, 1992, 95). Figura 4.73: Davall, imatge aèria de la
platja de Castelldefels els anys trenta (arxiu fotogràfic del
GATCPAC, AHDBCOAC, C15/83.10). Figures 4.74-76: Part
superior a la dreta i al mig, E. Heilbronner, Establiment de
banys a la platja de Talamanca, Eivissa, planta i dues imatges
(a AC, n.21, 1936). Figures 4.77 i 4.78: Dues imatges del
Casino/Restaurant d’estiu de la platja de Calafell (a AC, n.23,
1936). 
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4.1.3 
el repòs sanitari 

L’àrea de la CRV dedicada als sanatoris és la que més ràpidament perdé el seu sentit. La ubicació d’aquest tipus d’edificacions 

vora el mar provenia de la vinculació que des del segle XVIII existí entre l’ambient marítim i el guariment de malalties (Tatjer, 2009, 

6). Tanmateix, com se sap, deu anys després de la publicació de la CRV a la revista AC, els metges de l’exèrcit americà produïen 

en sèrie medicaments derivats de la penicilina31 i dotze anys després es començava a tractar la tuberculosis amb l’estreptomicina i 

l’àcid paraaminosalicílic. Amb aquests descobriments la importància de restar en balnearis i sanatoris marítims durant el descans 

laboral perdé tot el sentit (Fernández, 1991, 233). Els sanatoris dedicats a la cura de sol i de brisa marina deixaren de construir-se, 

per tant, a partir de la Segona Guerra Mundial. La coincidència d’aquest ocàs amb l’abaratiment dels mitjans de transport, féu que 

paulatinament els ciutadans es desplacessin a més quilòmetres per gaudir del descans de les vacances, convertint en obsoleta la 

ubicació de centres termals i sanatoris pròxims a les ciutats. 

La vinculació de la platja amb els balnearis comparteix origen amb el fenomen de les vacances. Des del segle XVIII l’alta societat 

britànica es desplaçava a les platges per descansar. En paral·lel durant la segona meitat del segle XVIII guanyaven popularitat les 

teories que, com la del metge Richard Russell, parlaven dels poders guaridors de l’aigua i l’ambient marí. Amb rapidesa es crearen 

els primers centres balnearis, pobles de la costa de Gran Bretanya com Scarborough, Blackpool, Yarmouth que tenien termes 

naturals o d’aigua de mar escalfada (Mills, 1983, 2) (Fernández, 1991, 131). A l’Anglaterra de la revolució industrial, molts ciuta-

dans començaren a desplaçar-se cap a aquests espais situats a la costa durant les parades de manteniment que feien les fàbri-

ques. Tanmateix, és l’extensió de la xarxa de ferrocarril a mitjans del segle XIX el que acabà de massificar aquests indrets. La 

massificació canvià la orientació dels establiments d’aquestes poblacions que, d’una oferta inicial exclusivament termal, s’acabà 

combinant amb la oferta lúdica de les atraccions i els casinos, molts d’ells situats en característics piers damunt del mar (figura 

4.79).  

L’opulència de molts d’aquests establiments inspiraren els primers banys termals de Catalunya situats a la ciutat de Barcelona. Els 

principals banys termals s’emplaçaven al barri de la Barceloneta i daten de finals del segle XVIII. Tot i que els banys més antics, 

anomenats de la Casa de la Caritat, foren enderrocats pel creixement de la Fàbrica de la Maquinista, l’oferta de banys a aquest 
                                                             
31 Fong descobert el 1929 pel Dr. Fleming. 

Figura 4.79: Dibuix d’Alan Price sobre els piers de finals del 
segle XIX (a Mills, 1983, 2). Figura 4.80: Projecte de Banys 
Orientals a la Costa de Barcelona (a Tatjer, 2009, 9). 



indret cresqué durant tot el segle XIX. El primer establiment que utilitzà passarel·les per endinsar-se al mar fou el dels banys orien-

tals, projecte d’August Font i Carreras de 1872 (figura 4.80) (Tatjer, 2009, 7-9). Tanmateix el bany que més renom prengué fou el 

de Sant Sebastià, establiment que entrat el segle XX fou pioner en l’ús mixt (per a ambdós sexes) de les instal·lacions (Fernández, 

1991, 198).  

L’augment de la tradició de les vacances, a Espanya un privilegi d’una minoritària classe benestant fins a les lleis laborals de la 

República, discorregué en paral·lel a l’explosió demogràfica de la ciutat i a la visió d’aquesta amb “hostilitat sanitària”. Els llocs de 

destí dels estiuejants eren bàsicament dos: la segona residència i els balnearis. En quant a les residències, les famílies riques 

disposaven sovint d’una casa fora de la ciutat per passar-hi l’estiu. La localització més freqüent era un poblat a no gaires quilòme-

tres de distància i, a poder ser, amb platja. Els pobles més sol·licitats per a la burgesia de Barcelona del segle XIX eren Vallvidrera, 

Sitges32, Vilanova i la Geltrú, poblacions també escollides pels “indianos” que retornaven a Catalunya després d’haver fet fortuna a 

Amèrica. A Sitges, Francesc Armengol promotor de la urbanització Terramar el 1922 construí un Autòdrom, pioner a Espanya, en 

un projecte encaminat a ésser un prematur “parc temàtic” (Subirana, 2006, 43-63). A mesura que durant el segle XX millorava el 

transport, aquestes poblacions d’estiueig es cercaven a més quilòmetres de Barcelona. Per exemple, l’evolució de la ciutat jardí de 

S’Agaró, projecte de Rafel Masó, anà en paral·lel a l’establiment d’una línia regular d’autobús “Pullman” provinent de Barcelona 

l’any 1929 (figura 4.81 i 4.82) (Moldoveanu, 1996, 8). Normalment a la casa d’estiu s’hi traslladava la dona amb els fills, mentre que 

l’home restava a la ciutat els dies laborables per treballar. Hem parlat ja de com els propis membres del GATCPAC disposaven 

també de segones residències33. Els pobles arran de costa s’anaven omplint d’aquestes residències, que es caracteritzaven, preci-

sament, per la inserció aïllada en el paisatge i per estar envoltades de jardins i vegetació, elements que Mercè Rodoreda copsà 

immillorablement a través dels seus llibres34.  

Però, com hem esmentat, gran part de la oferta d’estiueig era coberta pels balnearis. El balneari marítim més important del segle 

XIX era el Balneari Colón de Caldes d’Estrac. També disposaven de balnearis o establiments pel bany les poblacions d’Arenys de 

Mar, Sant Feliu de Guixols, Calella de Palafrugell (Tatjer, 2009, 23). A mesura que es normalitzava la oferta de banys a la costa (a 

                                                             
32 Entre 1860 i 1880 a Sitges s’hi podia arribar en diligència i en vaixell des de Barce-
lona (Fernández, 1991, 199). 
33 Veure el capítol 3.5. 
34 Cal destacar Jardí vora el mar o Mirall trencat. 

Figura 4.81 i 4.82: Aguilera. 1929. Cartell on s’enuncia el
complex de vacances de S’agaró mencionant el servi
d’Autocars tipus Pullman. A baix l’autocar l’any 1929 (a Mol-
doveanu, 1996, 67, 48). 
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la primera part del nostre treball hem anomenat els banys existents a Castelldefels35) apareixien els sanatoris marítims, una nova 

tipologia d’edifici que tindrà força relació amb els sanatoris de la CRV. Germán Rodríguez Arias, membre del GATCPAC, amb 

anterioritat al sanatori de Manresa36 projectà el Sanatori Marítim de Calafell, que, com aquell, pertanyia a l’Hospital barceloní de 

Sant Joan de Déu. Com els sanatoris de la CRV, aquestes construccions es caracteritzaven per estar envoltades de terrasses, 

incorporant així les investigacions de R. Döker37 sobre la tipologia “terrassada” en els sanatoris. També és de rellevància, per la 

seva dimensió, el Sanatori de la Sabinosa, a Tarragona, de F. Monravà38, de 1929 (figura 4.83). En paral·lel a la proliferació dels 

sanatoris marítims es construïa a Barcelona la ja citada Escola de Mar i, amb el mateix, nom Puig Gairalt en projectava una altra 

per a les platges de Castelldefels, precisament39. La filosofia mèdica que acompanyava aquestes edificacions, com hem dit, consis-

tia en atorgar propietats guaridores als banys de sol i al contacte amb la brisa marina i foren teoritzades per Richard Russell a 

Anglaterra. A Catalunya, les primeres recomanacions en aquest sentit daten de 1820 i anaven dirigides a asmàtics i anèmics.  

Per tant, al nostre entendre, la proposta de construir cinc sanatoris a la CRV sorgeix, per una banda, de la tradició de vincular les 

platges als establiments balnearis (el nom, per exemple, de “ciutat balneària” 40 prové da la mateixa tradició), en segon lloc de la 

proliferació entre els anys 1920 i 1930 de diversos sanatoris marítims a Catalunya, en tercer lloc de la visualització per mitjà de 

llibres i revistes que el programa dels sanatoris abanderava l’arquitectura moderna a Europa durant aquells mateixos anys i, final-

ment, de la situació de dèficit d’equipaments sanitaris de Barcelona, agreujada per l’augment de malalties infeccioses en el sí de la 

població obrera.  

La singularitat de la CRV no recau, doncs, en la resolució arquitectònica d’aquests cinc sanatoris, ni en la seva disposició en front 

del mar (tot i que, la majoria de sanatoris europeus que hem vist mentre parlàvem de les infraestructures de salut a la segona part 

                                                             
35 L’empresa que els gestionava era Baños de Castelldefels S.A. amb la qual la Coo-
perativa la CRV tingué un petit litigi com hem documentat al capítol 1.1. 
36 Veure el capítol 2.3. 
37 Al capítol 2.3 comentàvem la transcendència que tingué pel disseny de sanatoris el 
llibre de Richard Döker, Terrassen Typ, de 1929. 
38 Publicat a Arquitectura i Urbanisme de 1932. Ara en estat d’abandó. 
39 Publicat a Arquitectura i Urbanisme de 1933. 
40 El nom, per exemple que utilitza Le Corbusier per a referir-se a la CRV és la de cité 
balnéarie, nom heretat d’aquesta tradició. Com, també, el nom que utilitzà Rubió i 
Tudurí al Pla de la Nova Barcelona de 1929 per citar les platges dels extrems de la 
Gran Via fou “platges balneàries”. 

Figura 4.83: F. Monrabà. Sanatori de la Sabinosa, Tarragona, 
1929 (font: http://www.forbidden-places.net). 



del nostre treball estaven situats a la muntanya41), sinó en el fet que la oferta sanitària es situï de costat amb la oferta lúdica, 

l’esportiva, la d’hotels i la d’horts de lloguer. Com hem vist, és difícil trobar assentaments vinculats a les vacances que aglutinin 

temàtiques tan dispars. De fet el GATCPAC ja situa l’àrea del repòs separada de la resta d’àrees, com una illa satèl·lit dins del 

satèl·lit que ja és en sí la pròpia ciutat. Malgrat en posterioritat a la CRV haguem continuat trobant alguns exemples notables de 

sanatoris de terrasses corregudes o basats en l’esglaonament de Döcker (figures 4.84-87), la publicació d’exemples a les revistes 

disminuí considerablement en relació a la quantitat de projectes publicats entre 1928 i 1931. No així els altres usos de la CRV, 

sobretot els vinculats al lleure i a les vacances turístiques que, pel contrari i com hem pogut comprovar, proliferaren ostensiblement 

fins que la Segona Guerra Mundial deturà l’activitat dels arquitectes i canvià les prioritats dels governs. Així també succeí el 1936 a 

Espanya, deturant per sempre el projecte del GATCPAC. 

 

 

                                                             
41 El tractament de malalties com la tuberculosi demanava situar-se en llocs amb poca 
pressió atmosfèrica per a facilitar un augment de la freqüència respiratòria. 

Figura 4.84: Sobre aquesta columna, P. Zabalo Ballarín,
Secció del Sanatori Antituberculós de Leza, Laguardia, Álava,
1934-35 (registre DOCOMOMO Ibérico). Figura 4.85: Davall, 
R. Bergamín, Genaro de No, Sanatori Antituberculós de
Salamanca, 1936-46 (registre DOCOMOMO Ibérico). Figures
4.86 i 4.87: A la dreta, Abraham et Le Même, Fotografia i a la 
dreta, secció, del Sanatori Gebriant, Passy (Alta Savoya) (a
Architecture d’Aujourd’hui, n.3, 1933). 
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4.2 
Paisatge i territori 

Després del tema de la Ciutat Funcional tractat al quart CIAM de 1933, semblava que el tema a abordar en el següent congrés 

havia de ser el concepte de regió, seguint la lògica d’obertura temàtica seguida fins ara: habitatge (Frankfurt) – barri (Brussel·les) – 

ciutat (Atenes) – regió (París). Així es deixà entendre en les posteriors trobades preparatòries d’Amsterdam42 i La Sarraz el 1935 i 

el 1936 respectivament. Però el cinquè CIAM de 1937 prengué el títol “logis et loisirs”, “habitatge i lleure”. El canvi es féu a tenor 

d’una petició d’última hora de Le Corbusier que, malgrat les conclusions de les reunions preparatòries, demanava tornar a situar43 

l’habitatge en el centre del debat arquitectònic (E. Mumford, 2000, 105-110). Així, el V CIAM acabà essent el congrés de la relació 

entre habitatge i entorn natural, atenent-nos a la conclusió de la pròpia Carta d’Atenes que vincula el lleure amb l’espai verd44. En el 

fons, el canvi vingué motivat pels esdeveniments bèl·lics que s’albiraven a Europa, dels quals la guerra espanyola en fou el primer 

antecedent. Si com deien els acords d’Atenes, tan sols els ens públics poden garantir la provisió d’aquests espais pel lleure (Sert, 

[1942] 1983, 78), aquests ens a les darreries dels anys trenta semblaven més preocupats per a la provisió d’armament que per a la 

provisió d’espais pel benestar dels ciutadans. 

Des canons, des munitions?... merci, des logis... svp45 títol amb què Le Corbusier obria el Pavelló dels Temps Nouveaux a 

l’Exposició Universal de París del mateix 1937, esdevenia una clara crítica a la prioritat pressupostària dels estats a les darreries 

dels anys trenta i que ja sabem com acabà. La temàtica del congrés, “logis et loisirs” estava emparentada amb el pavelló, en el 

sentit que esdevenia un crit d’alerta cap al desviament polític de l’Europa dels totalitarismes (figura 4.88). Sota la premissa i el 

convenciment que de resultes d’un habitatge “sa” i d’una ciutat “sana” en sorgeix una generació “sana”, l’arquitecte mostrava a una 
                                                             
42 El GATEPAC exposà els acords d’aquesta reunió al número 20 de la revista AC, 
1935. 
43 El tema del segon CIAM a Frankfurt ja fou l’habitatge, però des d’un vessant més 
intern i centrat a estudiar la superfície mínima per fer-lo accessible econòmicament. 
44 Punt 35 de la Carta d’Atenes de Le Corbusier: “Tout quartier d’habitation doit com-
porter désormais la surface verte nécessaire a l’aménagement rationnel des jeux et 
sports de enfants, des adolescents, des adultes” (Le Corbusier, 1957) 
45 Títol que prengué el llibre de Le Corbusier sobre aquest pavelló. Le Corbusier, 
1938. 

Figura 4.88: Portada del llibre de les actes del 5è CIAM,
publicat a Des canons des munitions?... Merci, des logis... svp
(a Le Corbusier, 1938, 95). 



Exposició Universal plena d’exaltacions nacionalistes la complexitat dels “conflictes” que la planificació en el sentit més ampli hau-

ria de resoldre. En el pavelló es detectava un Le Corbusier menys obsessionat pel maquinisme i el taylorisme dels anys vint i pri-

mers trenta i més preocupat per la societat, la política i per globalitzar el seu discurs urbà (Mc Leod, 1985, 27-31). Però, amb tot, 

l’habitatge no deixava d’ésser el centre d’aquesta obertura, posant-se en pràctica la premissa que dominarà tota la producció urba-

nística de Le Corbusier i que formava part de la Carta d’Atenes: “le noyau initial de l’urbanisme est une cellule d’habitation (un 

logis) et son insertion dans un groupe formant une unité d’habitation de grandeur efficace”46 (Le Corbusier, 1957, punt 88). Tornant 

al congrés “logis et loisirs”, les conferències llegides denotaven que, més que el lleure, en tant que temàtica, el que preocupava era 

la seva traducció física: l’espai lliure (figura 4.89). Le Corbusier obria el congrés parlant de “solutions de principes”: 

Cette ouvre déborde les questions de technicité (rationalisme et fonctionnalisme). Elle est la manifestation pure, essentielle 

et fondamentale d’une nouvelle conscience. 

Ce n’est que du point de vue d’une nouvelle conscience qu’on peut désormais envisager les problèmes de l’architecture et 

de l’urbanisme. 

Une nouvelle société crée son foyer, ce réceptacle de la vie. L’homme et son abri. Équipement des pays, villes et cam-

pagnes (CIAM, 1979, 182). 

Al final de la ponència Le Corbusier cità les “villes et campagnes”. L’interès creixent cap a l’ordenament de la regió i que ja hem dit 

que ocupà algunes reunions preparatòries del CIAM no quedà relegat, sinó que es féu notar al congrés i enriquí el debat sobre la 

casa i el lleure. La preocupació per l’espai lliure s’emparentava sovint amb actuacions ubicades en àrees rurals, cosa fins ara inèdi-

ta en el sí dels CIAM. Banfi, Belgiojoso, Peressutti i Rogers explicaven els plans de la vall d’Aosta, que, com hem vist, combinaven 

aspectes de la ruralia amb el turisme incipient i Sert tornava a treure la CRV, però ara la comparava amb el sistema de Parcs Naci-

onals americans i les seves àrees de turisme, fent una relectura, així, del projecte, més adaptada al turisme contemporani (CIAM, 

1979, 195). Sembla que l’urbanisme modern del CIAM, superava el bloc, el barri, la ciutat i es disposava a abastar tot el territori de 

la ma del lleure. 

                                                             
46 Sobre aquest punt de la carta d’Atenes a AC n. 13 es diu: “la habitación debe 
considerarse como la función primordial de toda ciudad” (GATEPAC, 1933c, 14). Més 
tard el 1942 J. L. Sert transcriu la “Carta de planificació de la ciutat” a les últimes 
planes de Can Our Cities Survive? tot dient “El punt de partida de tot planificador urbà 
hauria de ser la cèl·lula representat per la vivenda individual” (Sert, 1983, 249). 

Figura 4.89: Programa del 5è CIAM, 1937, publicat a Des 
Canons des Munitions?... Merci, des logis... svp (Le Corbusi-
er, 1938, 95). 
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4.2.1 
temps d’expansió 

El desenvolupament del projecte de la CRV i l’esdeveniment del cinquè CIAM es troben cronològicament enmig de la transició 

personal de Le Corbusier de l’urbanisme de la Ville Radieuse (1930) a l’urbanisme dels Trois Établissements Humains (1944). El 

Pla Macià i el Pla d’Alger són dos plans emparentats pel model de la Ville Radieuse i per disposar de cités balnéaires a tocar de 

mar. La coincidència de dates entre l’elaboració de la CRV47 i el planejament “A” d’Alger ens fa suposar que la idea d’establir àrees 

de descans a la perifèria de la ciutat era quelcom que “estava en el aire” en els inicis dels anys trenta. No així, però, com havia de 

ser la seva formalització48. Com hem vist, la Cité Balnéaire d’Alger no tenia massa a veure amb la CRV i una prova de la distància 

que les separava fou la incisiva crítica que Le Corbusier adreçà per carta a Josep Lluís Sert49. L’arquitectura de la Cité Balnéaire 

estava formada, bàsicament, per un llarguíssim bloc redent (figura 4.90); la de la CRV, es caracteritzava pels blocs solts, alguns 

lineals d’altres mínimament esglaonats, implantats amb llibertat respecte la malla de camins. Tenint en compte les crítiques de Le 

Corbusier a la dispersió del projecte del GATCPAC i la predilecció pel bloc lineal demostrada en els planejaments teòrics de la Ville 

Contemporaine o la Ville Radieuse, és paradoxal que l’arquitecte suís, a mesura que avançà la seva carrera arquitectònica, 

s’acostés a les tesis ja utilitzades pel GATCPAC a la CRV a l’hora d’implantar els seus edificis residencials en el territori. La pro-

gressió, que tendí a escurçar els blocs i a disposar-los d’una forma cada vegada més autònoma en el paisatge, tingué com un dels 

últims passatges els projectes d’Unités d’Habitation, els grans blocs solts concebuts com a ciutats en altura (Monteys, 1996, 62). 

Un final paisatgísticament no molt llunyà a com el GATCPAC col·locava els hotels i els sanatoris entre la pineda del delta del Llo-

bregat. A tenor d’aquesta progressió que ara analitzarem amb més detall, podríem interpretar que la conclusió no escrita del con-

grés logis et loisirs és que allò òptim no és acostar les àrees del lleure a la ciutat, sinó acostar els ciutadans a la naturalesa, tot 

planejant els nous barris com àrees de vacances. Conclusió seguida per Le Corbusier pràcticament en solitari, a tenor del que 

acabà succeint en els CIAM’s de postguerra. 

                                                             
47 Com hem vist al capítol 1.1, la CRV es planejà entre l’octubre de 1931 i el setembre 
de 1932. 
48 S’ha de tenir en compte que des de 1930 fins passada la reunió de la CIRPAC a 
Barcelona, el 1932, no tenim constància que J. L. Sert anés a visitar a Le Corbusier. 
49 Veure el subcapítol, 2.2.1. 

Figura 4.90: Le Corbusier, detall de la Cité Balnéaire del 
Projecte “A” del Pla d’Alger, 1931-32 (Le Corbusier, [1935] 
1964, 226).



 

 

blocs en el paisatge 

El progressiu guany de llibertat en la implantació dels blocs ja es féu visible al llibre de la Ville Radieuse publicat el 1935, cinc anys 

després de l’elaboració del model teòric que portava el mateix nom. Els blocs d’habitatges dels suburbis de Roma (1934) o del Pla 

per a Nemours (1934) són els primers exemples que mostren una ruptura amb la linealitat del bloc redent, fins llavors mecanisme 

imprescindible per resoldre els edificis residencials i per “lligar” físicament les vastes superfícies de les noves ciutats (figures 4.91 i 

4.92). Aquest canvi de tendència també és coetani a la inclusió de la CRV en el pavelló dels Temps Nouveaux de 1937 a París, 

com a mostra de l’esbarjo en la ciutat50. La CRV i un projecte d’Eileen Gray eren els únics centres de vacances mostrats als Temps 

Nouveaux (figures 4.94 i 4.95). El document escollit per Le Corbusier i Josep Lluís Sert51 per ser penjat en el pavelló no era un 

qualsevol. En concret, van escollir la tela 12 de l’exposició de 1933 que mostrava una perspectiva a “vol d’ocell” de la ciutat junta-

ment al lema: “aquesta urbanització no significa la destrucció del paisatge, és la garantia de conservació de les seves avantatges 

naturals". Als blocs solts de Roma i Nemours i a la importància de la preservació del paisatge demostrada amb la tela del GATC-

PAC, se’ls afegí el projecte de la ferme radieuse. Aquest projecte també inclòs al llibre de la Ville Radieuse sota un discurs encara 

molt basat en la capacitat productiva del camp, incloïa un text que sota el títol “réponse aux paysans” augurava un canvi en les 

idees urbanes de Le Corbusier: “la campagne est l’autre ville de demain” (Le Corbusier, [1935] 1969, 331). La importància del 

treball de la “ferme radieuse” en la transició personal de Le Corbusier ho demostra que és l’únic projecte publicat a la Ville Radieu-

se que torna a aparèixer als Trois Établissements Humains52 (figura 4.93).  

                                                             
50 El projecte estava incorporat dins la part del pavelló que tractava les quatre funcions 
urbanes, en un apartat titulat “les nouvelles générations devant l’urbanisme”. 
51 Segons J. M. Rovira, en una nota de distribució de feines Le Corbusier assigna a 
Sert la “Exposition et analyses de la cité fonctionelle” (Rovira, 2005, 103). 
52 Els Trois Établissements Humains, recollia les investigacions que Le Corbusier amb 
ASCORAL (Assemblée de Constructeurs pour une Rénovation Architecturale, branca 
francesa del CIAM) havia anat desenvolupant des de 1942, centrades en la vinculació 
entre territori i producció industrial (McLeod, 1985, 387). 

Figura 4.91 i 4.92: Le Corbusier, 1934, suburbi de Roma i Pla
per Nemours (a Le Corbusier, 1964, 304 i 316). 
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Figura 4.93: A l’esquerra, Le Corbusier, La “Ferme Radieuse”, 
1935, publicada als Trois Établissements Humains (a Le 
Corbusier, 1945, 62). Figura 4.94: Part superior, la tela núme-
ro 12 de l’exposició sobre la CRV de 1933 (a la dreta de la 
imatge) exposada al pavelló de 1937 Des Canons Des Muniti-
ons? (...) a París (a Le Corbusier, 1938, 90). Figura 4.95: 
Eileen Gray, centre de vacances també exposat al pavelló de 
1937 Des canons des munitions? (...) (a Le Corbusier, 1938, 
96). 



Als Trois Établissements Humains l’arquitecte exposava les seves últimes conclusions en matèria d’ordenació. La ciutat compacte 

deixava lloc a la ciutat lineal, el mecanisme necessari per ordenar el territori deixat per la guerra en el que Le Corbusier anomenà 

segona era maquinista (Le Corbusier, 1945, 213). Per a Le Corbusier els tres assentaments humans eren la unitat d’explotació 

agrícola, la ciutat lineal industrial i la ciutat comercial; una titulació encara en clau positivista (producció agrícola, industrial i co-

merç). A nivell territorial, però, l’esquema de Le Corbusier consistia en construir les noves ciutats linealment al llarg de les infraes-

tructures partint de les ciutats compactes, en una aproximació a la triangulació del territori Europeu a través de “cintes 

d’assentaments” (figura 4.97). Els centres agrícoles, o pobles/cooperativa ocupaven els buits d’entre les cintes. La ciutat lineal de 

Le Corbusier plantejava intercalar la indústria, la “fàbrica verda”, amb les cases on recuperar-se quotidianament, “ciutats jardí” 

horitzontals i/o verticals emplaçades a poca distància dels llocs de treball, i, més separadament, amb les “àrees qualificades”, es-

pais pel lleure situats a una hora de cotxe (Le Corbusier, 1945, 175). Un projecte que pot donar-nos una imatge d’aquest sistema 

és el pla regulador de la vall del Zlin desenvolupat entre 1935-36 (figura 4.96). 

Figura 4.96: Sobre aquesta columna, Le Corbusier. Ordenació
de la Vall del Zlin, 1935-36 (a Monteys, 1996, 105). Figura
4.97: A la dreta, Le Corbusier. Esquema dels tres assenta-
ments humans, 1942 (a Le Corbusier, 1945, 164). 
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La conclusió territorial de Le Corbusier no ens és desconeguda. El suís no fou l’únic que vinculà la planificació del territori al desen-

volupament de les infraestructures ni l’únic que associà la ciutat lineal resultant d’aquest vincle amb la fabricació industrial. Amb 

posterioritat a la prematura aposta d’Arturo Soria per ordenar el suburbi madrileny, els desurbanistes russos proposaren el model 

de ciutat lineal dispersa, model també triangular, i que, posteriorment, Nikolai Miliutin reconvertí en ciutat lineal industrial en el seu 

llibre Sotsgorod (figures 4.98-100)53. Per tant, el llibre de Le Corbusier confirma aquesta tendència cap a la linealitat dels assenta-

ments humans al llarg de les infraestructures. Una tendència que va emparellada a la consideració cada vegada més isolada de la 

relació entre arquitectura i naturalesa.  

La disposició en el paisatge dels volums residencials de la “cité-jardin vertical” dels Trois Établissements Humains manté una clara 

relació amb la ordenació de la CRV (figures 4.101 i 4.102). Aquestes ciutats jardins disposades al llarg de les infraestructures tot 

configurant la ciutat lineal són l’embrió dels plantejaments de les Unités de postguerra i en la seva representació gràfica Le Corbu-

sier sembla tenir en ment el projecte del GATCPAC. Observant els anteriors projectes dels desurbanistes russos i aquestes con-

clusions dels Trois Établissements Humains, dóna la sensació que com més territori pot abastar-se mercès els ràpids mitjans de 

transport, més alta és la temptació d’establir autònomament i aïlladament l’arquitectura en el paisatge per facilitar una adaptació als 

canvis orogràfics i per dotar-los d’allò que no poden trobar a la ciutat, que és: l’entorn natural. Una altra correspondència entre els 

Trois Établissements Humains i la CRV són les “àrees qualificades” ubicades intermitentment en la ciutat lineal. La primera relació 

entre la CRV i aquestes àrees es troba en el propi concepte d’aquests espais, malgrat que, en general, Le Corbusier els hi dóna 

una connotació més cultural que esportiva (cosa lògica si partim de la base que els camps d’esports s’havien de trobar “als peus” 

dels habitatges). La segona relació es troba en el territori on s’han d’emplaçar, que pot ser a la perifèria de la ciutat compacte – 

com la CRV – o intermitentment al llarg de la ciutat lineal. La premissa bàsica, però, per establir àrees qualificades és que estiguin 

en àrees “où la nature du sol y invite: tels sites particulièrement beaux d'où les établissements industriels sont bannis, instituant 

ainsi des reserves paysagistes”. La vocació d’aquestes àrees és la de facilitar l’intercanvi del coneixement, la pràctica de l’esport i 

ser “reserve soupape, zone de protection, réserve-poste transformateur des énergies diverses de la cité industrielle linéare et de la 

cité de commerce". El seu ús, com el de la CRV, ha de ser particularment intens el cap de setmana: “Les week-ends, les diman-

ches, les heures quotidiennes de loisir tombées jusqu’ici comme une sorte de châtiment (l’un des cercles de l’enfer: l’ennui), seront 

vite absorvés” (Le Corbusier, 1945, 209).  

                                                             
53 Veure capítol 2.2. 

Figura 4.98: Grup OSA. Ttriangulització del territori, estadi 
final de l’evolució desurbanista (a Sovremennaia Arkhitektura
n.6 , 1930). Figura 4.99: Le Corbusier. Principals ciutats 
lineals europees segons els Trois Établissements Humains,
1942 (Le Corbusier, 1945, 227). 



 

Figura 4.100: A l’esquerra, N. Miliutin. Ciutat lineal industrial,
1930 (a Miliutin-Cohen, 2002, 70). Figura 4.101: Al mig, Le
Corbusier. Assentament industrial de la ciutat linial segons els
Trois Établissements Humains, 1942. A l’esquerra de la
infraestructura la fàbrica verda, a la dreta les ciutats jardí (Le
Corbusier, 1945, 197). Figura 4.102: A la dreta, Le Corbusier.
“cité-jardin vertical” (part superior) i “cité-jardin horitzontal”
(part inferior), 1942 (Le Corbusier, 1945, 201). 
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El final de recorregut dels models urbanístics teòrics plantejats per Le Corbusier es troba en la regla de les “set vies” de 1948. Un 

sistema “d’irrigació del territori” basat en una jerarquia de vies que parteix de les carreteres nacionals per acabar amb les vies per a 

vianants i bicicletes (Monteys, 1996, 55). Aquest model s’escapa dels límits de la ciutat i esdevé un sistema d’ordenació basat en 

una subdivisió quadriculada que parcel·la el territori en “sectors”, dins dels límits dels quals s’estableix l’edificació. Com dèiem a 

l’encetar aquest punt, el Pla de Marsella Sud de 1951 que inclou la Unité d’Habitation54 exemplifica aquesta regla (figura 4.103). 

Aquest projecte segueix la tendència a la dispersió iniciada amb les “cité-jardin vertical” dels Trois Etablissements Humains. Les 

unités presenten una total desvinculació de l’edificació amb la malla urbana i permeten imaginar què entenia l’arquitecte per subur-

bi. En el seu recorregut, Le Corbusier té la capacitat d’anar absorbint en una escala cada vegada més gran els plantejaments ante-

riors. Així la ciutat lineal industrial s’instal·laria al llarg de la via d’enllaç de dues ciutats compactes traçades segons els principis de 

la Ville Radieuse. Els seus suburbis, per utilitzar una paraula contemporània, serien les “cité-jardin vertical” situades a banda i 

banda d’aquesta infraestructura d’enllaç. Però la seva ordenació seria harmònica amb les ciutats compactes ja que tot el territori 

seguiria l’ordre establert en la regla de les “set vies”. 

 

                                                             
54 Encara que la Unité construïda a Marsella formava part d’un pla anterior, de 1946-
49, anomenat Marsella-Veyre (Monteys, 1996, 279). 

Figura 4.103: Le Corbusier, Pla de Marsella Sud, 1951 (a 
Boesiger, 1995, 346). 



malles “virtuals” versus malles físiques 

Podríem dir que les “set vies” de Le Corbusier és un dels últims models urbans teòrics de pretensió universal dels sorgits entre el 

segle XIX i el XX disposats a solucionar el principi del “rurizar lo urbano, urbanizar lo rural” de Cerdà. Le Corbusier sembla seguir, 

amb la seva particular evolució, un ordre a l’hora d’afrontar aquesta quimera: el “rurizad lo urbano” primer, amb la Ville Contempo-

raine i la Ville Radieuse i el “urbanizad lo rural” després amb els Trois Etablissements Humains i la regla de les “set vies”. És possi-

blement aquesta última part de la quimera – “urbanizad lo rural” − la que generà més teories dispars, com hem anat veient al llarg 

del nostre treball. Des dels models nuclears i satèl·lits de les ciutats jardí de Howard, Geddes i Unwin, als lineals dispersos dels 

desurbanistes russos, als lineals compactes vinculats a la indústria de Miliutin o Le Corbusier, o a les malles territorials també de 

Le Corbusier o Frank Lloyd Wright. Aquests últims models en malla, però, són els que semblen absorbir de millor manera la com-

plexitat territorial i la transició de la compacitat urbana a la dispersió rural. També Cerdà arribà a la conclusió que la malla és reso-

lutiva a nivell territorial (en el seu cas una malla quadriculada) presentant un sistema que podríem batejar de “tres vies” – les grans 

avingudes, els carrers de la ciutat i els passos d’interior d’illa – per establir un símil amb el model de Le Corbusier. A diferència de 

les malles territorials, tant els nuclis satèl·lit com les ciutats lineals continuen basant-se en la dicotomia dins/fora, urbà/rural. Allò 

urbà és antagònic a allò rural i la línia divisòria és precisa. Tanmateix, la malla de les “set vies” de Le Corbusier o el model de Frank 

Lloyd Wright desenvolupat amb la Broadacre City són sistemes gairebé virtuals, mecanismes ordenadors que no tenen perquè 

ésser traduïts en quelcom físicament reconegut. El cas històric que més s’aproxima podrien ésser les centuriacions romanes.  

L’evolució que seguíem en l’urbanisme de Le Corbusier pel que fa a la major independència dels blocs en el paisatge discorre 

paral·lela a l’evolució que segueix el concepte de trama o malla urbana. La malla de la Ville Contemporaine o de la Ville Radieuse 

és gairebé tridimensional: els carrers són elevats i, a través dels aparcaments de la Ville Verte55 o dels ascensors dels “lotisse-

ments fermés à alvéoles”56, entren físicament en contacte amb els habitatges generant un continu construït que dóna forma a la 

ciutat. Pel contrari, les malles i les submalles de les “set vies” que organitzen les Unités només pretenen ser un mecanisme orga-

nitzador i distribuïdor dels moviments. Aquesta filosofia també és compartida a Broadacre City de Wright (projecte iniciat el 1933), 

però amb la particularitat que l’arquitecte americà tant utilitzà la malla per organitzar parcel·les agrícoles com centres culturals o 

barris d’habitatges (figures 4.104 i 4.105). Cal dir en aquest sentit que el sistema de Wright s’insereix en un model de dispersió de 

                                                             
55 La Ville Verte era la conjunció de dues illes de la Ville Radieuse, 1930. 
56 Els lotissements fermés a alvéoles generaven les illes d’habitatges tancades de la 
Ville Contemporaine, 1925. 

Figures 4.104 i 4.105: Frank Lloyd Wright, 1931, Broadacre
City. Visió de la maqueta en planta i en detall (a Zygas, 1995,
21 i 25). 
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la ciutat i desaparició de les aglomeracions urbanes gens compartit per Le Corbusier que, com hem vist, continua defensant con-

temporàniament a la definició de les “set vies” la importància de les ciutats compactes als extrems de la ciutat lineal (Giedion, 1963, 

94). Però més enllà del seu model global, a les maquetes del projecte de Wright la vegetació, l’agricultura i l’edificació prenen la 

mateixa importància. La malla és un principi i el resultat d’aquest principi dóna ordre al paisatge encara que aquest sigui tan dispers 

com el suburbi o el camp americà. La manipulació plàstica que, en canvi, fa Le Corbusier del territori i el fet que en els seus docu-

ments es ressalti bàsicament la importància “volumètrica” i visual de la geografia en contraposició a la volumetria de l’edificació, 

permet interpretar la malla com un substrat compositiu. La malla és com una pauta útil per organitzar l’edificació però seguint, altre 

cop, un joc dicotòmic buit/ple, que ja no està protagonitzat pel dualisme camp versus ciutat dels models ciutat jardí o ciutat lineal, 

sinó pel dualisme espai natural versus edificació.  

La malla usada pel GATCPAC a la CRV s’aproxima força al concepte d’element ordenador “virtual” de Wright, tot i que, s’usa el 

“dibuix” de la quadrícula per posar ordre als edificis d’una forma similar a com l’utilitza Le Corbusier. Així, la malla de la CRV és 

activada tan virtualment com físicament en un equilibri que beneficia el paisatge: 1) com a Broadacre City, no vol prendre part 

volumètrica del conjunt de la ciutat, al contrari, sembla voler desaparèixer – els camins són una simple escampada de tot-ú, sense 

voreres ni rengles d’arbres – i distribueix i ordena, per igual, les àrees d’esbarjo, del joc, dels esports, i també dels horts de lloguer 

que queden encaixats en ella. Però 2), com passa en alguns projectes de Le Corbusier, per exemple a l’àrea residencial de Saint-

Dié (figura 4.108), s’usa, també, per col·locar segons un ordre visual els blocs d’hotels i sanatoris que, seguint la primera línia de 

costa o la línia interior de la pineda, s’emplacen en paral·lel uns al costat dels altres o a portell (figures 4.106 i 4.107).  

 

Figura 4.106 i 4.107: GATCPAC. Fotomuntatges del projecte 
de la CRV per a l’exposició de 1934. Tan els horts (a dalt) 
com els blocs (a baix) són ordenats per la malla (arxiu fotogrà-
fic del GATCPAC, AHDBCOAC, C28/172.1 i C15/86). Figura 
4.108: Le Corbusier. Blocs de la zona residencial del Pla de 
Saint-Dié, 1946 (a Boesiger, 1995, 339). 



“espai visual obert” versus “espai obert funcional” 

L’agricultura en els plans de Le Corbusier és allò que omple els buits de la triangularització del territori i no està sotmesa al rigor de 

l’ordenació humana: a través dels seus dibuixos l’arquitecte ens mostra una agricultura més pròxima a l’aleatorietat del món de la 

natura que a l’ordre del món dels humans (figura 4.108). Si el discurs de Wright relaciona l’agricultura amb l’habitatge humà57, 

l’absència en Le Corbusier d’una reflexió sobre aquesta relació (vincula l’agricultura bàsicament a la ferme radieuse) motivà una de 

les crítiques més àcides a les Unités d’Habitation. Lewis Mumford en el capítol “La folly de Marsella”58 del llibre La Carretera y la 

Ciudad, posà en evidència la dicotomia edificació/espai lliure dels plans de Le Corbusier. Per a Mumford, Le Corbusier cau en la 

simplificació de tractar l’espai lliure com a quelcom intocable i improductiu, quelcom orientat a la “recreació” visual. L’autor aposta, 

contràriament, per un ús més intens d’aquest espai lliure. Després de criticar l’elevat cost del bloc de Marsella, Mumford posà en 

dubte en el capítol l’eficiència del model urbà desenvolupat per Le Corbusier a les darreries dels anys quaranta: 

Muchas personas, incluyendo a funcionarios municipales, creen que Le Corbusier ha contribuido con una sorprendente y 

decisiva solución al problema de la vivienda y todo lo concerniente al planeamiento urbano. Su manifiesto talento como 

artista los ha seducido e impedido que adviertan su ingenuidad como sociólogo y proyectista. Su principal derecho a ser 

considerado un innovador en planeamiento urbanístico, reside en su creencia de que ha encontrado una manera para 

lograr una densidad de cuatrocientas personas por cuatro mil metros cuadrados (lo que es característico en barrios bajos) 

sin comprimir ni descuidar las necesidades humanas. Cree que ha logrado esto construyendo en el aire, y “liberando” así el 

suelo, que normalmente estaría cubierto de edificios. Pero el espacio que Le Corbusier pone en libertad es un espacio 

visual abierto, no un espacio abierto funcional, que es el que los seres humanos necesitan para vivir.  

Para proporcionar un espacio abierto adecuado para paseos, jardines, campos de juego para adultos y niños, se necesita 

por lo menos cuatro mil metros cuadrados por cada cien personas, lo que significa que la Unity House debería tener un 

mínimo de seis hectáreas de espacio abierto y no las tres que ha establecido la municipalidad. (…) Ahora, ya hay en todo 

el mundo numerosos ejemplos de buenos proyectos de barrios con pequeñas casas y apartamentos, con todas las como-

                                                             
57 En una posició força pròxima a la dels desurbanistes russos o dels anarquistes 
espanyols dels anys trenta, Frank Lloyd Wright defensa l’autonomia agrícola del 
ciutadà, en una ciutat dispersa basada en la individualitat transportadora de 
l’automòbil (Giedion, 1963, 94). Un any abans de fer la maqueta de Broadacre City, 
entre 1934 i 1935, havia publicat el seu llibre The disappearing city, el títol del qual ja 
és tot una declaració d’intencions (Zygas, 1995, 18). 
58 Text de 1960 (a L. Mumford, 1966). 

Figura 4.109: Le Corbusier. Ddibuix de la zona agrícola
situada entre les ciutats lineals dels Trois Etablissements 
Humains, 1942 (a Le Corbusier, 1945, 134).  
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didades – que tan elevado costo ha proporcionado Le Corbusier – y con una densidad que fluctúa entre cuarenta y cien 

personas por cada cuatro mil metros, en vecindades mucho más ricas en satisfacciones humanas. 

Uno de esos desarrollos que tiene casi treinta años, está en Neubühl, un suburbio de Zurich (…). Se llega a las casas por 

un sendero de lado de las cocinas: en el otro lado hay un macizo de arbustos, árboles, canteros y terrazas, una rica estruc-

tura de verdes que contrasta con el espacio, en su mayor parte inculto, adyacente al rascacielos de Marsella. Estos jardi-

nes son completamente privados, y sin embargo, en su conjunto forman un área abierta de vivienda que nadie en su sano 

juicio cambiaría por un balcón de Le Corbusier, de cuatro metros por uno veinte (…) (L. Mumford, 1966, 93-94). 

Mumford treu a escena un projecte conegut pel GATCPAC: la colònia Neubühl exemplificava la residència del descans en la prime-

ra tela de l’exposició sobre la CRV de 193359 (figura 4.110). El concepte “d’espai funcional obert” es vincula a la idea que l’espai 

mai és buit, sinó que sempre té un valor social i una finalitat que pot relacionar-se amb l’hàbitat humà i amb l’agricultura. A l’article 

“El paisaje de la campiña y el de la ciudad”60 Mumford defensa el paper de l’agricultura en l’ordenació del suburbi i en l’establiment 

d’àrees de lleure, defugint de la idea que qualsevol àrea lliure destinada a l’esbarjo ha d’ésser un “parc”, sinó defensant que 

l’ordenació de l’agricultura privada també pot servir, de retruc, per ordenar el lleure d’una regió (L. Mumford, 1966, 291). Per a 

l’autor americà, la relació entre espais privats i públics s’ha d’equilibrar, equilibri que als barris es tradueix en la relació entre jardins 

privats i jardins públics i, conseqüentment, entre edificacions altes i baixes. Segons Mumford, una decantació de la superfície en 

favor d’un o altre tipus d’espai, o un o altre tipus de tipologia edificatòria, genera patologies urbanes. En el text “Viejas formas para 

ciudades nuevas"61 l’autor es declara defensor de les New Towns angleses de postguerra com a sistema vàlid per fer efectiu, amb 

models residencials moderns, la teoria de les ciutats jardí de Howard. Mumford defensava aquesta teoria pel mateix motiu que 

Cebrià de Montoliu62: perquè basava la planificació de la ciutat amb criteris socials. Els nuclis de població proposats per Howard 

havien de tenir una demografia limitada, estar cohesionats per la cooperació entre els habitants i, a nivell residencial, mantenir un 

equilibri entre espais oberts públics i espais oberts privats (L. Mumford, 1966, 41). Per a Mumford aquest sistema és avantatjós a 

nivell social, ja que reverteix en un equilibri entre vida col·lectiva i vida privada: 

El hecho es que una ciudad no constituye, en primera instancia, un medio de proveer a cada habitante un jardín y una 

huerta, aunque los jardines deberían ser parte integrante de toda ciudad moderna. Por encima de todo, una ciudad es un 

                                                             
59 Veure subcapítol 1.1.4. 
60 Text de 1960 (a L. Mumford, 1966). 
61 Text de 1953 (a L. Mumford, 1966). 
62 Veure el capítol 3.3. 

Figura 4.110: Imatges de la colònia Neubühl, a Zurich (1930), 
de Hans Schmidt, Paul Artaria, Werner Moser, Emil Roth, Max 
Ernst i Rudolf Steiger, publicades el 1942 al llibre Can our 
cities survive? de J. L. Sert (Sert, 1983, 61). 



medio de proporcionar un máximo de contactos sociales y de satisfacciones. Cuando los espacios se abren con demasiada 

amplitud y la dispersión es demasiado constante, la gente carece de un escenario para sus actividades y el teatro de su 

vida cotidiana queda fuera de foco. Como cualquier otra cosa amable, los espacios públicos abiertos y los jardines particu-

lares deben ser concebidos dentro de una escala de conjunto (L. Mumford, 1966, 50). 

A diferència de la opinió que semblà sorgir consensuada del tercer CIAM de Brussel·les, l’any 1930, congrés centrat a discutir les 

bondats i defectes de les construccions residencials altes, mitges o baixes i que atribuïa a les ciutats jardí de cases aïllades el 

perill, a nivell urbà, d’un creixement excessivament extensiu de les ciutats i, a nivell social, d’una tendència a l’increment d’actituds 

individualistes, la opinió de Mumford sobre el model de cases baixes no és negativa. A “La Urbanización del East End” 63 l’autor ens 

senyala que la discussió del tercer CIAM encara és oberta i que la solució, segurament, no es troba en cap dels extrems, ni en 

l’extensió unívoca de cap dels models: 

Hay ahora una violenta disputa entre quienes abogan por la casa y jardín para una sola familia (…) y un grupo de arquitec-

tos que, indiferentes en apariencia a las necesidades de la vida familiar, insisten en las casas altas de apartamentos, 

prescindiendo de que un gran número de personas quiera o no vivir en ellas; los extremistas de un bando no instalarán 

más de 12 casas (…) cada 4.000 metros cuadrados; los extremistas del otro bando darían la bienvenida a 200 o más 

personas por igual superficie siempre que puedan encasillarlos en un edificio grande y alto, rodeado de un espacio visual 

abierto, pero carente de jardines privados. La discusión es irracional, ya que estas alternativas son arbitrarias (L. Mumford, 

1966, 29). 

En un passatge del mateix article, Mumford fa una singular argumentació de perquè poden ésser interessants els jardins privats:  

El jardín privado de una casa familiar produce a menudo más legumbres y frutas que lo que produciría si se la trabajara 

con criterio comercial. En cambio las superficies que rodean los nuevos altos edificios de apartamentos quedan esteriliza-

dos de forma automática contra los cultivos debido a la densidad de población. (…) Este tipo de espacio abierto, como dice 

Emerson, no es ni para comer ni para amar (L. Mumford, 1966, 29). 

                                                             
63 Text de 1953 (a L. Mumford, 1966). 
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El missatge, en clau productiva, sembla anar dirigit a Le Corbusier, qui utilitzà uns mateixos paràmetres de productivitat per desa-

creditar el cultiu casolà. La desaparició del cultiu vinculat a l’habitatge privat en l’arquitectura de Le Corbusier prové de l’època del 

convenciment taylorista del llibre Urbanisme. Al capítol “L’heure du repos”, clau per entendre la CRV com hem vist a la segona part 

del nostre treball, l’arquitecte assajà la racionalització i ordenació del petit parcel·lari de la ciutat jardí. Malgrat les ciutats jardins 

suposessin una part important del model de la Ville Contemporaine, la seva reconversió en blocs lineals, les “cités jardin alvéoles”, 

el portà a dibuixar un suburbi format per franges de dos tipus: les dels blocs que van deixant en el seu interior àrees pel joc i les de 

parcel·les d’horts agrupades (figures 4.111 i 4.112). Però sobre aquestes franges cultivades Le Corbusier opinava, seguint un 

raonament maquinista i positivista, que en una societat moderna el més lògic era contractar un pagès professional que fes rendir 

els camps al màxim i instal·lar sistemes fixes de regadiu que evitessin haver de regar manualment cada dia: 

Tout à coté, les 150 mètres carrés concédés à la culture s’ajoutent aux lots des voisins. Voici des champs de culture de 

400x100 mètres (4 hectares). Fini l’arrosoir! Des installations hydrauliques fixes y suppléent, alignées en batteries et arro-

sant automatiquement les terres labourées à la machine et engraissées systématiquement. Un fermier pour 100 lots et une 

culture maraîchère intensive. Le fermier fait les gros travaux. L’habitant rentré de l’usine ou du bureau, ayant récupéré au 

sport ses forces, cultive alors, en maraîcher, son jardin. Et son jardin travaillé scientifiquement et industriellement le nourrit 

une bonne partie de l’année. Des celliers élevés à chaque extrémité des champs resserrent les produits pour l’hiver.  

Les vergers séparent les maisons des cultures. 

Puisque, dans les campagnes, la main-d’œuvre agricole disparaît, avec les « trois hit » et cette conception neuve du lotis-

sement, l’ouvrier de la cité-jardin reconstitue la main-d’œuvre agricole et il produit (Le Corbusier, 1925a, 195-197). 

L’obrer, per tant, podria ajudar aquest pagès en tornar del treball, però, al cap i a la fi, perdria la possibilitat de cultivar privadament i 

autònomament les hortalisses, ja que l’agricultura del barri s’organitzaria comunitàriament. De fet, com explica l’arquitecte a la cita, 

la nova parcel·lació de les àrees suburbials més l’emigració de la població rural cap a la ciutat, reconfiguraria tot el mosaic agrícola 

que, de múltiples parcel·les petites, passaria a organitzar-se en parcel·les més grans, de les quals les de quatre hectàrees dels 

suburbis jardí serien les menors. Així, dóna la sensació que Mumford adopta puntualment un discurs materialista per respondre a 

aquestes justificacions de Le Corbusier d’avantguerra amb l’argument que el veritable cultiu intensiu és el de l’hort personal.  

En el discurs de Le Corbusier l’agricultura urbana o “amateur” passa de ser un element vinculat al barri-jardí i a la vida “en comuni-

tat” dels seus habitants, a ser un element embellidor del paisatge. Aquest canvi discorre en paral·lel a l’elevació dels blocs residen-

cials amb pilotis. Si els blocs de les “cités jardin alvéoles” estaven assentats sobre el terreny (figura 4.113), aquest contacte ter-

Figura 4.111 i 4.112: Le Corbusier. Reconversió del parcel·lari 
de les ciutats jardí en un sistema per franges, 1925 (Le Cor-
busier, 1925, 194-196). Figura 4.113: Le Corbusier. Bloc 
“alvéoles” per a les ciutats jardí, 1925 (a Le Corbusier, 1925, 
196). 



reny/edifici va perdent-se en ares a una millora de la circulació i de les visuals del vianant, però també en ares a una implantació 

més respectuosa amb el paisatge. En la descripció que Le Corbusier fa del projecte dels blocs d’habitatges Oued-Ouchaia, també 

conegut com a blocs Durand, a Alger, es trasllueix una manera d’entendre el territori com a quelcom a “salvaguardar” i l’agricultura 

com allò que dóna “encant” a aquest paisatge: 

Territoire de 108 hectares, couvert aujourd’hui de vignobles. Le lotissement, au lieu de parsemer d’innombrables maisons 

sur ce magnifique territoire formé de collines et de vallées, était rassemblé en quatre grands immeubles à services com-

muns, abritant chacun près de 300 familles. De cette façon, le territoire est entièrement sauvegardé. Il est aménagé en 

parcs de sports et en parcs de promenade ; dans les petits vallons, des barrages établissent des piscines. L’exploitation 

agricole au fond de la vallée persistera et apportera un charme tout particulier (Le Corbusier, 1965, v2 161). 

La manera com el GATCPAC disposa els volums dels sanatoris i dels hotels en el paisatge del delta del Llobregat no difereix molt 

d’aquest criteri descrit per Le Corbusier en el projecte Durand i que nosaltres hem apuntat en els paràmetres ordenadors de la CRV 

sota el títol: “concentrar l’activitat en els mínims edificis possibles”64. Tampoc difereix que la finalitat última d’aquesta disposició 

sigui salvaguardar el territori. Tanmateix, el GATCPAC sembla haver trobat, a través dels seus horts de lloguer, una possible sorti-

da a la disputa sobre el cultiu vinculat als habitatges ressuscitat per Lewis Mumford als anys cinquanta, discussió que hem titulat: 

“espai visual obert versus espai obert funcional”. Malgrat el Pla Macià proposés un habitatge urbà en altura el millor exemple del 

qual és la casa bloc de Sant Andreu65, els 2.700 horts de lloguer de la CRV semblen anar destinats a pal·liar aquest “enyor” del 

contacte amb la terra de qui viu a diversos metres en alçada, posant a disposició de qui ho necessiti una parcel·la agrícola amb una 

construcció mínima en un entorn natural i a pocs quilòmetres de distància de la ciutat (figura 4.115). És com si el GATCPAC ha-

gués agrupat les múltiples parcel·les d’horts de la cités jardin alvéoles de Le Corbusier en un espai únic i pensat pel cap de setma-

na, acostant, així, el seu ús a tota la classe obrera de Barcelona. La caseta de l’hort de la CRV, a part de tenir un ampli porxo per 

feinejar, també disposava d’una cuineta i un petit llit (figura 4.114). Per tant, pot ésser interpretada com la mínima expressió d’una 

segona residència, o, el que per a nosaltres és més encertat, pot ser interpretada com una habitació satèl·lit66 de l’habitatge urbà 

                                                             
64 Veure el subcapítol 1.3.3. 
65 Projecte de 1933-39 de J. L. Sert, J. Torres Clavé i J. B. Subirana. 
66 “Habitaciones satélite” és el títol de l’exposició realitzada pel grup ReHabitar del 
grup de recerca Habitar de la UPC a la Galería Nuevos Ministerios de Madrid l’any 
2010. L’habitació satèl·lit consisteix en una espai desvinculat de l’habitatge però situat 

Figura 4.114: GATCPAC. Caseta d’hort de la CRV. Elaboració
pròpia segons plànols originals. 
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que s’ha traslladat a l’ambient rural. Podríem arribar a dir que si la caseta desmuntable del GATCPAC és la minimització de la casa 

d’estiueig i el seu ús és excepcional, una o dues vegades l’any (més vinculada al turisme intern), l’hort de lloguer, pel seu ús pràcti-

cament quotidià (a la CRV pot arribar-s’hi en mitja hora de cotxe o tren), pot ser interpretat com una part de l’habitatge urbà que 

s’independitza. La manipulació que feia Le Corbusier amb les parcel·les de les ciutats jardins, separant la part construïda del jardí i 

agrupant de nou aquestes parts en blocs i camps agrícoles és efectuada a escala de tota la ciutat de Barcelona pel GATCPAC, 

evitant així un ús elitista del jardí i de l’hort67. 

 

                                                                                                                                                                                                                   
en el mateix bloc residencial i que consta d’un equipament mínim, això és lavabo i 
kitchenette (ReHabitar, 2010, 34). 
67 Com vèiem en el capítol 3.5, el GATCPAC també es preocupà per la màxima de 
Macià que tot català havia de tenir una caseta i un hortet. Aquesta vinculació de l’hort 
a la residència urbana pot ésser considerada part de l’estratègia del Pla Macià. 

Figura 4.115: El paper dels horts de lloguer de la CRV en 
l’urbanisme del GATCPAC. A l’esquerra, esquema de Le 
Corbusier per explicar l’efectivitat territorial de les Unités 
d’Habitation. A la dreta manipulació d’aquest esquema per 
mostrar la opció intermèdia que planteja el GATCPAC: el bloc 
i els horts de lloguer (elaboració pròpia). 



el paisatge de les vacances: el paisatge de la llibertat 

El paisatge de la CRV, doncs, s’allunya de qualsevol dicotomia i es planteja actiu, complex68 i esdevé plenament contemporani. 

Com hem vist, el GATCPAC no treballa amb el paisatge com allò buit, com el negatiu de l’edificació, sinó que, sota un coneixement 

de les necessitats i de la població que ha d’usar aquest paisatge69, prefereix activar-lo i “dissenyar-lo” per mitjà d’usos i artefactes. 

L’activació del paisatge de la CRV té, principalment, dos protagonistes: els horts de lloguer i la caseta desmuntable. La llibertat 

amb què el ciutadà pot fer ús d’aquestes dues figures paisatgístiques infon a la ciutat un aspecte canviant i “bellugadís”. Les “case-

tes” poden anar-se instal·lant pels ermots o pel sotabosc de la pineda condicionant de forma impredictible la presència del paisatge 

del delta del Llobregat.  

Evitant, doncs, de considerar el paisatge on s’aixequen els hotels i les edificacions un espai buit o estèril – com qualificava Lewis 

Mumford l’espai lliure romanent de la planificació tipus Unités –, o el rerefons compositiu d’unes edificacions, el GATCPAC conside-

ra el paisatge de la CRV quelcom viu, espontani i al servei dels habitants. De fet, són tant insignificants i, fins i tot ens atreviríem a 

dir, poc interessants les edificacions de la ciutat, que el disseny d’un paisatge, que ambienti les vacances acaba essent “el projec-

te”. No ho és el traçat dels camins, no ho és la manera de col·locar els edificis que va variant al llarg de les versions amb una certa 

indiferència, com hem vist, no ho són els edificis en sí. Tot els elements “volumètrics” que amb vehemència treballaven altres grups 

d’arquitectes al dissenyar àrees urbanes70 semblen aquí secundaris. Amb el projecte el GATCPAC dissenya un paisatge per al 

descans i per a les vacances dominat per una naturalesa “activa” que esdevé umbracle, que esdevé suport i jardí d’unes casetes, 

que esdevé un mecanisme de producció de fruits si se la manipula. Ni tan sols els camps d’esports amb les seves grades mínimes 

(a excepció de l’estadi), pretén dominar aquest paisatge. Simplement s’hi instal·la.  
                                                             
68 Iñaki Ábalos expressava “no queremos ya más esa doble o triple dicotomía, la que 
opone el paisaje a la arquitectura, la que opone la arquitectura al urbanismo, ni la más 
reciente, la que opone paisaje a urbanismo en las escuelas” (Ábalos, 2003, 202) en el 
seu article “El pintoresco moderno” de les actes del congrés DOCOMOMO de 2003  
69 En la tercera part del nostre treball hem esmentat com el GATCPAC considerava la 
horticultura popular com quelcom a preservar. Alhora, la societat catalana a través de 
les sortides esporàdiques i les organitzades per entitats juvenils i associacions (de les 
quals alguns membres del GATCPAC n’eren membres), tenia predilecció per l’ús de 
les platges. 
70 Per exemple els plans de Le Corbusier i Jeanneret, els italians Banfi, Belgiojoso, 
Peressutti i Rogers a la Vall d’Aosta, la Weissenhoff de Mies Van Der Rohe, les 
Siedlungs alemanyes aparegudes a Das Neue Frankfurt. 

Figura 4.116: Quatre models de casa tipus C. Elaboració
pròpia a partir del material dipositat al Fons GATCPAC (AH-
DBCOAC). 
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Quan imaginem tot aquest escenari, no podem deixar de veure-hi una voluntat eminentment pintoresca. Un pintoresquisme, però, 

que hauríem de qualificar d’encobert, ja que en cap moment el GATCPAC elabora un dibuix de la ciutat des de cota zero si no és 

per mostrar una edificació en concret i, pel contrari, predominen les perspectives i fotomuntatges a vol d’ocell que dibuixen una 

imatge més de desolació que de vivacitat. Tot i que només hem trobat una cita referent al pintoresquisme del paisatge expressada 

pels arquitectes en l’explicació del paper que juguen les casetes desmuntables en el sí de la CRV – parlen que l’objectiu que tenen 

és “de adaptarse con más propiedad a los accidentes pintorescos del terreno”71 –, un cop estudiat en profunditat el projecte podem 

assegurar que el GATCPAC té per intenció “activar” mecanismes pintorescs tot aprofitant la capacitat que tenen els usuaris de 

variar la imatge de la pròpia CRV. Aquesta variació sorgeix de la mateixa estacionalitat de l’ús: els horts canviaran de color, textura, 

olor en funció del cultiu i l’aparició de més casetes desmuntables canviarà el paisatge d’estiu en relació al d’hivern. Però també 

sorgeix d’una sèrie de mesures pensades per fomentar una espontaneïtat que exageraria encara més la variació paisatgística. 

Aquestes mesures són: 1) la voluntat dels arquitectes que cadascú triï la ubicació72, la dimensió i el color73 de la casa desmuntable, 

i 2) el disseny de diferents façanes “a escollir” pel model C de casa mínima74 i que busquen trencar la monotonia que podria donar 

la repetició de diverses cases iguals (figura 4.116). Els perquès d’aquest pretès pintoresquisme, però, són difícils d’interpretar. Al 

nostre entendre el valor de l’espontaneïtat està molt relacionat amb el caràcter popular que ha de tenir les àrees de vacances en 

general i la CRV en particular, una popularitat necessària per fer sentir els usuaris “a gust” i fora de l’ambient urbà. Per tant és una 

mesura més per assolir per a la CRV una imatge antitètica a la de la ciutat tradicional. 

                                                             
71 Mèmòria de la CRV de 1935, apartat “Zona de baños – Hotel de Playa”, Annex 6 
(fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245). 
72 No coneixem cap norma que estableixi una posició o uns criteris d’emplaçament per 
la caseta. Tanmateix, a l’àrea de residència hi ha molta superfície sense ocupar que 
sospitem que estava pensada per a la caseta. Aquesta manca de normativa, també 
s’ha vist, en alguns articles, com a una prova de la improvisació del GATCPAC (Sam-
bricio, 2003, 58).  
73 Al subcapítol 1.4.1 s’explica la caseta desmuntable (a AC, n.7, 1932, 47, es diu que 
la pintura ha de fer “simpàtica la construcción”). 
74 El plànol dels quatre models es troba al fons del GATCPAC com a part del projecte 
per ordenar la platja d’El Prat (1932-33), com hem vist al capítol 1.4, i no es deixa clar 
que acabessin formant part del projecte definitiu de 1935. Tanmateix, la seva existèn-
cia ens fa veure que el GATCPAC defugia de la monotonia a l’hora d’imaginar-se 
aquestes cases en el paisatge del delta del Llobregat. 

Figura 4.117: ARCHIGRAM, imatge d’un espai d’acampada 
publicada al número 12 de la revista, el 1971 (ARCHIGRAM, 
[1970] 1999, 110 i 111). 



El pintoresquisme de la CRV podria emparentar-se amb la proposta “curiosa” dels Logplug and Rockplug apareguda a ARCHI-

GRAM n.12 de 1970 en l’article “Gardener’s Notebook” 75 de David Greene. La llibertat de les casetes desmuntables trobaria en 

aquests artefactes dissimulats un bon punt on “endollar-se”. La proposta d’ARCHIGRAM concebuda en un moment estètic i social 

molt diferent al del GATCPAC, comparteix amb la CRV la confiança amb la “llibertat d’actuació” de l’usuari i la visió del paisatge 

natural com a receptacle de l’hàbitat humà, el qual només necessita d’una mínima infraestructura per desenvolupar-se (figures 

4.117 i 4.118). Algunes cites del llibre semblen anar dirigides a modernitzar l’experiència del GATCPAC:  

Presentamos aquí un manual y fuentes, y algunas de las partes ya están disponibles para que usted pueda montar su 

propia aldea instantánea. No vale la pena esperar a todo ese equipo diseñado por arquitectos. También se presentan aquí 

el rockplug (enchufe-roca) y el logplug (enchufe-tronco), unos nuevos kits para que el propietario nodal satisfaga las nece-

sidades de las unidades de los visitantes menos (o solo parcialmente) autónomos, que se mezclan con el paisaje y el 

follaje, sin olvidar la invitación final a soñar. Todas las piezas del equipo de la vivienda que se citan a continuación consti-

tuyen equipos que se pueden adquirir para fabricar aldeas, ciudades, etc.., instantáneas (sin incluir el cámping). De acuer-

do, se trata todavía de una red complicada (Green [1969] a Ábalos, 2009, 19). 

En un moment de l’article David Greene afirma “los bosques del mundo pueden ser nuestros barrios residenciales mientras haya 

una gasolinera en alguna parte” (Greene, [1969] a Ábalos, 2009, 19). La sentència, per tant, ens dóna a entendre que és possible 

desenvolupar una vida “permanent” enmig de la naturalesa si utilitzem els productes que ens serveix el mercat per a l’hàbitat de 

vacances. Un concepte al que el GATCPAC s’aproximà a través del desenvolupament de la seva “tecnologia desmuntable”, un 

seguit de solucions de “ferreteria” útils per generar tant cases com escoles, biblioteques, museus, aeroports76, equipaments, en 

definitiva, que podrien conformar una completa ciutat mòbil.  

 

                                                             
75 “The Gardener Notebook”, article de David Green per Archigram de 1969, traduït 
com a “Cuaderno del Jardinero” en el llibre Naturaleza y Artificio, Iñaki Ábalos Ed. 
2009. 
76 Veure el subcapítol 1.4.1. 

Figura 4.117 i 4.118: ARCHIGRAM, Logplug i Rockplug
publicat al número 12 de la revista, el 1971 (ARCHIGRAM, 
[1970] 1999, 110 i 111). 
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4.2.2 
Temps de contracció 

Les diferents guerres conduïren a Josep Lluís Sert als Estats Units77. Entre els pocs llibres que portà a sobre l’arquitecte n’hi havia 

un de Lewis Mumford: Technics and Civilization78 (Bacon, 2008, 82). Arribat a Estats Units, Sert demanà a Mumford que escrigués 

la introducció del que havia de ser el recull de conclusions del CIAM d’Atenes i que es convertí en Can our cities survive? (Sert, 

[1942] 1983), llibre finalment publicat el 1942. Mumford rebutjà la oferta i en el perquè féu diverses apreciacions a Sert:  

The four functions of the city do not seem to me to adequately to cover the ground of city planning: dwelling, work, 

recreation and transportation are all important. But what of the political, educational, and cultural functions of the city: what 

of the part played by the disposition and plan of the buildings concerned with these functions in the whole evolution of the 

city design. The leisure given us by the machine does not merely free modern man for sports and weekend excursions: it 

also frees him for a fuller participation in political and cultural activities, provided these are adequately planned and related 

to the rest of his existence. The organs of political and cultural association are, from my standpoint, the distinguishing 

marks of the city: without them there is only an urban mass (L. Mumford [1940] a E. Mumford, 2000, 133).  

L’apreciació de Mumford apuntant que cal entendre la ciutat com una entitat cultural i política més que com una agregació 

d’edificacions marcà inconscientment Sert i els CIAM en els anys posteriors a la guerra. El discurs arquitectònic sobre la ciutat 

canvià, i d’estar centrat en l’higienisme i en el progrés de la màquina passà a preocupar-se per les implicacions socials de 

l’urbanisme. El tema del lleure i dels espais lliures tingué un paper clau en aquests canvis que d’un enfocament inicial vinculat 

bàsicament a l’esport, l’exercici físic i el descans, passà a estar més vinculat a la cultura, als ens polítics i al seu paper “orgànic” 

dins la ciutat. Al llibre que Sert s’endugué a Estats Units, Mumford parlava del moviment organicista que havia de “domesticar” la 

màquina: 

Mechanical time became important because it was re-enforced by the financial accountancy of capitalism: progress became 

important as a doctrine because visible improvements were being rapidly made in machines. So the organic approach in 

                                                             
77 Durant els últims anys trenta estigué vivint a París, com sabem. 
78 Mumford, Lewis. Technics and civilization. Harcourt, Brace and Co. New York, 1934. 



thought is important today because we have begun, here and there, to act on these terms even when unaware of the con-

ceptual implications. This development has gone on in architecture from Sullivan and Frank Lloyd Wright to the new archi-

tects in Europe, and from Owen and Ebenezer Howard and Patrick Geddes in city design to the community planners in 

Holland, Germany, and Switzerland who have begun to crystallize in a fresh pattern the whole neotechnic environment. The 

human arts of the physician and the psychologist and the architect, the hygienist and the community planner, have begun 

during the last few decades to displace the mechanical arts from their hitherto central position in our economy and our life. 

Form, pattern, configuration, organism, historical filiation, ecological relationship are concepts that work up and down the 

ladder of the sciences: the esthetic structure and the social relations are as real as the primary physical qualities that the 

sciences were once content to isolate (L. Mumford, 1934, 370-371). 

Els noms de Ebenezer Howard o Patrick Geddes eren força coneguts a Catalunya. Com hem argumentat a la tercera part del nos-

tre treball, els postulats de la ciència cívica, moviment sobre el qual s’assentà la Societat Cívica la Ciutat Jardí, foren influents a 

l’hora de plantejar alguns paràmetres de disseny de la CRV. Sert seguí durant els anys de postguerra un acostament progressiu 

cap el civisme, com veurem. Mentrestant però, l’any 1933, contemporàniament a la publicació del llibre de Mumford, el GATEPAC 

es feia ressò a la revista AC del congrés d’Atenes i d’algunes de les conferències que s’hi pogueren sentir: 

Conclusion: l’urbanisme moderne ne peut être envisagé qu’en fonction des techniques modernes. Les techniques mo-

dernes devraient être employées totalement et nous nous en servons timidement, tels les académiciens. Elles apporteront 

à l’urbanisation de la civilisation machiniste, les joies essentielles en organisant normalement les loisirs (Le Corbusier 

[1933] a AC, n.12, 1933, 43). 

La “superació” de l’era de la màquina per “l’organicisme” dels “cívics” enunciada per Mumford deixava en entredit les conclusions 

de la Carta d’Atenes encara basades, com es veu, per una visió optimista de la tècnica. Sert, encarregat de traslladar les conclusi-

ons i llur interpretació en un llibre, conscient de les mancances, acabà personalitzant part del discurs del CIAM i incorporant alguns 

arguments nous. Can our cities survive? es convertí en un “manifesto” ple d’eslògans i imatges suggerents. Tot i que la funció 

“lleure” (una de les quatre funcions de la ciutat) responia força fidelment a allò que es debaté a Atenes, la seva divisió en dos capí-

tols diferents presagiava l’evolució que aquest concepte seguí durant les dècades posteriors a la guerra: la separació cada vegada 

major entre el concepte de “lleure urbà” i el concepte de vacances. El lleure (o esbarjo79) passava a incorporar-se al discurs del 
                                                             
79 La traducció catalana del llibre (Poden sobreviure les nostres ciutats?, 1983) optà 
per traduir el capítol “leisure” com “esbarjo”, enlloc de “lleure”. 
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civisme a la ciutat (com hem vist al capítol 4.1), tot relacionant-se amb els equipaments, i a esdevenir un mecanisme d’organització 

orgànica de la mateixa. Les vacances, en canvi, feien referència a la fugida urbana, que esdevingué turisme de masses al cap de 

poc, deixant obsoleta la vinculació d’aquest tipus d’esbarjo a les proximitats de la ciutat (Sert, [1942] 1983, 77 i 95). El capítol de 

Can our cities Survive? que tractava el concepte del lleure estava il·lustrat amb una imatge d’un camp de futbol situat entre les 

façanes d’un bloc redent (figura 4.119); el capítol de les vacances, amb fotografies d’aglomeracions a les carreteres i a les platges 

(veure les figures 4.24-26).  

 

Can our leisure survive? 

En el capítol del lleure, Sert vinculà els espais lliures i els equipaments a la planificació de la regió, de la ciutat, però també a la 

planificació d’unes unitats més petites que anomenà unitats de veïnat: “considerada a escala més reduïda, la unitat de veïnat esta-

ria formada pels habitatges necessaris per allotjar una quantitat suficient de persones capaç d’aprofitar els serveis d’una escola 

elemental” (Sert, [1942] 1983, 68). En observar la imatge de la figura 4.119, publicada en el capítol, hom pot pensar que aquestes 

unitats tenien a veure amb les Unitats d’Habitatge de Le Corbusier. Però quan intentem reproduir a través de les seves paraules el 

que Sert entén per espai lliure urbà, veiem que ja no es refereix al parc “escampat” per tota la ciutat i que discorre per davall dels 

edificis d’habitatges i que ell mateix dibuixà pel Pla Macià de Barcelona. Ara parla d’una “xarxa de verdor, una vertadera xarxa 

d’esplai” formada per “unitats d’esplai” protegides per “franges verdes” que, com a sistema unitari, va vinculat al centre cívic de la 

ciutat (Sert, [1942] 1983, 92). Una xarxa és una malla que deixa espais entremig. La xarxa de Sert era invertida: o sigui la malla 

estava formada per espais lliures i els buits s’omplien amb unitats veïnals. En el seu llibre Sert començà a posar distàncies a 

aquesta idea de xarxa: els espais pel “lleure urbà” havien de disposar els seus equipaments a entre 350 i 1.500 metres dels habi-

tatges, en funció si eren educatius o esportius (Sert, [1942] 1983, 90). El lleure, per tant, esdevenia un motiu per articular “orgàni-

cament” la ciutat.  

La vinculació del lleure i el sistema d’espais lliures amb el centre cívic de la ciutat demostra la influència que les objeccions de 

Mumford a la Carta d’Atenes començaven a tenir sobre Sert; unes objeccions que propiciaren un comentari autocrític en el llibre: 

“tot expressant els nostres punts de vista, no hem examinat la important funció de la ciutat com a òrgan de progrés” (Sert, 1983, 

230). Aquesta tendència a l’organicisme detectat amb la “xarxa de verdor” de Can our cities survive?, es plasma físicament amb 

l’esquema que l’arquitecte desenvolupà dos anys després per a la seva conferència “The human scale in the city planning” i que 

Figura 4.119: Le Corbusier . Imatge de la Ville Verte (a la Ville 
Radieuse, 1935), publicada a Can our cities survive? de 1942 
(Sert, [1942] 1983, 89). 



aparegué al llibre New Architecture and City Planning80 (Rovira, 2005, 151-153). En aquest esquema el centre cívic ocupa el centre 

de la ciutat i es situa en un entorn natural envoltat de les unitats veïnals que, alhora, disposen també de centres cívics o “unitats 

d’esplai” (figura 1.120). Les unitats veïnals, de dimensió finita, podrien arribar a assimilar-se als nuclis jardí de Howard però, a 

diferència d’aquests, Sert no proposa l’agricultura com a mesura separació urbana, sinó les “franges de verdor” cíviques que des-

emboquen al parc central. Aquesta idea del centre cívic vinculat al lleure i a la naturalesa pot veure’s clarament en el Plan Piloto de 

la Habana de Sert i Wiener81, on una xarxa d’espais verds i equipaments pel lleure discorren entre els barris residencials i a través 

d’ella hom pot arribar a l’àrea central cívica (figura 1.121).  

Si augmentem d’escala, la xarxa verda de l’Havana s’assimila amb la xarxa d’espais agrícoles que anys més tard el mateix Lewis 

Mumford proposà per posar ordre als suburbis i que relacionà amb la organització regional del lleure. Aquest esquema de Mum-

ford, té com a principal font la teoria dels nuclis descentralitzats de Howard. Però també pot relacionar-se amb alguns passatges de 

Can our cities survive?, com per exemple en la visió optimista que Sert feia de la reduïda dimensió dels poblats medievals i de la 

proximitat dels camps agrícoles quan volia justificar la necessitat d’emplaçar el lleure prop dels nuclis habitats: “a l’abast d’una 

passejada a peu des del centre hi havia el camp obert. I era allà en aquells camps verds i propers, que a més proveïen d’aliment a 

la gent de la ciutat, on es gaudia de les hores de lleure i on es passaven els dies de festa” (Sert, [1942] 1983, 86). Mumford, a La 

Carretera y la Ciudad, demanava el vincle lleure/agricultura tot defensant que els espais agrícoles poden esdevenir àrees útils per 

individualitzar els nuclis residencials i per resoldre el lleure de proximitat:  

La tarea pública más importante, alrededor de todos los centros urbanos en crecimiento, y mucho más allá, es reservar 

zonas abiertas permanentes, capaces de ser dedicadas a la agricultura, horticultura e industrias rurales afines. Estas 

zonas deberían establecerse en una forma tal que evitaran el enlace de una zona urbana con la otra (L. Mumford, 1966, 

295). 

En las ciudades del futuro, las cintas verdes deben correr a través de todos los barrios, formando una continua red de 

jardines y paseos, ensanchándose en los bordes de la ciudad en cinturones verdes protectores, de manera que el paisaje y 

el jardín se conviertan en una parte integral de la vida urbana tanto como de la rural, para los días de trabajo como para 

las vacaciones (L. Mumford, 1966, 303). 

                                                             
80 Actes d’un congrés organitzat per Paul Zucker amb el mateix nom a Nova York el 
1944. 
81 Ambdós formaven la societat: Town Planning Associates. El Plan Piloto de la Haba-
na és un projecte de 1955. 

Figura 4.120: J. L. Sert. Esquema de ciutat publicat a New 
Architecture and City Planning , 1945 (a E. Mumford, 2008, 
89). Figura 4.121: Sert i Wiener, Plan Piloto de la Habana, 
1955 (a Avery Collection, Columbia University). 
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Per tant, l’evolució del discurs urbanístic de Sert partí d’un plantejament en què el lleure es vinculava a l’extensió uniforme de 

l’espai lliure a cota zero – el Pla Macià redactat amb els seus companys del GATCPAC i amb Le Corbusier entre 1932 i 1934 – i 

finalitzà amb la vinculació del lleure a una xarxa d’espais verds que individualitzaria els nuclis veïnals; quelcom no molt llunyà a les 

teories de la “ciència cívica” de Cebrià de Montoliu, revisada en clau moderna per Mumford. En una conferència al Waldorf-Astoria 

l’any 1965, Sert no deixà lloc pel dubte en quant a la seva proximitat amb la teoria de la ciutat jardí:  

Las ciudades, como todo lo que está vivo, tienen un proceso natural y alcanzan ciertos límites. Cuando alcanzan dichos li-

mites, creo que deberían dividirse, deberían interrumpirse, deberían dar luz a otras comunidades más pequeñas, con las 

que estarán bien comunicadas, pero que no serán una misma ciudad continua e interminable (Sert [1965] a Rovira, 2005, 

165).  

 

Can our holidays survive? 

La metamorfosi que seguí el concepte d’espai lliure urbà en l’argumentari de Sert, primer a Can our cities survive? i després en els 

seus esquemes teòrics, no el patí el concepte d’espai de vacances. Al capítol “L’esplai dels caps de setmana i de les vacances” del 

mateix llibre es fa una radiografia de com haurien de ser aquests espais que sembla calcada a l’experiència de la CRV:  

La gent avui abandona la ciutat per a buscar espai, aire pur, sol, un bosc o una platja; en resum, per a trobar un marc no 

urbà. Un centre modern d’esbarjo satisfaria aquestes necessitats i oferiria l’aspecte d’un parc immens, a través del qual es 

distribuirien instal·lacions adequades per a practicar els esports més populars. En previsió d’esdeveniments a gran escala 

es preveuria un estadi. S’inclouria també en el traçat terrenys per acampada, campaments de remolcs, hotels (amb cabines 

o d’altres tipus), destinats a aquells que volguessin passar-hi més d’un dia i gaudir de majors oportunitats i més conforts. 

(...) els terrenys dedicats a l’esbarjo estarien protegits per un cinturó de verdor i serien prou apartats de les carreteres per 

a impedir l’accés de la pols i el soroll. Mai una autopista no travessaria ni vorejaria els centres recreatius, com solia passar 

en el cas de molts d’aquests llocs construïts en d’altres temps (Sert, [1942] 1983, 98-100). 

Les coincidències són clares: provisió d’un espai natural bàsicament buit, permetre accions espontànies com l’acampada, protegir-

lo amb un cinturó verd perimetral i evitar el pas d’infraestructures. Les úniques diferències amb el projecte del GATCPAC poden 

trobar-se en l’esment dels remolcs i acampades, que fan referència, com ja hem vist, a l’incipient afició a finals dels anys trenta als 



campaments organitzats i a l’invenció de la roulotte. També en la omissió als horts de lloguer com a franja de protecció. La descrip-

ció en el llibre dels paràmetres de disseny que han de determinar les àrees de vacances va acompanyada d’una imatge “rescata-

da” de l’exposició de 1933 als baixos de la plaça Catalunya referent a la urbanització de la CRV que emfatitza la mínima intervenció 

que ha de condicionar aquests espais per garantir la seva condició natural (figura 4.122). Aquesta coincidència conceptual entre 

allò proposat el 1932 pel GATCPAC i allò escrit per Sert el 1942 pel que fa a la organització de les vacances l’atribuïm a que mol-

tes de les decisions preses per idear el projecte estaven fundades en aquests valors cívics inherents en la cultura catalana dels 

anys deu i vint (als quals hem dedicat la tercera part del nostre treball) i que ressorgiren en el Sert de postguerra. Però l’atribuïm, 

sobretot també, al fet que el projecte de la CRV va assentar-se sobre un coneixement profund de les aspiracions i anhels de la 

societat barcelonina, un substrat “realista” que no tingué, al nostre entendre, el Pla Macià; un projecte que acabà resultant molt 

més abstracte. 

Figura 4.122: J. L. Sert. Una pàgina del capítol referent a les
vacances del llibre Can our cities survive?, 1942. A l’esquerra 
una imatge de la tela número 4 de l’exposició de 1933 sobre
la CRV (a Sert, [1942] 1983, 101). 
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A més de les coincidències amb el projecte de la CRV, el capítol sobre les vacances de Can our cities survive? anava més enllà en 

quant a la relació de les vacances amb el moviment cívic de finals del segle XIX i principis del XX. Sert proposava vincular els 

espais per a les vacances a les xarxes de Parcs Nacionals, prenent com a model el que succeïa als Estats Units. El promotor dels 

primers Parcs Nacionals als Estats Units fou Frederick Law Olmsted. A Catalunya, el moviment de la ciutat jardí. Sert creia impres-

cindible vincular aquests “reserves paisatgístiques” amb les vacances:  

Si els viatges estiguessin a la mà de les masses i l’esbarjo a l’aire lliure estigués planificat a gran escala, floriria a tots els 

països una activitat immensa, tan profitosa per a la nació com per a la regió. 

Què s’ha de fer en aquest sentit? El desenvolupament de parcs nacionals i estatals a certs països podria considerar-se un 

inici. Tot i que la majoria dels països ignoren les possibilitats d’una activitat a gran escala en aquest aspecte, els parcs na-

cionals dels Estats Units tenen ja un lloc important a la vida recreativa del país. Enormes i pintoresques extensions han es-

tat preservades en el seu estat primigeni i sotmeses a la supervisió nacional o estatal. Això ha permès que milions de per-

sones poguessin gaudir d’aquestes privilegiades extensions naturals, coneguessin immenses regions verges del seu país i 

tornessin a les seves ciutats amb noves reserves d’energia per a enfrontar-se amb la lluita diària que els esperava (Sert, 

[1942] 1983, 100). 

Els viatges van estar a l’abast de les masses deu anys després de la publicació d’aquestes ratlles. El desastre ecològic i paisatgís-

tic que el turisme propicià a algunes zones del planeta s’hagués pogut evitar si s’haguessin establert les propostes apuntades per 

Sert al final del capítol que ens ocupa: 

3) La conservació, mitjançant la legislació, dels llocs més favorables pel propòsit desitjat. Si estan allunyats de les grans 

ciutats i són excepcionals les seves condicions naturals, es reservaran per a establir-hi parcs nacionals i centres de vacan-

ces. 

4) La prohibició de tot tipus d’especulació privada a les zones destinades a l’esbarjo, com també de canvis de direcció de 

carreteres, tala d’arbres o d’altres accions que podrien perjudicar la bellesa natural de l’indret (Sert, [1942] 1983, 104). 

La millora de la tecnologia de l’automòbil als Estats Units, i que Sert observà de seguida, possibilitava plantejar aquest turisme de 

gran escala que fou una realitat al cap de pocs anys quan a l’automòbil se li va afegir les comoditats de l’avió. Si a Europa l’any 

1947 hi havia un cotxe per cada 70 persones, l’any 1957, n’hi havia un per cada divuit i el 1962 un per cada onze (Fernández, 

1991, 532). Pel que fa a l’avió, el flux d’americans cap Europa es duplicà en vuit anys, passant de 450.000 el 1950 a un milió el 



1958 (Fernández, 1991, 547). Aquests canvis, vinculats també a la millora de les tarifes del bitllet d’avió per l’invent de la “classe 

turista” l’any 195282, convertiren el turisme en un fenomen nou, de gran incidència paisatgística, a tenir en compte en la planificació 

de les regions. Tanmateix, les idees de Sert quedaren en un calaix, en primer lloc, per la situació generada per la Segona Guerra 

Mundial, i, posteriorment pel gir introspectiu dels CIAM’s de postguerra que oblidà abordar l’ordenament a gran escala del territori. 

Un gir propiciat pels debats interns i per la recerca d’un nou marc que superés la Carta d’Atenes i que redefinís, en clau social, la 

tasca arquitectònica. 

 

del “heart of the city” a Torre Valentina 

Les apreciacions de Mumford i d’altres intel·lectuals de l’òrbita anglosaxona motivaren, en part, el “gir introspectiu” del CIAM. Mal-

grat Le Corbusier seguís desenvolupant models urbans globals durant la postguerra, els líders del congrés començaren a preocu-

par-se per l’escala humana i el civisme (Bacon, 2008, 87). Sert, director del CIAM des del sisè congrés de 1947, s’ocupà de posar 

en el focus del debat en el civisme i el 1950 començà a treballar en el llibre que finalment es titulà “The heart of the city” 83, una 

expressió que també s’usà per centrar la temàtica del novè congrés de 1951 (E. Mumford, 2000, 201-203) (Rovira, 2005, 158) 

(figura 4.123). Sigfried Giedion, emigrat com Sert als Estats Units des d’on publicà el conegut Space, time and architecture (Giedi-

on, 1941), reflexionava en un llibre posterior84 sobre la importància del civisme a la ciutat i sintetitzava el significat de “el cor de la 

ciutat”: 

 Actualmente se intensifica por todas partes el anhelo de que se restablezca el equilibrio entre la esfera individual y la 

colectiva. Éste era sin duda el motivo inexpresado que dio tema al VIII Congreso Internacional de Arquitectura Moderna – 

CIAM – celebrado en julio de 1951 en Hoddesdon, Inglaterra: “The Core of the City”. Fueron los ingleses quienes impusie-

ron esta designación, en lugar de Civic Center, con frecuencia limitada exclusivamente a los edificios de gobierno, y que 

pronto alcanzaría reconocimiento universal. En dicha expresión se toma en cuenta una larga evolución del pasado. 

                                                             
82 Promogut per la IATA: The Air Transportation Association. 
83 Nom que prengué el llibre de J. L. Sert, J. Tyrwhitt, E. N. Rogers, de 1952 i el CIAM 
8 de Hoddesdon, Anglaterra, de 1951. 
84 Giedion, Sigfried, Arquitectura y Comunidad, [1955], Nueva Visión, Buenos Aires, 
1963. 

Figura 4.123: Tyrwhitt, Sert i Rogers. Portada del llibre The
heart of the city (a Tyrwhitt, 1972). 
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El interés en el core forma parte del proceso común de humanización, es decir: el retorno a la medida humana, de la exal-

tación de los derechos del individuo frente la tiranía de la máquina. Cobra fuerza la posibilidad de que la restitutio et inte-

grum de una genuina vida comunal se afirme en los nuevos núcleos urbanos surgidos por ejemplo en Perú (Chimbote, de 

Wiener y Sert), Colombia (Medellín) y la India (Chandigarh, de Le Corbusier), antes que en las cosmópolis supermecaniza-

das de los Estados Unidos (Giedion, [1955] 1963, 97-98). 

Com diu Gedion, el moviment que estava efectuant el CIAM era un “retorn” i l’origen que es volia recuperar era el del valor de les 

relacions humanes en el sí de la ciutat, en contraposició al “domini” de l’exaltació de la màquina. Aquest moviment, força coincident 

amb allò que quinze anys abans defensava Mumford al seu Technics and Civilization, es traduí arquitectònicament en un creixent 

interès pels plans d’àrees públiques històriques, com l’àgora de Priene, el fòrum de Pompeia o la plaça del Campo de Siena i pels 

plans que, en la mateixa direcció, definien els centres cívics de les ciutats noves o reformades com el projecte del Centre de Saint-

Dié a França (1945) o el Capitol de Chandigarh a la Índia (1951), ambdós de Le Corbusier, o el centre cívic de Cidade dos Motores 

a Brasil (1944, figura 4.124), de Sert i Wiener, o la reforma de Rotterdam, l’Alexander Polder (1953) de Bakema i el grup Opbouw. 

Alhora, aquest moviment cap a l’interior de les ciutats es completava amb un canvi en el model residencial de referència. Amb la 

intenció de formular la “Carta de l’hàbitat” – instrument que es volia comparar amb la “Carta d’Atenes” – s’organitzà el novè congrés 

del CIAM a Aix-en-Provence el 195385. En la trobada es pogué apreciar que l’hegemonia del bloc deixava lloc a altres models ba-

sats en sistemes d’agregació horitzontals. Els exemples d’aquests sistemes es situaven normalment en països en vies de desenvo-

lupament i plantejaven extensions d’habitatges d’una sola planta i construïts amb una tecnologia més econòmica i més veloç que la 

usada en els grans blocs residencials. Sert liderà aquest canvi quan al CIAM de Bergamo, el 1949, ja presentà tot un barri de ca-

ses/pati inserit en el pla de Chimbote a Perú (1948) (figures 4.125 i 4.126). Sert batejà el sistema horitzontal emprat com a “tapis 

urbà” o “habitatges catifa”, en al·lusió al seu desenvolupament extensiu. Tanmateix l’interès dels arquitectes moderns pels sistemes 

repetitius de creixement “infinit” ja el trobem els anys vint i trenta, en el sí de les escoles alemanya i russa  Bauhaus i Vkhutemas, 

respectivament, com apunta Magda Mària al seu article “The Geanology of Iterative Growth” (Mària, 2011), interès basat en la 

seriació i que donà fruits “teòrics” com la ciutat horitzontal de Ludwig Hilberseimer. Tanmateix, és a finals dels  anys quaranta quan, 

amb projectes com el mencionat Chimbote, aquests tipus de sistemes començaren a plantejar-se per a donar forma a la ciutat de la 

mà d’arquitectes com Sert, Libera, Utzon o Alexander o els membres del Team X, com veurem. L’exemple d’adaptació al clima i a 

                                                             
85 Finalment no es publicà cap llibre sobre la “Carta de l’habitat” per desavinences 
internes del CIAM (E. Mumford, 2000, 226). 

Figura 4.124: Sert i Wiener. Centre cívic de la Cidade dos 
Motores a Brasil, 1944 (a E. Mumford, Sarkis, 2008, 92). 



la funció, de complexitat en la relació interior/exterior, d’optimització de recursos constructius i l’absència de “personalismes” de les 

arquitectures additives vernaculars del nord d’Àfrica influencià notablement aquests arquitectes a l’hora de buscar solucions ar-

quitectòniques al problema de l’habitatge (Mària, 2011, 12, 13). La investigació de Sert sobre aquesta tipologia residencial desem-

bocà en l’article “Can Patios Make Cities?” que juntament amb Wiener escrigué per Architectural Forum86 el 1953, coincidint amb el 

CIAM d’Aix (figura 4.127). L’article mostrava tant patis d’habitatges com d’edificis institucionals i argumentava que el pati simbolitza 

la idea del cor a qualsevol escala (E. Mumford, 2009, 109, 191). A nivell domèstic el pati s’interpretava com aquell espai exterior 

que no és públic, com els carrers i les places, però tampoc és jardí, com en les parcel·les dels suburbis, sinó que actua com una 

sala més de la casa on les famílies poden desenvolupar les tasques diàries a l’aire lliure i amb privacitat. A banda es posava èmfasi 

en els espais de transició entre el dins i el fora, una seqüència formada per “espacios cerrados, espacios cubiertos, espacios 

cercados” (Hyde, 2008, 69). L’article venia a mostrar la tasca que els arquitectes estaven duent a terme a Amèrica Llatina, com el 

pla de Bogotà, juntament amb Le Corbusier (1951) o el ja citat Chimbote. Les bondats del pati també les experimentava Sert en la 

pròpia pell a través de les seves cases de Long Island i de Cambridge. 

                                                             
86 Architectural Forum, n.99, 1953. 

Figures 4.125 i 126: Sert i Wiener. Ciutat de Chimbote, Perú,
1947. A la dreta pla general i a la part superior d’aquesta
columna una casa tipus (a Freixa, 1992, 62 i 63). Figura 
4.127: Pàgina de l’article Can patio make cities? escrit per 
Sert i Wiener el 1953 on es compara una imatge de Chimbote
amb una altra d’un suburbi americà (a E. Mumford, 2009,
111). 
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Les investigacions de Sert i Wiener pels sistemes horitzontals s’inicien durant els anys de guerra, quan desenvoluparen el “Ratio 

System” (1942) un sistema de fabricació en sec pensat com a construcció d’urgència. Aquest sistema era una evolució “natural” de 

la caseta desmuntable, ja que estava format per una estructura exterior de peus drets i una coberta elevada que aixoplugava un 

cos tancat (figura 4.128). La principal diferència amb la caseta desmuntable és que si aquesta tenia una coberta a una aigua, el 

“Ratio System” utilitzava la volta per desaiguar. Alhora les unions de l’estructura no es basaven en la frontissa, popular i de fàcil 

muntatge, sinó en d’altres sistemes més convencionals. La utilització d’una tecnologia pensada pel week-end pels habitatges 

d’urgència del final de la guerra no era quelcom nou ni descabellat. L’any 1945 L’Architecture d’Aujoud’hui publicava el número 3/4, 

el segon després de la Segona Guerra Mundial i titulat “solutions d’urgence”. Estava dedicat a sistemes d’edificació usats per 

pal·liar les greus mancances produïdes per la destrucció bèl·lica i que principalment eren habitatges i infraestructures. Moltes de les 

casetes d’urgència recordaven les casetes de vacances que, com hem vist, ompliren les revistes d’arquitectura a finals dels anys 

trenta, anys d’opulència del turisme social. Entre els exemples, destaquem les construccions de Jean Prouvé, com el el pavelló 

6x6, que usaven sistemes en sec amb plafons de fusta, una solució molt similar a algunes casetes de vacances d’avantguerra 

(figura 4.133). També la casa transportable i replegable de Pierre Jeanneret s’instal·lava en el terreny suspesa i elevada per una 

bastida molt similar a l’usada per Charlotte Pierrand en el refugi d’alta muntanya d’alumini que hem vist en el capítol anterior (figura 

4.132). L’incipient evolució d’avantguerra de la roulotte semblava donar, també, moltes idees per a l’habitatge d’urgència (figura 

4.129). Més d’un exemple es podia remolcar, però, entre ells, destaquem la “motor unit” de Buckminster Fuller: un remolc amb els 

serveis domèstics bàsics (cuina i bany) que semblava sorgir de la fusió entre els primers models de roulotte i les investigacions del 

propi Fuller sobre la compressió dels banys i que desembocà en el “dymaxion bathrom” (figura 4.131). Davant l’absència de docu-

ments referents a “l’ambientació” que tindria la pineda de la CRV plena de casetes desmuntables, podem recórrer a les imatges de 

les agrupacions de casetes d’urgència de la guerra publicades a L’Architecture d’Aujourd’hui per fer-nos-en una vaga idea (figura 

4.130). 

Figura 4.128: A la dreta, Sert i Wiener, estructura de la “Ratio 
system”, 1942 (a E. Mumford, 2009, 57). Figures 4.129: Sobre 
aquesta columna, sistema de casa de la Tenessee Valley 
Authority constituït per dues unitats remolcables 
(L’Architecture d’Aujourd’hui, n.3-4, 1945). 



 

Figura 4.130: A la part superior d’aquesta columna, Victory 
House, model construïble en una hora (ídem anterior). Figura 
4.131: Sobre aquesta columna, Buckminster Fuller, Motor Unit
(ídem anterior). Figura 4.132: Al mig, Pierre Jeanneret, projec-
te de casa extensible (ídem anterior). Figura 4.133: A la dreta, 
Jean Prouvé. Seqüència fotogràfica del muntatge del pavelló
6X6 (ídem anterior). 
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Retornant al CIAM de la “Carta de l’hàbitat” de 1953, un dels grups que mostrà exemples de barris formats per habitatges pati fou 

GAMMA87, provinent del Marroc. El grup que liderava Georges Candilis88 mostrà un barri a Casablanca, la matriu del qual era un 

pati de 8x8 metres (figura 4.134). Candilis es convertí en un dels arquitectes que més treballà el programa de les vacances a la 

platja durant els anys seixanta. Mentrestant, el sistema que presentava al CIAM per l’habitatge social naixia de la inspiració islàmi-

ca. Candilis argumentava que els sistemes en horitzontal plantejats pel Marroc estaven adaptats al clima i a la tecnologia local i, a 

més, eren evolutius, o sigui, suposaven una base a partir de la qual créixer89. Aquestes premisses, però, les usà sobretot Candilis 

per a l’arquitectura de les vacances els resultats i investigacions de la qual quedaren reflectits en un llibre redactat per ell mateix, 

titulat Recherches sur l'architecture des loisirs90 i que sortí l’any 1973. El salt de l’arquitectura desmuntable del week-end cap a 

l’arquitectura d’urgència de la guerra es repetia ara entre l’arquitectura de l’habitatge social dels països mediterranis i l’arquitectura 

de les vacances de platja. Ambdós salts venien donats per coincidències en els paràmetres de recerca: si en el primer la coinci-

dència es trobava en el cost i en la velocitat de construcció, en el segon es trobava també en el cost, però a més en l’adaptació 

climàtica i en la tecnologia local. 

Aquests dos salts deixen entreveure la contradicció interna que acabà amb els CIAM. El transvasament tipològic entre funcions 

diferents demostra que el disseny no té perquè subordinar-se a la funció. Aquest raonament senzill estava en la base dels canvis 

que el Team X91 mirà d’introduir als CIAM. El grup, del qual Candilis en formava part juntament amb Alison i Peter Smithson, Aldo 

Van Eyk, Jacob Berend Bakema, entre altres, aglutinava les veus crítiques amb la Carta d’Atenes tot posant en dubte la utilitat del 

paradigma de les quatre funcions (habitar, esbargir-se, treballar i circular). Per al Team X la obsessió per la funció distorsionava 

                                                             
87 Els arquitectes del grup eren Bodiansky, Candilis, Kennedy, Piot, Woods, Ecochard, 
Godefroy, Beraud. Les sigles fan referènica a Grup d’Arquitectes Moderns Marro-
quins. 
88 Georges Candilis, ex col·laborador de Le Corbusier i de nacionalitat grega, assistí 
als CIAM IV com a estudiant, posteriorment en qualitat de representant del grup 
francès ASCORAL (liderat per Le Corbusier) i finalment com a integrant d’aquest grup, 
GAMMA, que desenvolupava projectes pel nord d’Àfrica. 
89 Article “Habitat colectif marocain à Casablanca”, L’Architecture d’Aujoud’hui n.46, 
1953, 54-55. 
90 A Espanya es titulà: Arquitectura y Urbanismo del Turismo de Masas (Candilis, 
1973). 
91 El Team X es formà el 1954 com a grup encarregat d’organitzar el desè congrés 
CIAM. Aquest es celebrà a Dubrovnik el 1956. 

Figura 4.134: Georges Candilis. Barri de nova construcció a
Casablanca, Marroc, 1952 (a E. Mumford, 2000, 231). 



l’anàlisi de la realitat complexa de les ciutats i impedia abordar el disseny urbà amb suficient creativitat (E. Mumford, 2000, 238). El 

Team X demanava substituir el protagonisme de les funcions pel dels escenaris. Per exemplificar-ho els Smithsons s’acostaven a 

“l’òrbita cívica”: proposaven canviar el paradigma de les quatre funcions per a una reformulació de l’esquema de la “valley secti-

on”92 de Patrick Geddes, situant les discussions arquitectòniques en els quatre escenaris de la vall: “city, town, village, isolate” 

(figures 4.135 i 4.136).  

El moviment “introspectiu” del CIAM, centrat en trobar el “cor” de la ciutat, primer, i de l’habitatge, després, i en posar en dubte la 

base analítica de les funcions de la Carta d’Atenes, relegà el tema de les vacances a l’oblit. El lleure, el descans i l’esbarjo foren 

motiu de debat per primera i última vegada en el congrés “logis et loisirs” de 1937, on, com hem vist, s’abordaren de forma molt 

genèrica. Malgrat tot, tal i com hem apuntàvem al final de l’anterior subcapítol, aquests anys “d’introspecció”, el període 1951-1959, 

foren els anys en què les vacances es normalitzaren i el fenomen del turisme cresqué exponencialment a tot Europa, però sobretot 

al Mediterrani, amb la conseqüent demanda d’infraestructures, habitatges i serveis. Podríem dir que l’eclosió del CIAM coincidí amb 

els anys de l’explosió del turisme de masses. Els congressos seguien sense parar compte a aquest fenomen, fins que a la última 

trobada d’Otterlo l’any 1959, es mostrà un projecte sorgit de la demanda turística. Es tractava d’una urbanització a la Costa Brava 

(Espanya) anomenada Torre Valentina. Els arquitectes eren José Antonio Coderch i Manuel Valls. 

 

                                                             
92 Geddes formulà la secció el 1925. 

Figura 4.135: A. i P. Smithson. Valley Section, proposta pel 
CIAM X, de 1954 (a E. Mumford, 2000, 241). Figura 4.136: 
Patrick Geddes, Valley Section, 1925 (a Ábalos, 2005, 55). 
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l’arquitectura de sol i platja: 
naturalesa i espontaneïtat artificialitzades 

L’arquitectura turística begué de les fonts del CIAM. El gir introspectiu i humanista quedà reflectit en les arquitectures pensades per 

a les vacances. Això es notà en la predilecció dels arquitectes pels sistemes de baixa altura, de desenvolupament horitzontal, molts 

d’ells basats en els patis o en terrasses, i per la planificació d’assentaments de petita dimensió que tenien un “cor” de referència, 

normalment un hotel i una zona comercial.  

Torre Valentina, projecte no construït, disposava d’aquestes dues característiques: per una banda un sistema de cases d’una alça-

da i amb patis que es desenvolupava en horitzontal i un “cor” format per un hotel que s’elevava força plantes damunt el pendent de 

les costes – “en el hotel están previstos servicios comunes de lavado de ropa, economato, limpieza, etc.” – (Coderch [1959], 1999, 

9) (figures 4.137-39). Tanmateix allò que emparentava Torre Valentina amb la CRV era el tractament de la pineda existent. Malgrat 

al projecte de Coderch les cases fossin de propietat i d’una sola planta, la seva extensió per davall de la pineda, mirant de mantenir 

el màxim nombre d’arbres, pot relacionar-se amb el tractament de la pineda efectuat pel GATCPAC, on respectant, potser amb 

més efectivitat, la major part de la massa forestal, també proposaven el desenvolupament d’activitats i el muntatge de casetes 

desmuntables pel sotabosc. Amb paraules de Coderch: “en la mayor parte de los apartamentos se puede vivir sin ver más que los 

árboles, las terrazas y el mar” (Coderch [1959], 1999, 8).  

La relació de l’arquitectura amb els elements vegetals, però, no sempre es basà en la preservació de la naturalesa preexistent, ans 

al contrari. Les investigacions sobre l’hàbitat de Candilis i Sert popularitzà el pati entre els arquitectes, el qual s’entengué, en el 

món de les vacances com una imprescindible sala d’estar a l’aire lliure. La sala podia trobar-se en versió horitzontal (el pati), o en 

versió vertical (les terrasses). El mateix Candilis, resolgué alguns edificis d’habitatges amb terrasses. Tanmateix, el fet destacable 

és que el retorn de les terrasses a la primera escena arquitectònica motivat per l’hàbitat de vacances, suposà un cert reciclatge de 

les investigacions, ara obsoletes, dels sanatoris de Döcker93 i de tots els models que el seu exemple generà. La terrassa i els blocs 

esglaonats es redefinien amb la finalitat de resoldre el pati en altura, però també, per d’introduir elements vegetals a l’edificació. La 

fusió entre un model amb terrasses i un sistema de creixement horitzontal adaptable a les vicissituds del terreny generà el projecte 

de Ciudad Blanca (1961) de Sáenz de Oiza, un altre exemple notable d’assentament turístic espanyol, tampoc realitzat94 (figures 

                                                             
93 Richard Döcker, autor del llibre Terrassen Typ, (Döcker, 1929). Veure capítol 2.3. 
94 Només es realitzà una petita part referent a un bloc esglaonat. 

Figures 4.137-39: J. A. Coderch, Torre Valentina, Girona, 
1953 (a Tugores, 1999, 50, 47, 45). 



4.140 i 4.141). Aquest assentament d’Alcúdia plantejava també les dues característiques principals generades per les discussions 

del “cor” i la “carta de l’hàbitat”: uns àmbits comercials centrals formats per uns edificis circulars que encerclaven uns patis i uns 

habitatges esglaonats desenvolupats en horitzontal i en vertical per agregació. Més enllà de les bondats del mètode ens interessa 

ressaltar el paper de la naturalesa en el conjunt edificat. El projecte d’Alcúdia sorgeix de les investigacions que l’arquitecte desen-

volupà el 1957 en el “Proyecto Horizonte”, un assentament suburbial dissenyat juntament amb Ferrán, Mangada i Romany (Cli-

ment, 2001, 14). Les reflexions d’aquella experiència assenyalen l’artificiosa manipulació amb què tractaven la naturalesa: 

(…) Las unidades de residencia deben concebirse más como “un conjunto orgánico estructurado” que como una suma de 

bloques de vivienda aislados e inconexos. Es necesario crear unos espacios urbanos más humanos, que los que en sí 

delimitan los bloques de habitación independientes. (…) El resultado arquitectónico de una ciudad es siempre un hecho 

plástico, una forma. (…) Los espacios verdes no son lo que sobra en la ciudad una vez construidas las diversas edificacio-

nes y servicios, sino unos elementos «constructivos» que hay que tener en cuenta en la composición general, con una 

forma y dimensiones apropiadas para su uso y función específica en el conjunto de la ciudad (Saénz, 1996, 74-76). 

Amb Torre Valentina, però sobretot, amb Ciudad Blanca, s’observa com els paràmetres de disseny amb què el GATCPAC generà 

“el paisatge” de la CRV són manipulats i “comprimits” durant els anys cinquanta i seixanta per generar edificis. El diàleg entre arqui-

tectura i elements vegetals és un paràmetre de disseny que emparenta l’experiència de la CRV amb els assentaments turístics més 

notables desenvolupats durant aquests anys. La naturalesa, però, és artificialitzada i tractada com un “material constructiu”. Alhora, 

hi ha una altra característica de la CRV que pot trobar-se en aquestes intervencions turístiques: la imatge “pintoresca” de 

l’espontaneïtat. Aquesta imatge amb què el GATCPAC ambientava les vacances, aconseguida amb la col·locació espontània de 

casetes desmuntables i amb el cultiu dels horts de lloguer, sembla buscar-se també en aquestes intervencions, però ara reconver-

tida amb fins formalistes tot traslladant-se en els sistemes d’agregació que faciliten la generació de conjunts irregulars, erràtics, 

retranquejats i esglaonats. Podríem parlar que l’espontaneïtat natural de la CRV és artificialitzada en aquests projectes dels anys 

cinquanta i seixanta. Totes aquestes transformacions interpretatives de la idea de naturalesa i “pintoresquisme espontani” acaben 

donant resultats formals molt distants a la contenció constructiva de la CRV, òbviament; però demostren, tanmateix, que tant 

aquests projectes com la CRV comparteixen una mateixa finalitat paisatgística: la recerca d’un ambient pel descans antitètic a 

l’ambient de la ciutat consolidada.  figura 4.140: F. J. Sáenz de Oiza, Ciudad Blanca, maqueta
del projecte d’assentament, 1961 (a Alberdi, Sáenz, 1996, 
109). Figura 4.141: F. J. Sáenz de Oiza. Detall dels edificis
construïts, 1961 (a Climent, 2001, 27). 
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Aquesta mateixa recerca de la irregularitat “dissenyada” és present en molts dels conjunts edilicis que Candilis publicà en el seu 

llibre Recherches sur l'architecture des loisirs. En la introducció Candilis observa un paràmetre que l’acosta al GATCPAC: 

Ocio-tiempo, ocio-actividad, ocio-estado 

Ocio–tiempo: la fórmula simplista de los “tres ochos” (“ocho horas de trabajo, ocho horas de sueño, ocho horas de descan-

so”95) cede su lugar a una definición más matizada del modo en que cada individuo ocupa su tiempo libre. En efecto, la de-

finición del ocio-tiempo está ligada a la relación ocio-actividad y, del mismo modo que el ocio es la consecuencia del tiem-

po libre, las actividades-ocio son igualmente libres, independientes de las consideraciones necesarias y obligatorias. 

Ocio-tiempo y ocio-libertad se completan en el concepto más abstracto de ocio-estado que reclama una nueva actitud espi-

ritual y social, una cultura nueva. Estas tres vertientes del ocio – tiempo, actividad, estado – están unidas por un denomi-

nador común: 

Ocio = libertad = posibilidad de elegir  

(Candilis, 1973, 7) 

Candilis separa el seu llibre en cinc capítols que fan referència a cinc conceptes diferents: “1) acoplamientos horizontales; 2) aco-

plamientos verticales; 3) hoteles, moteles, nauteles; 4) instalaciones; 5) urbanismo” (figures 4.142 i 4.143). En els tres primers 

capítols la interpretació de la llibertat és artificialitzada com en els assentaments de Torre Valentina o Ciudad Blanca. O sigui és 

traduïda en una irregularitat formal que segueix un ordre sistèmic. Però des del punt de vista de l’usuari la llibertat només apareix 

quan ha d’escollir quin apartament comprarà o llogarà o a quina habitació d’hotel dormirà. Un tipus de llibertat que podríem titllar de 

teòrica perquè, com sabem, les vicissituds del mercat acaben determinant quin espai queda “disponible”. Tanmateix, en el capítol 

de “instalaciones”, Candilis desenvolupa una sèrie de models que, com la caseta desmuntable, generen conjunts agregables es-

pontanis i desmuntables. Les instal·lacions que presenta Candilis són de dos ordres: en primer lloc sistemes estructurals tipus 

pèrgoles, que, seguint un sistema “tapís” es van agregant i van ocupant el territori (figura 4.144) − una fusió, dels sistemes des-

muntables d’avantguerra amb les investigacions de l’habitatge d’extensió horitzontal − i, en segon lloc, els sistemes de mòduls − 

uns contenidors que poden agregar-se generant espais entre ells tipus patis (figura 4.145). Cada contenidor d’aquest últim sistema 

és una sala; a tants contenidors tantes sales. Aquest sistema malgrat no creixi augmentant de volum com la caseta desmuntable, 

sinó que creixi per agregació, esdevé el projecte més pròxim a la filosofia del GATCPAC.  

                                                             
95 Al subcapítol 4.2.1 citem a Le Corbusier fent referència a la jornada de les vuit 
hores per reordenar les parcel·les del suburbi. 

Figures 4.142 i 4.143: A la part superior, “casa puzle” Barcarè-
Leucate, 1970. Exemple d’acoblament horitzontal. A la part 
inferior, estudi de col·lectius agrupats, 1969. Exemple 
d’acoblaments verticals (a Candilis, 1973, 38 i 59). 



 

Figures 4.144 i 4.145: A la part superior, instal·lació Barcarès-
Leucate (zones K i N), 1970. Sistema desmuntable extensible
en horitzontal. A la dreta, cases dau, 1971. Sistema amb
contenidors (a Candilis, 1973, 114, 126 i 127). 
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A propòsit d’aquest projecte Candilis argumentava: 

Las vacaciones se pasan, o bien en construcciones permanentes y fijas (hoteles, apartamentos, chalets, etc.), o bien en 

tiendas de campaña o roulottes estacionadas en los campings. Nosotros pensamos que existe una tercera posibilidad 

igualmente vàlida y capaz de combinar las comodidades de las construcciones permanentes, con las ventajas (precio, mo-

vilidad, etc.) del turismo de camping (Candilis, 1973, 126). 

Aquesta via intermèdia on podria perfectament encaixar la caseta desmuntable del GATCPAC sembla haver-se recuperat recent-

ment amb alguns projectes d’hotels que ofereixen habitacions inserides en un ambient natural, però separades d’un conjunt edifi-

cat. Aquest sistema, diferent dels bungalows de càmping que quan s’agrupen ofereixen un aspecte del suburbi en miniatura, ha 

generat últimament alguns exemples reeixits paisatgísticament. Aquest és el cas del projecte Juvet Landscape Hotel (2009), a 

Noruega, on els arquitectes Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS aconsegueixen un perfecte equilibri entre el paisatge natural i 

l’arquitectura a través de la correcta dimensió, separació i col·locació dels volums edificats dins del bosc; un equilibri emfatitzat, a 

més, pel camuflatge induït per la reflexió dels vidres tipus mirall (figura 4.146). També Le Corbusier decidia camuflar la casa de cap 

de setmana pel suburbi de París, com hem vist en el capítol anterior, però en aquell cas, enterrant-la. Aquestes cabines s’acosten 

en quant a sensació de “lleugeresa”, inserció per mitjà de peus drets, ubicació “anàrquica” i dimensions, als grups de casetes des-

muntables que s’establirien per la pineda cas d’existir la CRV. L’estratègia de dividir el programa en múltiples unitats petites i autò-

nomes és un bon mètode per aconseguir emplaçar l’edificació en terrenys difícils. César Portela l’usà per situar el cementiri de 

Finisterre a l’escarpada costa atlàntica, en un excel·lent treball d’adequació de l’arquitectura al paisatge (figura 4.147). 

Una versió mediterrània de les habitacions/cabina de l’hotel noruec podria trobar-se en alguns projectes de ciutats de vacances 

promoguts pel franquisme durant els anys 50. Aquests projectes, probablement, prengueren el nom de “ciutats de vacances” per la 

coincidència de propòsit amb l’anterior experiència republicana de la CRV. En general eren petits assentaments obrers de 10 o 15 

hectàrees, en terreny públic, controlats i construïts per l’obra sindical franquista. Són destacables per la seva arquitectura la Ciutat 

de Repòs i Vacances de Tarragona96 o la Ciutat Sindical de Vacances “Tiempo Libre” de Marbella97 (figures 4.148-150). Ambdues 

                                                             
96 Ciutad de Reposo i Vacaciones de Tarragona. Josep Maria Monravà i Lopez, Antoni 
Pujol i Sevil. 1955. Actualent tutelada per la Generalitat de Catalunya. 
97 Ciudad Sindical de Vacaciones “Tiempo Libre”. Manuel Aymerich Amadiós i Ángel 
Cadarso del Pueyo. 1956-62. 

Figura 4.146: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS, Juvet 
Landscape Hotel, 2009 (imatge d’internet). Figura 4.147: 
César Portela, Cementiri de Finisterre, 1997-99 (a Martí, 
Portela, 2010, 48).



plantegen unes unitats residencials petites i de poca alçada, disseminades pel terreny i sense parcel·les, tal i com el GATCPAC 

plantejava les cases mínimes de la CRV. Però, més que la CRV, el referent principal d’aquests assentaments són els poblats de 

vacances sorgits del concurs de L’Architecture d’Aujourd’hui de 1936 i que hem mostrat en el capítol anterior. Conceptualment, 

aquests projectes comparteixen amb aquells, la predilecció per resoldre els habitatges amb unitats mínimes i aïllades, amb un petit 

pati o terrassa, però sense jardí ni parcel·lació. En el projecte de Marbella, concretament, l’arquitectura entra en relació amb la 

naturalesa i amb la imatge d’espontaneïtat “antiurbana” a través del disseny i la separació de l’edificació. Però a diferència de Ciu-

dad Blanca o Torre Valentina, això no es tradueix en una llei d’agregació pels conjunts edificats, sinó que s’opta per l’ús de formes 

orgàniques i pel plantejament de diversos tipus residencials que combinats i dispersats entre els pins donen al conjunt aquesta 

imatge antiurbana que també cercava el GATCPAC. La sensació d’estar situat en un ambient vegetal s’incrementa pel fet de no 

haver-hi pràcticament elements d’urbanització; un altre paral·lelisme amb el projecte de la CRV. El gust per les formes orgàniques 

també es traslladà a alguns càmpings. És prou visible a les dutxes ideades per Francesc Mitjans per a les instal·lacions de la “Ba-

llena Alegre” de Viladecans (1958), ubicades en el mateix territori de la CRV.  

Malgrat aquests exemples franquistes situats a mig camí entre el càmping i la urbanització, en general, al llarg de la costa espanyo-

la, la presència d’assentaments amb construccions desmuntables, mínimes i sense parcel·les és molt reduïda. Els càmpings podi-

en haver moderat el decantament històric cap a una ocupació irreversible del paisatge. El seu paper hagués pogut ser rellevant pel 

territori si la seva ordenació hagués seguit una estratègia concreta centrada en la separació urbana i la permeabilitat natural. Però 

la sobredensificació producte dels baixos costos i la proliferació d’instal·lacions fixes d’aquells qui usen el càmping com a segona 

residència, els ha convertit en uns barris més del continu urbà de la costa, desvirtuant-se així l’essència primigènia del campisme. 

Aquesta manera “intermèdia” d’actuar en el paisatge turístic, a base de construccions de poca entitat i desmuntables plantejada pel 

GATCPAC i per Candilis té poc pes en el llibre Recherches sur l'architecture des loisirs. Tot i que Candilis adverteix del deteriora-

ment del paisatge de la costa pel continu construït del turisme, no sembla relacionar l’ús d’aquesta via intermèdia per a una fi pre-

ventiva. En l’advertiment l’arquitecte parla del mal exemple espanyol: 

Los lugares turísticos están degradados, saturados, invadidos. Las palabras “turismo y turista” han adquirido un sentido 

peyorativo.  

Todos somos testigos de la increíble profanación de las costas de España, invadidas por los especuladores nacionales e 

internacionales que en sólo unos años han conseguido deteriorar, probablemente para siempre, regiones que se contaban 
Figures 4.148-150: Manuel Aymerich Amadiós i Ángel Cadar-
so del Pueyo, Ciudad Sindical de Vacaciones “Tiempo Libre”, 
Marbella, 1956-62. Planta general i dues tipologies residenci-
als (Registre DOCOMOMO Ibérico). 
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entre las más bellas del patrimonio europeo. El turismo de ayer debe ceder su lugar a ocios estacionales que estén a la al-

tura de nuestro tiempo. 

(...) Las localidades y las regiones propicias a un desarrollo basado en el ocio estacional se encuentran en vías de trans-

formación. La esperanza es grande; el peligro, también. Un problema nuevo exige una arquitectura nueva. La diversidad de 

lugares y actividades exige igualmente una diversidad arquitectónica para que florezca un nuevo medio humano en armon-

ía con los maravillosos elementos que ofrece la naturaleza: montañas, valles, bosques, mar, sol, nieve, agua... (Candilis, 

1973, 11). 

Aquestes paraules de Candilis, però, no semblen repercutir en unes estratègies territorials concretes per aplicar en seus projectes 

d’assentaments. Això es pot observar quan l’arquitecte defineix els tres objectius principals del projecte de poblat turístic de Barca-

rès-Leucate a França (figura 4.153):  

Primer objetivo: construir una localidad generadora de vacaciones orientadas a los deportistas náuticos (70.000 camas 

aproximadamente), lo cual exige la creación de puertos en el mar y en la albufera, un balizamiento general de ésta y enla-

ces entre los dos elementos básicos (mar y albufera) mediante una red de navegación interior (canales, muelles, etc). 

Segundo objetivo: construir apartamentos, hoteles, poblados, instalaciones, etc. que, sin ser los elementos esenciales, vie-

nen a completar la arquitectura del lugar; en consecuencia, hacer una arquitectura nueva, regida por la sencillez, la eco-

nomía y las condiciones climáticas. 

Tercer objetivo: crear un elemento arquitectónico fundamental en forma de centro urbano lineal, que descienda escalona-

damente desde la albufera hacia el mar y cabalgue sobre las vías rápidas y locales de circulación rodada (Candilis, 1973, 

131). 

Com pot comprovar-se no hi ha cap objectiu referent a temes territorials, ni cap objectiu que faci referència al paper que juga el 

paisatge natural preexistent en el projecte, tot i que sí s’argumenta la voluntat “paisatgística” de “completar la arquitectura del lu-

gar”. Els paràmetres d’inici d’aquest projecte difícilment compartirien, doncs, el lema de la tela 12 de l’exposició de la CRV, portada 

a París per Le Corbusier, i que resava: “aquesta urbanització no significa la destrucció del paisatge, és la garantia de conservació 

de les seves avantatges naturals”. Els plans presentats per l’arquitecte en el seu llibre es basaven en extensius i no menys interes-

sants assentaments tipus “tapís” i només un plànol de tota la costa des de Marsella fins Espanya tractava de col·locar aquests 

assentaments en el territori tot senyalant unes mínimes separacions entre ells (figura 4.151). L’interès en l’assentament en sí sem-

bla que elideix el problema de la proximitat entre ells, un problema territorial que no tenia la CRV ja que els seus autors comença- Figura 4.151: G. Candilis, Pla d’ordenació de la Costa del 
Rosselló-Llenguadoc (a Candilis, 1973, 136). 



ren a treballar-la per aquest punt: buscant un emplaçament pel seu projecte i, alhora, el seu plantejament dispers gaudia d’una 

“permeabilitat” paisatgística intrínseca, explicitada amb el lema de la tela 12: “aquesta urbanització no significa la destrucció del 

paisatge, és la garantia de conservació de les seves avantatges naturals”. Davant la realitat actual de la costa espanyola, es fa 

encara més comprensible l’obsessió del GATCPAC per no urbanitzar la seva CRV (figura 4.154). 

En resum, ens hem valgut d’aquests exemples per mostrar, per una banda, com la manera d’entendre el paisatge de les vacances 

pel GATCPAC, vinculada a la naturalesa i a la llibertat espontània, romangué artificialitzada en l’estètica de “l’arquitectura del sol i 

de platja”. I, per altra banda, també hem volgut fer evident que durant els anys del boom turístic els focus de les preocupacions dels 

arquitectes estaven orientats cap a temàtiques intrínseques a la disciplina que descuidaven visions territorials més àmplies. És 

evident que en el desastre paisatgístic de la costa espanyola hi han intervingut factors externs a la disciplina pertanyents a la políti-

ca i a l’economia i que s’escapen del nostre abast. Tanmateix, i centrant-nos en el camp arquitectònic, no és menys cert, al nostre 

entendre, que la introspecció del CIAM que es transformà en un esforç per part dels arquitectes a resoldre tipològicament i cons-

tructivament els assentaments i l’absència d’una ideologia territorial concreta incitadora d’un debat territorial sobre el turisme – com 

les que a partir del “rurizad lo urbano” de Cerdà crearen els desurbanistes russos, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright o el mateix 

CIAM pels problemes de les ciutats –, no ajudaren a que, des de l’arquitectura, es pogués aturar el procés especulatiu de destruc-

ció paisatgística i ambiental de la costa.  

Figura 4.152: G. Candilis. Projecte de ports esportius amb 
habitatges a Pornichet-Saint Maxime, 1969 (a Candilis, 1973,
133).
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Figura 4.153 i 4.154: Permeabilitat paisatgística. Comparació 
dels plans de G. Candilis de Barcarès-Leucate (1969) amb la 
CRV (només edificació) a la mateixa escala (a Candilis, 1973, 
133 i la CRV, elaboració pròpia segons documentació origi-
nal). 



4.2.3 
Bases per a un model 

La situació dels parcs ha d’ésser en el possible fora de les grans línies de circulació perquè no les trenquin. Nosaltres en 

estudiar el plànol de Barcelona Funcional i preveient el desenvolupament que pugui tenir durant el segle vintè, hem de 

treballar amb totes les nostres energies perquè el lloc que es destini a ciutat de repòs sigui un parc contra el qual no es 

pugui atemptar per l’egoisme especulatiu dels habitants de Barcelona. Per això la situació d’aquesta zona, és perfectament 

adequada ja que la ciutat pot créixer indefinidament sense necessitat de tocar el terreny ocupat, puix que no és punt de 

pas: per anar a la ciutat de repòs, cal anar-hi expressament98. 

La por a què la CRV acabés urbanitzada era una de les obsessions del GATCPAC99. Com hem vist també, posteriorment, Josep 

Lluís Sert vinculava la idea de la CRV al sistema de Parcs Nacionals americans. La vinculació de les àrees d’esbarjo als parcs 

naturals, però, no és una pràctica habitual. Al contrari, el desenvolupament de les àrees pel turisme de costa o interior s’ha vinculat 

normalment a les àrees urbanitzables dels municipis, el que ha propiciat un creixement dels pobles fins a tocar-se els uns amb els 

altres. El GATCPAC considera que el parc, a banda de ser una estratègia territorial, facilita el sentiment de llibertat, com hem vist al 

capítol 1.3. 

A Catalunya, ens trobem amb un cas paradigmàtic: el Club Mediterranée100. Aquesta instal·lació es criminalitzà per estar situada en 

el parc natural del Cap de Creus i s’ha acabat enderrocant. Però, paradoxalment, era l’única instal·lació turística que no podia 

créixer i que tenia en mans públiques el domini del seu ordenament (figures 4.155 i 4.156). Malgrat la formalització del Club Med 

disti força de la CRV − la resolució en petites construccions de planta baixa per a dues persones l’allunya de la imatge dels grans 

                                                             
98 Memòria del projecte de la CRV de 1933, apartat “Parc Marítim” (fons GATCPAC, 
AHDBCOAC, C37/245). 
99 A l’arxiu del GATCPAC hi roman un escrit anomenat: Parc Nacional de la CRV, 
entre molts d’altres que fan referencia al parc marítim de la CRV (fons GATCPAC, 
AHDBCOAC, C38/255). 
100 Assentament turístic projectat entre 1960 i 1962, per a unes 800 persones, situat 
entre els paratges del Pla de Tudela i la Cala Culip del Cap de Creus. Els autors foren 
l’arquitecte figuerenc Pelayo Martínez i l’arquitecte francès Jean Weiler (Musquera, 
2003, 188). 

figura 4.155 i 4.156: Pelayo Martínez i Jean Weiler, Club
Mediterranée, 1960-62. Planta general i vista (a Musquera,
2003, 187 i 188). 
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blocs dispersos de la ciutat –, la seva ordenació comparteix alguns dels principis del projecte del GATCPAC. Per exemple, la ubi-

cació de l’edificació i els elements d’urbanització s’adapten al relleu i a la naturalesa àrida del paisatge del Cap de Creus, de la 

mateixa manera que l’organització i la urbanització de la CRV s’adaptava al sistema de franges del paisatge del delta del Llobregat. 

En paraules dels propis autors: “se ha procurado adaptar todos los elementos urbanísticos a la topografía y al paisaje, tanto por lo 

que se refiere al sistema de comunicaciones como a la zonificación y distribución de los grupos a edificar” (Pelayo [1960], a Mus-

quera, 2003, 188). Igualment, la disgregació amb què es concep el paisatge, acosta aquest projecte al concepte de permeabilitat 

paisatgística de la CRV: la CRV separa els edificis, el Club Med separa les agrupacions d’habitacions. La urbanització del Club 

comptà amb la interlocució de Josep Pla i Salvador Dalí, dos empordanesos de “culte” a qui Pelayo Martínez exposà els seus 

dubtes sobre com actuar en un paisatge tan especial. Dalí, aconsellà no construir en els punts més especials d’aquest entorn com 

són “el camello y el àguila” perquè “es un paraje mitológico hecho para los dioses más que para los hombres y es necesario que 

continúe tal y como está”101. 

Les preocupacions per com actuar en el paisatge, el respecte pel mateix i la recerca de mecanismes arquitectònics sensibles per 

apaivagar la incidència de la urbanització en l’entorn natural no semblen trobar-se en l’altre projecte paradigmàtic que tractarem. A 

pocs quilòmetres de distància del Club Med es troba la urbanització Empuriabrava, de Castelló d’Empúries. Aquest assentament 

construït el 1967 tingué els mateixos paràmetres de partida que la CRV – ubicació en una zona pantanosa amb necessitat 

d’assecar-se, elements vegetals rere les dunes de la platja, territori pla i extens. Però el seu ordenament fou antitètic al del projecte 

del GATCPAC: esdevingué una urbanització tipus jardí amb parcel·les amb tanques, casetes unifamiliars, apartaments i hotels, 

carrers i embarcadors en els canals, molt més agressiva per al paisatge que el petit Club Med (figures 4.155 i 4.156). A diferència 

del projecte de Pelayo Martínez, Empuriabrava no se situa en zona protegida, tot i que llinda amb algunes àrees del parc natural 

dels aiguamolls de l’Empordà. Actualment hi ha un ampli consens sobre la fragilitat d’aquestes àrees protegides, tanmateix el crei-

xement de l’assentament pot quedar a mercès d’una decisió política. Recentment, i a tall d’exemple, l’Ajuntament intentà tirar en-

davant un altre Pla per a la construcció de 1.600 habitatges amb edificis de 10 plantes d’alçària més un hotel en un parc de la 

mateixa urbanització Empuriabrava. La Comissió d’Urbanisme de la Generalitat ho aturà102. 

                                                             
101 Carta de Pelayo Martínez a Josep Pla, parlant de la conversa del primer amb 
Salvador Dalí a “Poblado de vacaciones del club Mediterranée. Inervención en el 
paisaje del Cap de Creus en los años sesenta” (Musquera, 2003, 188). 
102 Notícia de El Punt Girona del 28 de juny de 2011. 

Figures 4.155 i 4.156: Pla d’ordenació del municipi de Castelló 
d’Empúries, zona de la costa. General i detall de la urbanitza-
ció Empuriabrava (www.castelló.cat). 



Els exemples del Club Med i d’Empuriabrava ens han fet reflexionar sobre la vigència d’alguns dels valors intrínsecs del projecte de 

la CRV. El model d’assentament de vacances del GATCPAC pot definir-se en paràmetres prou genèrics com per esdevenir avui 

una eina útil per a la reflexió. Per aquest motiu, i sumat a tot que hem anat veient fins ara a nivell territorial i paisatgístic, dibuixem 

el que, al nostre entendre, són els principis arquitectònics usats pel GATCPAC per ordenar el lleure en el territori. Volem descriure 

aquests principis sintèticament, ja que creiem que al llarg del nostre treball han quedat prou justificats i analitzats els paràmetres 

necessaris per a la seva definició. L’extrapolació de l’experiència de la CRV a un model “abstracte” és interpretativa. O sigui, es 

basa en allò que digueren i dibuixaren els arquitectes i no reprodueix cap esquema anterior. Creiem útil aquesta síntesi, perquè pot 

esdevenir un instrument vàlid per comprovar la caducitat dels paràmetres que generaren el projecte i, alhora, pot, llançar idees de 

cara al futur. Igualment hem volgut definir alguns “escenaris possibles” centrats en l’actual paradigma social, econòmic, però sobre-

tot territorial de l’era post industrial. 

model 

En primer lloc definim els objectius bàsics que el GATCPAC considerà per desenvolupar la CRV i que encara poden ser vigents. 

En el capítol 1.2 hem descrit el propòsit de la CRV, ara només apuntem cinc premisses de projecte. Reproduïm les que tracten el 

tema del lleure i les vacances des d’un punt de vista genèric, deixant de banda aquelles que es centraven en les mancances pun-

tuals de la Barcelona dels anys trenta, com la necessitat d’equipaments sanitaris o de l’esport, entenent que la ciutat actual ja fa 

front a aquests dèficits històrics. El model comparteix els objectius de la CRV i que hem agrupat en dos àmbits:  

1- A nivell social, facilitar el descans humà en contacte amb un entorn natural (llunyania respecte l’entorn urbà), acostar els habi-

tants de la ciutat a la terra i possibilitar el seu cultiu, difondre els valors de la cooperació i la convivència.  

2- A nivell territorial, preservar el territori per mitjà de la protecció legal, evitar el creixement desmesurat de la ciutat amb fórmules 

de baixa densitat disposant a l’ús del ciutadà d’àrees pròximes pel lleure i el contacte amb la naturalesa, activar un ús més 

complex del suburbi per mitjà de la mescla d’usos. 

A partir d’aquests objectius definim les característiques del model. Són elaborades a partir dels trets principals del projecte de la 

CRV, tant dels arquitectònics com dels organitzatius. Oferim, igualment, uns esquemes per fer més visible i entenedor el significat 

de cada punt, sense pretendre que aquests dibuixos esdevinguin models estancs de cara al disseny. 
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Característiques del model: 

preservació paisatgística cèrcol agrícola assentament satèl·lit 
permeabilitat entre 

edificacions 
urbanització mínima desmuntabilitat rotació 

La preservació forma part 
intrínseca del projecte de la 
CRV. La recuperació de 
l’estrés de la vida quotidiana 
demana situar les vacances en 
un ambient natural. En el 
projecte, es declara l’àrea de la 
CRV com a parc natural. 
Posteriorment Josep Lluís Sert 
vinculà el sistema de vacances 
al sistema de parcs nacionals 
a Can our cities survive? 

Una tercera part de la super-
fície de la CRV estava 
destinada a una franja de 
protecció formada per horts 
de lloguer. A part de propor-
cionar un espai pel cultiu als 
ciutadans, esdevé una franja 
de separació entre assenta-
ments. 

 

Indiquen que el model de la 
CRV és nuclear i no lineal: 
1)  la insistència en la cita 
que transcrivíem a l’inici del 
capítol i a Can our cities 
survive? que cap infraestruc-
tura pot aproximar-se a 
l’àrea de repòs on “cal anar-
hi expressament”, 2) la 
utilització de la paraula 
satèl·lit per referir-se a 
l’experiència de la Ciutat 
Verda de Moscou103, 3) la 
configuració de l’àrea de 
“cura de repòs” dins la 
pròpia CRV com un satèl·lit 
dins la pròpia ciutat. 

La separació dels edificis de 
la CRV permetia el que ara 
denominaríem permeabilitat 
ecològica. Aquest principi és 
bàsic per inserir els assen-
taments d’una dimensió 
important en un entorn 
protegit.  

 

El sistema viari de la CRV es 
basava en la quadrícula de 
camins, construïts amb una 
mínima escampada de tot-ú, 
sense voreres i sense 
rengles d’arbres.  

 

La caseta desmuntable és 
una peça clau de la CRV, en 
el sentit que, per una banda 
permet augmentar l’afluència 
puntual d’usuaris sense 
deteriorar el paisatge i 
alhora dóna una imatge de 
llibertat espontània impres-
cindible per fer sentir els 
usuaris lluny de l’ambient 
urbà.  

 

La col·lectivització de la CRV 
es basava en la propietat 
pública del sòl i en la gestió 
del funcionament per part 
d’una cooperativa. Els 
afiliats membres de la 
cooperativa havien d’usar 
les instal·lacions sota un 
règim de lloguers. 

 

 

 

                                                             
103 La paraula satèl·lit fou usada per referir-se a la Ciutat Verda de Moscú a la Memò-
ria de la CRV de 1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245) i a l’article per a la 
Sociedad de Atracción de Forasteros (GATCPAC, 1933). 

Figura 4.157: Esquemes representatius del model (elaboració
pròpia). 



Escenaris possibles 

Són vigents aquests paràmetres? És evident que respecte els anys 30, tant a nivell social com econòmic estem instal·lats en un 

altre paradigma. La paraula “massa” usada pel GATCPAC per referir-se a la població, que denota la separació entre un estament 

social uniforme, cohesionat i majoritari diferenciat d’una “minoria selecta”104, ara deixa de tenir el mateix sentit. El mercat del lleure 

desenvolupat en els valors individualistes de la societat contemporània, ofereix múltiples maneres de passar les vacances i moltes 

d’elles a baix cost. Alhora, el model col·lectiu dissenyat pel GATCPAC per a la CRV, que partia de la participació d’uns ens públics 

que tutelaven el funcionament de la instal·lació i adquirien els terrenys, difícilment podria establir-se avui, si no és en l’aprofitament 

de propietats públiques extenses, com les militars, i en la creació de gestions mixtes públiques i privades. Malgrat aquestes dife-

rències, la formació d’una cooperativa com la CRV per a la gestió de centres de vacances podria encara ésser una opció econòmi-

ca pel descans. A escala més reduïda, s’observa un creixement de les cooperatives, com les de consum, i que són fruit de 

l’autoorganització de la població. Un model que podria ésser aplicable als àmbits de vacances. Alhora els serveis de car sharing i 

house sharing fan pensar en una utilització molt efectiva dels recursos mitjançant les eines que ens proporciona l’internet, a fi 

d’evitar la insostenible manca d’ocupació dels espais de les vacances producte d’un funcionament massa estacional.  

Malgrat l’esperit col·lectiu de la CRV podria trobar-se en algunes d’aquestes fórmules, la major vigència de la CRV es troba en el 

fenomen que propicià el projecte: la necessitat d’un retrobament de “proximitat”, senzill i quotidià, entre l’individu i la naturalesa 

vinculat al descans i al lleure. Aquest fenomen se’ns fa present avui, com ahir, amb l’ocupació dels parcs públics, les platges, les 

muntanyes per part de la població durant els caps de setmana i les vacances, però també amb iniciatives més urbanes com la 

proliferació d’horts als balcons i terrats de les ciutats, o l’èxit d’aquests quan es posen a l’abast per mitjà de lloguers de parcel·les. 

La contrapartida territorial d’aquest “enyor” del ciutadà a relacionar-se amb el medi natural i que ja era present en l’època del 

GATCPAC: el malbaratament del territori per les segones residències, desocupades la major part de l’any, continua essent encara 

avui un problema. 

                                                             
104 Ortega y Gasset argumentava: “Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo – 
en bien o en mal – por razones especiales, sino que se siente «como todo el mundo», 
y, sin embargo, no se angustia, se siente a sabor al sentirse idéntico a los demás. (...) 
Cuando se habla de “minorías selectas”, la habitual bellaquería suele tergiversar el 
sentido de esta expresión, fingiendo ignorar que el hombre selecto no es el petulante 
que se cree superior a los demás, sino el que se exige más que los demás, aunque 
no logre cumplir en su persona esas exigencias superiores” (Ortega, [1930] 2006, 49). 
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És evident, alhora, que a nivell físic estem també en un altra paradigma. El territori està marcat per la sobreconstrucció i sobreocu-

pació, per la incidència que l’internet té sobre la vella distinció camp/ciutat, pel creixent cost de l’energia. Cap d’aquests factors 

estava present en els anys trenta, ans al contrari, es disposava d’espai i la comunicació física per mitjà del transport rodat demana-

va de construir millors i més extenses infraestructures. També amb aquestes condicions s’encetà l’urbanisme turístic dels anys 

cinquanta, que en determinats casos ha propiciat agressions irreversibles als paisatges de costa i de muntanya. De fet podríem dir 

que, avui, el paisatge del turisme esdevé tot ell un nou paisatge. Aquest no és ni natural ni urbà; generalment, és una composició 

d’àrees urbanes de petita i mitjana dimensió, d’àrees parcel·lades de construccions diverses amb jardins i d’espais protegits que, a 

voltes, s’intercalen amb tots ells. Un paisatge més pròxim a un suburbi que a una àrea rural. En paral·lel a la consolidació d’aquest 

paisatge, però, i en oposició al model turístic de “sol i platja”, el “turisme ambiental” s’ha erigit com una alternativa més respectuosa 

amb el medi. Entenem aquest tipus de turisme tal i com Iñaki Ábalos l’emmarcava al seu primer Atlas Pintoresco105, com una opor-

tunitat per aprofitar les restes deixades en l’era de la industrialització, les traces històriques, l’agricultura abandonada. 

Sota aquest paradigma, doncs, no té massa sentit que la instauració de noves àrees per a les vacances hagi d’anar emparentada 

amb la construcció de noves “ciutats de repòs”. Això, però, no allunya el model de la CRV de l’actualitat. El GATCPAC, per exem-

ple, ja es plantejà l’any 1932 l’aprofitament de fàbriques abandonades per al descans ciutadà. A petició de la Federació de Turis-

me, el grup estudià la conversió de la Colònia Puig, a la riba del riu Llobregat, en un espai pel turisme106. La instauració de nous 

centres per a les vacances, doncs, pot ésser una oportunitat per a l’aprofitament d’àmbits paisatgísticament deteriorats, però de 

gran potència espaial i situats en entorns naturals, com canteres, mines, edificacions industrials abandonades. La combinació de 
                                                             
105 Iñaki Ábalos: Los sistemas de parques nacionales, parques naturales: la planifica-
ción de las reservas de la bioesfera, la relación entre sus recursos económicos; la 
población afectada y la necesidad de preservación de los ecosistemas; las áreas 
tradicionalmente agrícolas ahora abandonadas y la búsqueda de una nueva definición 
productiva, paisajística y poblacional; el impacto del trazado de las grandes infraes-
tructuras actuales e históricas (…) sobre el paisaje y los ecosistemas; la permanencia 
de las trazas culturales históricas y su relación con las estrategias paisajísticas; y la 
redefinición de los ecosistemas artificiales productivos – dehesas, vegas, canteras, 
presas, explotaciones forestales, etc. – en un contexto de turismo medioambiental son 
algunos de los temas más actuales que debieran recibir tratamiento, definiendo 
nuevas prácticas coherentes con las características y recursos del medio físico, y 
preservando de una forma dinámica y productiva la memoria histórica de los territorios 
(Ábalos, 2005, 57).  
106 Veure el subcapítol 1.1.3. 



l’aprofitament de velles estructures amb instal·lacions fixes, semi efímeres, efímeres desmuntables, o amb l’acampada, pot evitar 

que l’augment d’àrees per a les vacances reverteixi en un augment de la ocupació del territori. També val la pena plantejar-se, 

potser, l’aprofitament de noves infraestructures energètiques, aparegudes recentment en el paisatge com els molins de vent o 

camps solar. Igualment, la vessant agrícola del model del GATCPAC, la franja d’horts de lloguer, pot jugar un paper important en la 

recuperació d’àrees agrícoles abandonades i en la redefinició del concepte “agricultura”, estudiant opcions mixtes entre la comerci-

al/tradicional i l’autoabastiment amateur, tal i com ens plantegen alguns “parcs agraris” a la Regió Metropolitana de Barcelona107.  

Tanmateix, una de les eines estratègiques de la CRV és la inserció de l’assentament en un parc natural. Aquesta mesura és ple-

nament vigent i problemàtica, com hem vist amb l’exemple del Club Med. En primer lloc cal dir que l’acció del GATCPAC no consis-

tí en situar l’àrea del descans en un parc, sinó en convertir, automàticament, els entorns de la CRV en una reserva paisatgística. 

Per tal que això avui sigui viable caldria revisar les atribucions que fem a la paraula “protecció”. Entre les definicions que el diccio-

nari de l’Institut d’Estudis Catalans108 dóna al verb “protegir” s’apunta: “cobrir o defensar contra allò que l’amenaça”, però també 

s’escriu “ajudar a la prosperitat”. L’atribució que avui fem a aquesta paraula està, al nostre entendre, decantada cap a la primera de 

les definicions. Tanmateix la protecció entesa com a “defensa” canviaria pel concepte “d’ajuda” a mesura que les àrees protegides 

anessin en augment i s’anessin diversificant. Sota el concepte d’ajuda, la protecció pot englobar paisatges naturals, però també 

mixtes, com els paisatges suburbials o els turístics, no exempts d’un ecosistema propi. De fet, l’al·lusió repetida del GATCPAC al 

sistema de parcs americans i l’evolució de l’urbanisme de Josep Lluís Sert cap a models urbans més orgànics, ens dóna a enten-

dre que el grup s’alineava en la tendència contemporània d’ordenar el territori amb xarxes i franges d’espais naturals o agrícoles 

més que amb xarxes de ciutats lineals (tal i com feien Arturo Soria, Miliutin o Le Corbusier). Les xarxa d’espais oberts proposada 

per l’actual Pla Territorial Metropolità de Barcelona, planejament que fins i tot aconsella eixamplar alguns punts on els corredors 

”verds” resten quasi interromputs per les edificacions109, podria gaudir d’un nivell lleu de protecció que “l’ajudés” a prosperar com a 

un àmbit pel lleure ciutadà similar al de la CRV i similar al proposat per Lewis Mumford al capítol “El paisaje de la campiña y de la 

ciudad” (L. Mumford, 1966) sense deixar de ser el territori heterogeni que és ara. Un ús ja activat pels ciutadans que troben en 

aquestes àrees obertes suburbials un espai idoni per l’oci, o, fins i tot, pel cultiu d’un petit hort. L’augment de les àrees protegides 

                                                             
107 El projecte del Parc Agrari de Sabadell té com objectiu la conservació de l´espai 
agroforestal combinant agricultura amb oci. 
108 Diccionari online de l’lEC. 
109 Pla Territorial Metropolità de Barcelona (abril de 2010). Memòria General III. Pro-
postes. Punt 7.2: sistema d’espais oberts.  

Figura 4.158 i 4.159: GATCPAC, àrea d’influència de la CRV, 
tela 3 de l’exposició del 1933 i extrapolació del model: hipotè-
tiques àrees suburbials pel descans (en negre) en àrees 
protegides (en gris) i les seves poblacions d’influència (en 
vermell) a la Regió Metropolitana de Barcelona (elaboració 
pròpia). 
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portaria implícita, paral·lelament, una gradació de les mateixes segons el seu grau de fragilitat; el que mitigaria l’alarmisme social 

que desperta actualment qualsevol acció arquitectònica en les àrees protegides i que ha portat el Club Med a l’enderroc.  

Potenciar el lleure de proximitat encaixa positivament amb l’actual paradigma del cost elevat de l’energia, un cost que reverteix en 

un augment del turisme de proximitat. Aquest paradigma energètic se suma a la creixent vinculació de la vida quotidiana i del tre-

ball professional a través d’internet. Aquesta unió porta a imaginar-nos una tendència, ja iniciada dins l’Àrea Metropolitana110, de 

descentralització de la població i d’una certa emigració des de les ciutats cap a àmbits rurals. Aquesta tendència inversa a la que 

es donava a l’època del GATCPAC, pot fer imaginar pel futur un fenomen similar al que metafòricament argumentàvem amb els 

plans d’Unités de Le Corbusier o les Rockplug i Logplug d’ARCHIGRAM: la utilització de les idees sorgides de la arquitectura de les 

vacances per a la domèstica quotidiana del demà. David Greene tornava l’any 1969 a apuntar el vell somni anhelat des de Cerdà 

fins a Le Corbusier que el món pot ser tot un jardí mercès de les “redes invisibles que están en el aire”111. Malgrat tot, la realitat 

paisatgística actual continua essent heterogènia i complexa; la transició entre allò que tradicionalment era camp i ciutat ha esde-

vingut “la ciutat”. Una ciutat que s’ha eixamplat no només per l’extensió de les infraestructures tradicionals com somniaven els 

desurbanistes russos, sinó, també en l’actualitat per l’extensió aquesta xarxa “que está en el aire” que és internet. Segurament 

ésser ciutat vol dir, simplement avui, tenir cobertura112. Sigui com sigui, també en aquest paradigma complex serà necessari arran-

jar paisatges naturals per al descans dels ciutadans. 

 

 

 

                                                             
110 Pla Territorial Metropolità de Barcelona (abril de 2010). Memòria General I. Dinà-
miques I. Punt 3.2.1: evolució del poblament. 
111 Cita de David Greene: “Por el momento debemos esperar que se descompongan 
los mausoleos de acero y hormigón de nuestras capitales, ciudades, pueblos, etc.., y 
florezcan y se desarrollen los barrios residenciales. Ellos también morirán a su vez, y 
entonces quizás el mundo vuelva a ser un jardín. Y quizá sea éste el sueño y deba-
mos convencernos de no construir, sino de prepararnos para las redes invisibles que 
están en el aire...” (David Greene [1969] a Ábalos, 2009, 22). 
112 Apreciació a tenor del llibre de Javier Echeverría: Telépolis (1994). 

Figura 4.160: ARCHIGRAM 12. Imatge que acompanya 
l’article “The gardener’s notebook”, 1971 (a ARCHIGRAM, 
1999, 110). 



 



 
 

475 
 

5 
CONCLUSIONS 

Con el proyecto de Ciudad de Reposo no se ha pretendido dar expansión a una fantasía arquitectónica, sino que se 
atacan una serie de problemas de gran interés no solo para los urbanistas, sino también para todas las autoridades 
de todos los países1. 

La Ciutat del Repòs estava llesta per a ésser construïda. No era un exercici teòric, fruit d’una utopia urbanística; era un projecte 

elaborat pels seus autors amb plena consciència de la seva necessitat, amb plena consciència de les possibilitats físiques a l’abast, 

amb plena consciència del seu impacte positiu en la societat. Havent repassat els documents que l’integraven podem concloure 

que era un projecte viable, esperat per part de la ciutadania, recolzat per les institucions públiques republicanes.  

El GATCPAC tenia clar que el projecte no implicava només una tasca tècnica. La seva realització combinava la ideació arquitectò-

nica amb el disseny d’una estratègia social i política que havia de culminar amb la construcció, posada en marxa i posterior funcio-

nament de la ciutat. El projecte arquitectònic es desenvolupà ràpidament: entre l’octubre de 1931 i la tardor de 1932, data de publi-

cació del número 7 de la revista AC. Un any en total. Més lent fou el disseny d’aquesta estratègia cívica que s’iniciava just després 

de l’exposició de la CRV als baixos de la Plaça Catalunya el març de 1933 i s’acabava amb el lliurament del “Proyecto de deseca-

ción, saneamiento y urbanización de 1.200 hectáreas de terreno pantanoso, situado en términos municipales de Viladecans, Gavá 

y Castelldefels" el maig de 1935. Durant aquests dos anys i escaig s’aglutinà al voltant de la iniciativa entitats, ciutadans i polítics 

que aconseguiren redactar un projecte prou solvent com per sol·licitar un permís d’execució. D’aquest període destaquem dues 

dates importants: el 22 de desembre de 1933, data del naixement de la Cooperativa la Ciutat de Repòs i Vacances (CRV), i el 11 

                                                             
1 Memòria de la CRV de 1935, apartat “Memoria”, Annex 6 (fons GATCPAC, AHDB-
COAC, C37/245). 



de maig de 1934, dia de la reunió de la ponència d’enllaç entre la cooperativa, els Ajuntaments afectats i la Generalitat amb la que 

es fixaven els límits legals d’explotació.  

El procés de projecció té, doncs, dues fases clares: la fase d’ideació del projecte arquitectònic i la de la consolidació social de 

l’empresa. Aquestes dues fases podrien emparentar-se amb les fases polítiques que seguí la República Espanyola: un inici opti-

mista i engrescador pel pensament d’esquerres, majoritari entre els membres del GATCPAC, que coincideix amb el bienni reformis-

ta liderat pel president Azaña i un desenllaç cada vegada més decebedor pel que fa a la CRV, que tingué com a detonant la desa-

parició de l’escena pública de dos dels principals mandataris que la recolzaren: Idalecio Prieto, Ministre d’Obres Públiques, cessat 

en perdre les eleccions de novembre de 1933, i Francesc Macià, President de la Generalitat, mort el dia de Nadal del mateix any. 

Tot i la victòria del Front Popular a les eleccions de febrer de 1936 que suposà el retorn de les polítiques progressistes al govern de 

la República, l’activitat de la cooperativa decaigué progressivament degut a la guerra. La CRV no es pogué construir per diversos 

motius: la Generalitat i l’Estat no expediren les llicències necessàries per executar l’obra, tot i que sí que les tramitaren (només la 

franja marítima/terrestre gaudia d’un permís d’ocupació especial), i no es trobà el finançament necessari. 

Tots els arquitectes del grup acabaren treballant en el projecte. Josep Lluís Sert i Torres Clavé, però, s’erigirien com a directors 

d’orquestra de la fase d’ideació. Com Germán Rodríguez Arias ho fou de la projecció de la caseta desmuntable. La segona fase, la 

de consolidació d’una estructura cívica de suport al projecte, la de la relació amb els organismes públics i privats, la de l’adequació 

del projecte tècnic a la realitat normativa i als canvis programàtics, tingué un protagonista clar, Francesc Fàbregas, el qual ocupà la 

presidència de la cooperativa la CRV a partir de 1934. Malgrat l’interès del nostre estudi s’ha centrat en la fase d’ideació del projec-

te, hem volgut senyalar la importància d’aquesta segona fase, que no fou menystinguda pels membres del GATCPAC els quals 

s’implicaren en tot allò que la cooperativa demanava. Podíem dir que és una segona fase, però en cap cas una fase secundària; 

tant àrdua fou la ideació de la ciutat com la ideació de l’estratègia de promoció. Per aquest motiu hem anomenat en tot moment el 

projecte com a “Ciutat de Repòs i Vacances”, malgrat aquest fos el nom de la Cooperativa i el GATCPAC sempre es referís al 

projecte arquitectònic amb el nom de “Ciutat de Repòs”.  

Amb la CRV, el GATCPAC estengué la tasca arquitectònica a l’arena social, econòmica i política, entenent que la organització del 

territori és també la organització de la societat, amb les seves entitats, administracions, normatives. En aquest projecte els ideals 

polítics formen part de la “matèria prima”. L’especulació, pràctica estesa a Barcelona, era el principal indicador d’una societat poc 

democràtica, d’una societat que el GATCPAC volia canviar. El perill de l’especulació situava qualsevol iniciativa privada sota sospi-
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ta. Així, una iniciativa com la de la CRV no podia ser portada per mans privades: “l’organització de la Ciutat de Repòs, deu tenir un 

caràcter el més popular possible en representació de totes les agrupacions que directa o indirectament estiguin interessades en la 

seva realització”2.  

Aquesta tasca social del GATCPAC tingué repercussions, però també limitacions. Les repercussions són conegudes: el recolza-

ment polític al projecte, la implicació dels Ajuntaments afectats més el de Barcelona i la Generalitat en la delimitació de l’àrea le-

galment utilitzable, les reiterades aparicions a la premsa que motivaren l’interès d’associacions i ateneus els quals demanaren als 

arquitectes conferències explicatives, etc. Les limitacions, però, foren grans. Malgrat la bona relació amb la Generalitat, sorprèn la 

lentitud amb què s’aprovaren els estatuts de la cooperativa. Sobretot, tenint en compte que el govern central els inscrigué en pocs 

mesos i la Generalitat necessità un any. També fou una limitació l’estatus social dels arquitectes que impedí un acostament a les 

classes populars, malgrat ésser aquestes les principals protagonistes de la CRV. En aquest sentit, s’ha donat a entendre en dife-

rents articles que l’impacte que la proposta del GATCPAC tingué en la societat fou gran. Revisada, però, la documentació, podríem 

concloure que la societat catalana tingué una tímida implicació en el projecte. Malgrat la participació de 20 entitats civils en la coo-

perativa, el cert és que només 16 compraren títols i només una, l’Associació de Funcionaris, inscrigué 98 socis anomenats indirec-

tes a l’entitat. En quant als socis directes només s’aconseguí inscriure’n 63 i la major part d’ells eren membres del GATCPAC o 

familiars pròxims. Si tenim en compte la hipòtesi participativa que l’estudi de viabilitat econòmica féu i que comptava arribar als 

50.000 socis directes, podem concloure que mai el projecte aconseguí tenir el recolzament social esperat. Una dada que segura-

ment ha donat a entendre que el projecte gaudia de gran recolzament és la del sumatori dels afiliats a les 20 entitats participants 

que era de 800.000. El GATCPAC esgrimí en determinats fulletons promocionals, articles i conferències aquesta xifra, però mai la 

reconvertí en un hipotètic nombre persones recolzants. La xifra és enganyosa ja que ens planteja el dubte de si tots aquests ciuta-

dans eren plenament conscients de l’existència de la CRV i, també, de si tots ells s’haguessin convertit en socis de la cooperativa 

d’haver-se executat l’obra. En tot cas, si distingim la paraula “recolzament” de la de “implicació”, podríem concloure que la CRV 

comptà amb el recolzament de la ciutadania que arran de l’exposició de la primavera de 1933 arribà a estampar 9.000 signatures 

de suport per a ésser lliurades a la Generalitat, però no amb la seva implicació econòmica.  

                                                             
2 Ídem anterior, apartat “composició de l’organisme a càrrec del qual deu córrer la 
direcció i administració de la «Ciutat de Repòs (futura platja de Barcelona)»”. 



 

el projecte 

La CRV s’inscrivia en els treballs de la “Barcelona Futura” (a voltes anomenats la “Ciutat Funcional”) que el GATCPAC estava 

realitzant de cara al quart CIAM de 1933. Aquests treballs s’iniciaren cap el maig de 1931 però no fou fins a l’octubre del mateix 

any que els membres del grup decidiren projectar un nucli separat de la ciutat, situat a la platja del delta del Llobregat, a uns 15 

quilòmetres de Barcelona, una zona verge d’aiguamolls, camps, dunes i abocadors de deixalles que formava part dels municipis de 

Castelldefels, Gavà i Viladecans i a la qual s’hi podia arribar perllongant amb línia recta la Gran Via de les Corts Catalanes. L’àrea 

escollida disposava d’uns vuit quilòmetres de platja i necessitava endinsar-se uns 1.600 metres cap a l’interior, el que suposava 

una extensió de 1.200 hectàrees. Segons el GATCPAC, el nucli havia de ser el responsable d’ordenar el repòs de Barcelona, en un 

discurs circumscrit en la divisió dels usos urbans que el CIRPAC determinà per a organitzar la ciutat moderna: habitar, treballar, 

reposar i circular.  

Les intencions del projecte demanaven les 1.200 hectàrees de superfície. La portada del número 7 d’AC exclamava: “es necesario 

organizar el reposo de las masas” (AC n.7, 1932, 1). La paraula “massa” teoritzada per Ortega y Gasset a través del seu llibre La 

rebelión de las masas, significa el conjunt de persones que se senten “como todo el mundo” i això no els provoca  cap enuig, ans al 

contrari, semblen a gust sentint-se com els demés (Ortega, [1930] 2006, 49). El filòsof ens fa adonar de l’existència d’aquest feno-

men tot parlant del “hecho de las aglomeraciones”. També el GATCPAC s’adonava del problema de l’èxode del cap de setmana a 

través de les aglomeracions als mitjans de transport que conduïen a les platges. La classe treballadora barcelonina gaudia amb 

l’adveniment de la Segona República d’una limitació temporal del seu treball. La llei de la Jornada Màxima Laboral del 9 de setem-

bre de 1931 acostava a l’obrer espanyol a les lleis de les vuit hores: vuit hores de treball, vuit de dormir i vuit de lleure. Un dels 

primers en teoritzar com la ciutat havia de respondre al “reposo de las masas” fou Le Corbusier a partir del capítol “L’heure du 

repòs” del seu llibre Urbanisme. Allí l’arquitecte exposava que “Les «huit heures». Peut être même les «six heures», un jour. Des 

esprits pessimistes et angoissés se dissent: le gouffre est avant nous. Que faire de ces heures libres, de ces heures vides? Les 

remplir” (Le Corbusier, 1925a, 189). Com omplir, per tant, aquest temps de descans laboral? En el seu capítol l’arquitecte relacio-

nava el repòs amb el guariment dels mals de la insalubritat urbana: “A l’action nocive, la riposte salubre” (Le Corbusier, 1925a, 

189). Omplir el temps de descans amb la pràctica de l’esport, o amb l’esbarjo, feia possible aquest guariment. Le Corbusier sem-
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blava aplicar un senzill mètode deductiu per acabar relacionant tot això amb la ordenació de la ciutat: les activitats pel lleure dema-

nen d’espai, l’espai està en la naturalesa, per tant, la ciutat demana acostar-se a la naturalesa.  

El sentiment que per esbargir-se cal sortir de la ciutat era plenament assumit pels ciutadans de Barcelona que s’aglomeraven dins 

dels trens i autobusos cada cap de setmana. El GATCPAC havia quantificat aquest èxode en 250.000 persones a través de notíci-

es al diari i previsions de futur inspirades en l’evolució del fenomen en d’altres ciutats estrangeres que tenien un èxode de cap de 

setmana del 25% de la població urbana. Aquest moviment era interpretat pel GATCPAC tot dient que “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”3. La cita menciona “ciutat” i “camp” com a dues realitats antitètiques. En el mateix text també s’atribuïa al camp 

la capacitat d’ésser un ambient “reparador i sedant”4 pels qui viuen en la “rigidesa” de la ciutat. Les imatges que acompanyen 

aquests conceptes a la revista AC mostren l’antagonisme entre la ciutat, simbolitzada pels edificis neoclàssics i les cues de cotxes, 

i la platja, simbolitzada per les cales de la costa brava i gent a la sorra riallera i feliç. També la ordenació de la CRV parteix d’un 

antagonisme que la fa especial: vol ésser una ciutat sense imatge de ciutat, ubicada en un camp ordenat, civilitzat; vol ésser, en 

definitiva, “una ciutat en el camp”. Ser “ciutat” significa tenir una estructura pròpia de serveis, de comunicació, de govern, gaudir 

d’unitat. Ser “camp” significa el predomini de la naturalesa en detriment de l’edificació, significa la connexió amb la terra. Aquesta 

fórmula era necessària per a “ordenar el repòs”. Com fer una ciutat que no tinguési res a veure amb la ciutat tal i com es coneixia 

en aquell moment és el repte paisatgístic que es planteja el GATCPAC amb la CRV i que condicionà totes les seves decisions 

projectives.  

Per generar una ciutat “en la naturalesa” el GATCPAC demana declarar la zona com a Parc Marítim per a garantir la seva preser-

vació. Amb anterioritat a qualsevol decisió arquitectònica calia foragitar el perill de l’especulació urbanística que havia contaminat la 

ciutat tradicional. Des de les planes d’AC es defensava que “hay que evitar, sobre todo, que se cree en dicha zona un centro de 

explotación, un negocio con clientela de clases privilegiadas. Que sea irrealizable el proyecto de los que sueñan en transformarla 

en un Jean-les-pins o un Cannes. De llevarse a cabo, ésta sería una expoliación más al pueblo barcelonés” (AC, n.7, 1932, 28). La 

finalitat última de la CRV, i que és el descans dels ciutadans, necessitava de la cooperativa. Aquesta entitat és un element més del 

projecte arquitectònic del GATCPAC. Els arquitectes vinculen el treball de la societat amb l’arquitectònic amb el següent raona-

ment: el repòs necessita la naturalesa, la naturalesa està amenaçada pels interessos individuals, els interessos individuals poden 
                                                             
3 Memòria de la CRV de 1933, Annex 6 (fons GATCPC,AHDBCOAC, C37/245). 
4 Ídem anterior. 



limitar-se mitjançant les lleis, les lleis es redacten quan hi ha consens social i polític, una premissa de projecte és la recerca 

d’aquest consens. 

El propòsit de la CRV, doncs, a part d’un espai determinat demanava, també, d’una estratègia propagandística per tal que la idea 

calés en la ciutadania i així forçar la intervenció pública necessària per evitar l’especulació. El número 7 d’AC vingué precedit dels 

articles a Mirador del novembre de 1931, titulat “Una ciutat de repòs per a Barcelona”, i a L’Opinió, del juny de 1932, , titulat “Vers 

la gran platja de Barcelona”. Aquests articles centren el nostre interès perquè es situen enmig de la fase d’ideació de la CRV i, per 

tant, la informació que donen ens indica què tenien en ment els arquitectes en aquell període. Sorprèn constatar que el primer 

article ja tenia un avançat programa que dividia la ciutat en una zona d’estada, una zona pel week-end i una zona de cura de cura 

de repòs. Tot això, sense mostrar, encara, cap planta d’ordenació. El programa demanava camps d’esports i equipaments hotelers, 

sanatoris, clínica i una zona agrícola de proveïment.  El plànol que acompanyava aquests articles era un simple emplaçament que 

amb una línia encerclava l’àmbit d’ubicació de la CRV la qual estava envoltada d’unes àrees que amb lletres grosses s’identificaven 

com a Z. A.; o sigui, Zona Agrícola. 

Gràcies a aquests articles inicials podem desgranar quins són els punts de partida del projecte: 

1- El programa: 

Es parteix d’un referent. Un dels primers materials de treball del projecte de la CRV és un programa d’usos que es redacta sen-

se, pràcticament, haver dibuixat la ciutat.  

2- L’actitud “orgànica”: 

S’assumeixen recursos organicistes per a ubicar la ciutat en el territori i preservar-la del creixement urbà: s’interpreta la ciutat 

com un satèl·lit aïllat que cal protegir mitjançant una franja agrícola. 

3- La recerca d’un paisatge. 

Es té clar que el paisatge existent al delta del Llobregat, amb la pineda, la platja “verge”, les dunes, garanteix la sensació de 

llunyania respecte els entorns urbans, sensació imprescindible pel descans laboral. La recerca arquitectònica a dur a terme 

amb la CRV és, doncs, eminentment paisatgística i està enfocada a trobar uns paràmetres d’ordenació de l’edificació que no 

malmetin, sinó que “activin”, aquest paisatge existent.  

Amb aquestes intencions i punts de partida que ja veurem d’on provenen, es publica la CRV en el número 7 d’AC la tardor de 1932. 

Comparteix pàgines amb la caseta desmuntable, l’altre projecte del grup enfocat a les vacances. A banda de representar les dues 
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escales extremes d’abordar el tema del descans, la caseta i la CRV tenen significats diferents. La caseta desmuntable simbolitza 

l’autonomia de l’individu davant del paisatge, la llibertat en la forma i el lloc de les vacances, l’adaptabilitat, la mobilitat, la valentia 

de relacionar-se amb la naturalesa de forma directa, sense intermediaris. La ciutat simbolitza la organització territorial basada en 

l’ordre i la civilitat davant les vacances, és la resposta conscient del col·lectiu de ciutadans, de les institucions, en front del possible 

caos que aquest fenomen pot provocar. Malgrat semblin contràries, el GATCPAC encaixa les dues propostes sota un principi de 

complementarietat: la ciutat ofereix un ordre “invisible” que deixa espais suficientment folgats com perquè els ciutadans muntin amb 

llibertat i de forma autònoma les casetes desmuntables. 

El número 7 d’AC apareix un any després de la presa en determinació de tractar la zona del repòs com una ciutat satèl·lit. En 

aquest any d’ideació de la CRV es realitzà la trobada dels membres del CIRPAC a Barcelona – del 29 de març a l’u d’abril de 1932 

– que fou l’inici de la col·laboració entre el GATCPAC i Le Corbusier per a la redacció del Pla de la Nova Barcelona o Pla Macià, 

col·laboració que tingué a Sert com a únic interlocutor. Si bé és cert que, teòricament, la CRV quedava englobada en el conjunt 

dels estudis de la Nova Barcelona, Le Corbusier mai aprovà la forma com era concebuda, titllant-la de “dispersa i trencada” en una 

carta enviada a Sert l’any 1934. I és que la CRV es mantingué al marge de l’ordre geomètric del Pla Macià, fidel a la seva voluntat 

eminentment “rural”, a la seva voluntat de preservar el paisatge natural i agrícola preexistent, a la seva voluntat d’esdevenir “invisi-

ble”. Aquesta voluntat paisatgística embrionària la trobem en el dibuix innocent, realitzat inconscientment per algun membre del 

grup en una acta manuscrita aixecada en el sí de la trobada del CIRPAC a Barcelona la qual il·lustra la contraportada del present 

treball. 

Durant aquest any d’ideació de la CRV, Sert, com a mitjancer entre el GATCPAC i Le Corbusier, quedà relativament apartat de 

Barcelona al desplaçar-se durant llargues temporades a París. La revisió dels documents dipositats al fons GATCPAC, ens ha 

permès concloure que qui liderà els treballs de la CRV en aquest any fou Josep Torres Clavé sota la tutela “per correspondència” 

de Sert. De les actes del grup se’n desprèn que el projecte s’estava dibuixant al despatx que compartien Sert, Torres i Illescas. 

Se’n desprèn, també, que el sumari del setè número d’AC l’elaborà Torres Clavé a última hora, degut a la impossibilitat de Sert, 

que inicialment se n’havia de fer càrrec, de recopilar suficient material sobre escoles, tema que ell mateix havia escollit. Aquest 

detall el corrobora les factures d’aquell període dipositades al fons GATCPAC que estaven, moltes d’elles, en nom de Torres. El 

número 7 de la revista s’acabà omplint amb material que els arquitectes tenien “sobre la taula” – fotos i plànols de la caseta des-

muntable i de la CRV – entre exemples de projectes que compartien la mateixa temàtica del descans laboral.  



El lideratge de Torres, a jutjar d’aquests documents, s’estén fins a l’exposició que sobre la CRV es féu als baixos de la Plaça Cata-

lunya el març de1933. L’exposició fou, per dir-ho d’alguna manera, el punt “culminant” de la CRV en tant que projecte arquitectònic. 

Respecte allò aparegut a AC la versió de l’exposició suposava un pas endavant. Les teles preparades per a la mostra no introduïen 

grans canvis, però completaven amb documents detallats que definien la ordenació, el programa, les possibilitats de creixement, 

els documents pràcticament esquemàtics publicats a la revista. En quant als edificis tan sols se’n definien sis, però entre ells prenia 

especial importància la caseta desmuntable. La presència de la caseta a la CRV anà desapareixent a mesura que es “professiona-

litzava” el projecte. En aquest procés liderat per Francesc Fàbregas i que culminà amb el projecte de “desecación” de 1935, la 

ciutat quedà sotmesa a les limitacions legals que n’amputaren una part. Alhora algunes modificacions del programa feren perdre la 

claredat de criteris amb què s’havia ordenat el projecte al començament. 

El lideratge inicial de Sert i Torres no és casual. Ambdós demostraren un prematur interès pel tema de les vacances. La “riposte 

salubre” que reclamava Le Corbusier al capítol de “l’heure du repòs” del llibre Urbanisme pogué ser llegida pels dos arquitectes ja 

el 1926. Tant els viatges de l’estiu de 1927 com de 1928 els serviren per a prendre consciència de l’evolució de l’arquitectura mo-

derna a Europa i veure un primer model de “prefabricació”: les cases de Gropius a la Weissenhof. El seu projecte d’hotel a la costa, 

situat en un sortint de mar, és una primera aproximació a la temàtica de les vacances, tot i que té com a principal referent formal i 

paisatgístic el Palau de les Nacions de Le Corbusier a Ginebra. Tanmateix, a les revistes parisenques – les que els arquitectes 

tenien a l’abast – aparegueren altres projectes similars com l’hotel a la costa d’André Lurçat, o suggerents imatges d’edificis mo-

derns enmig de la vegetació, inspiradors, al nostre entendre, del que serà el segon projecte de Sert i Torres referent al descans: el 

poblat d’estiueig, acabat el 1929. Aquestes imatges, com la d’un sanatori a Hilversum, de B. Byvoet i J. Duiker, o la dels decorats 

de pel·lícules russes com La línia general de Sergéi Eisenstein, mostren una arquitectura de línies modernes, blanca, travessada 

pels troncs dels arbres; un motiu que veiem reproduït en molts croquis de Torres Clavé sobre l’arquitectura del poblat. Malgrat que 

els membres del GATCPAC fessin reaparèixer tres anys després el poblat d’estiueig al conegut setè número d’AC, aquest primer 

projecte urbanístic no persegueix la mateixa voluntat paisatgística de la CRV tot i ser-ne el més clar referent. Si bé manté una certa 

similitud en la composició de la trama urbana i en la ubicació d’edificis com l’estació, el poblat d’estiueig no vol esdevenir una “ciu-

tat en el camp”, sinó que accepta criteris d’urbanització clàssics com carrers, avingudes, passeig marítim. L’edificació pren el paper 

de definidor de l’espai urbà que rebutja l’edificació de la CRV. La ordenació del poblat s’assimila a planejaments més urbans, com 

el barri de Pessac-Bordeaux de Le Corbusier de 1927. 
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El projecte de la CRV que pogué veure la ciutadania als baixos de la Plaça Catalunya el març de 1933 era un projecte pràcticament 

buit d’edificació. Tenia tan sols una ocupació de 0,7% enmig de les seves 1.200 hectàrees de terreny. La contradicció interna del 

mateix projecte de definir-se alhora com una ciutat i un parc obligà a regir l’ordenació de la CRV sota uns paràmetres que recollim 

amb 7 punts:  

1- El paisatge, la pauta.  

2- Naturalesa genuïna i “funcional”.  

3- Mínima edificació.  

4- El “buit” com a matèria.  

5- Mínima urbanització.  

6- Mínima subdivisió.  

7- Aïllament agrícola.  

La CRV, doncs, es materialitza simplement amb una malla de camins sense pavimentar que genera unes illes de 400 per 600 

metres, dins les quals els edificis es situen de forma aïllada, sense parcel·les, separats uns 300 metres. La ubicació d’aquests 

edificis es regeix per l’ordre del paisatge preexistent que està conformat per franges paral·leles al mar: la platja, la pineda, els er-

mots i aiguamolls, l’agricultura. Dins d’aquest ordre la ciutat delimita cada franja per camins també paral·lels al mar. La franja de la 

platja està ocupada per construccions baixes com cabines de banys, piscines i restaurants. L’edificació d’alçària, com els hotels i 

els sanatoris, sempre es col·loquen aixecades per pilars i als límits de la pineda; tant en el límit de platja com en el d’interior. 

Aquestes construccions, emergeixen de la pineda i esdevenen el taló de fons del paisatge natural. Són fites que, simbòlicament, 

recorden que, malgrat la “buidor” i l’obertura, l’usuari es troba “en una ciutat”. En quant als equipaments esportius, la major part 

d’ells s’instal·len a la franja d’ermots. També en aquesta franja, i a la part central de tot el conjunt, hi desemboca el perllongament 

de la Gran Via de les Corts Catalanes. Una infraestructura viària i ferroviària provinent de Barcelona que culmina amb una estació i 

un passeig sense urbanitzar que arriba a la platja. La CRV es separa de la plana agrícola del delta del Llobregat amb una extensió 

de 2.700 horts de lloguer, essent l’ús que més superfície de ciutat pren: una tercera part. 

Les 7 característiques clarament intencionades per al propòsit de la CRV sorgeixen de la observació detinguda d’experiències 

pretèrites o contemporànies que l’evolució de la modernitat arquitectònica estava generant. Un procés que els arquitectes tenien a 

l’abast gràcies al CIAM, al qual hi estaven vinculats, però també visible des de les revistes estrangeres que arribaven a Barcelona o 



que portaven els membres del GATCPAC més viatgers. Les revistes vencien la barrera idiomàtica amb un grafisme predominat per 

les imatges, les quals es convertien en transmissores de les idees. Per exemple, el material publicat o exposat sobre la CRV era 

ple de retalls sorgits de Das Neue Frankfurt o De 8 en Opbouw. El GATCPAC revisava les experiències donant-les-hi un nou sentit, 

una nova orientació, ara, sota la temàtica de les vacances. “Les vacances” és un àmbit temporal limitat que permet replantejar 

propostes urbanístiques amb una major flexibilitat i obertura de mires: amb l’excusa de les vacances sovint s’accepten incomoditats 

que difícilment serien ben rebudes en el dia a dia de la vida urbana.  

A través de la revista AC es poden anar trobant aquestes referències a projectes i/o teories urbanístiques d’àmbits territorials llu-

nyans. Si ens basem amb els tres punts de partida del projecte – programa, organicitat, recerca paisatgística – podem assegurar 

que la claredat del programa té relació directa amb el concurs de la Ciutat Verda de Moscou. Un “experiment” que no s’acabà 

construint, però que havia d’ésser l’àrea de vacances dels ciutadans de Moscou i que, precisament, s’emplaçava aïlladament a 50 

quilòmetres de distància. L’article que sobre aquest esdeveniment es publicà al primer AC és revelador, no només per la coinci-

dència programàtica amb la CRV, sinó també perquè ens demostra que existien connexions entre l’arquitectura russa i la del 

GATCPAC. Aquestes connexions s’establien a través de revistes com VOKS, un butlletí cultural propagandístic de la Unió Sovièti-

ca escrit en anglès i esperanto, d’on sorgeixen alguns articles publicats a AC. L’article sobre la Ciutat Verda és la traducció d’un 

text del periodista Mikhail Koltsov al número 8-10 de VOKS de l’any 1930 titulat “A soviet garden-city” i que el GATCPAC traduí, 

sospitosament, com a “La Ciudad Verde de Moscú” evitant mencionar el terme “garden-city”. Una altra revista influent fou Sovre-

mennaia Arkhitektura, del grup d’arquitectes OSA, liderada per Moisei Ginzburg i Alexander Vesnin. Al número 3 de l’any 1930 de 

Sovremennaia Arkhitektura trobem la imatge que il·lustra aquest article d’AC sobre la Ciutat Verda; una imatge que res té a veure 

amb el concurs i que forma part de la documentació del projecte de la ciutat de Cominternovsa realitzat per G. Vyegman i M. Patis-

hyev. 

La imatge de Cominternovsa, ens demostra que els membres del GATCPAC tenien coneixement dels projectes d’orientació “des-

urbanista”, tema dominant dels números de Sovremennaia Arkhitektura publicats durant el 1930. Alhora, la gran similitud entre la 

organització d’aquesta ciutat i la CRV ens indica que la observació del que estava succeint a Rússia en matèria urbanística no 

només tenia repercussions en el programa de la CRV, o en l’emmarcament temàtic, sinó també en la manera de disposar 

l’edificació en el paisatge i en l’establiment d’uns valors ordenadors basats en la baixa densitat, la dispersió, el predomini de la 

vegetació per damunt de l’edificació. Fins i tot la pròpia caseta desmuntable troba referents a les ciutats “desurbanistes”. La disso-

lució de la ciutat en el camp proposada per Ginzburg i Barshch amb la Ciutat Verda, un projecte que havia d’encetar un procés de 
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desaparició de les conurbacions disseminant la població en infinites i disperses ciutats lineals, tenia per model residencial unes 

petites cabines individuals, agregables i desmuntables, construïdes amb econòmics materials locals. Un model residencial que 

s’oposava a la insostenible i incòmode opció de les cases comunals i recolzava un acostament de l’habitant a la terra. Aquest mo-

del residencial és abastament desenvolupat per la proposta de Grossplan que el grup OSA realitza per a la Federació Russa, pu-

blicada també a Sovremmenaia Arkhitektura. La formació de l’individu amb plena autonomia i sintonia amb la naturalesa, argument 

de les casetes russes, recobra encara més sentit quan el GATCPAC el reorienta cap a l’hàbitat de les vacances. 

Tanmateix, la CRV no és ni una ciutat lineal (malgrat la seva disposició lineal al llarg de la costa) ni segueix una infraestructura, ans 

al contrari, les defuig. Però tampoc tots els projectes “desurbanistes” apareguts durant el 1930 a Sovremennaia Arkhitektura són 

lineals. Per exemple el propi projecte de Cominternovsa és una ciutat satèl·lit. Tampoc tots proposen la desaparició de la trama 

urbana. Els projectes liderats per Leonidov incloïen, com la CRV, malles de carrers molt àmplies però de mínima urbanització amb 

les quals ordenar l’edificació. Tanmateix, a tenor de les malles, el GATCPAC sembla adoptar per a la CRV criteris pròxims a 

d’altres models urbanístics, com els que estava desenvolupant Ernst May a la URSS des de l’octubre de 1930. El GATCPAC torna 

a interessar-se per l’urbanisme rus quan May, un referent pel grup, tant per les seves idees en matèria urbanística com per la seva 

tasca al capdavant de la revista Das Neue Frankfurt, és convidat a treballar al país soviètic en un intent de posar fre a la utopia 

“desurbanista” tot important la serietat que impregnà els seus projectes de Siedlungs. El GATCPAC dóna a conèixer el treball 

d’Ernst May a Rússia publicant a AC números 4 i 5 un article titulat “Las nuevas ciudades en la URSS”. El text ja fou publicat a Das 

Neue Frankfurt número 7, de 1931, i transcrivia la conferència que l’arquitecte donà a la reunió del CIRPAC de Berlín de 1931. En 

els projectes de ciutats desenvolupats a Rússia, May adoptava alguns aspectes de la teoria “desurbanista”, com per exemple apos-

tar per la senzillesa constructiva amb materials locals, la baixa densitat (però no la dispersió), la inclusió del cultiu d’autosuficiència 

a l’interior de les illes de cases. El cultiu d’autosuficiència és un aspecte que May, com el GATCPAC, no descuida i que ja sorpren-

gué a Sert i Torres quan el 1929 visitaren la Siedlung Römerstadt. Els arquitectes recolliren la seva franja d’horts de lloguer a la 

Memòria de la CRV. A banda d’aquesta influència més puntual, el tractament de les malles urbanes que May realitza en els seus 

projectes per a la Federació Russa tenen gran similitud amb com el GATCPAC manipula la malla de la CRV: les malles de May es 

deformen davant les irregularitats del terreny, tal i com la malla de la CRV s’adapta a la curvatura de la platja o a l’estany de la 

Murtra. 

Tots aquests referents posen en entredit la influència de Le Corbusier en l’urbanisme del GATCPAC. Si bé és evident que existí 

una relació franca plasmada en el posterior Pla Macià, i que es forjà en l’amistat mantinguda amb Josep Lluís Sert i amb 



l’admiració guanyada per llibres com Urbanisme o Vers une architecture, la forma com Le Corbusier formalitzava i ordenava els 

seus models urbans sembla ésser menystinguda en els primers projectes urbanístics del grup. No només el “desurbanisme” de la 

CRV es distancia de les tesis de Le Corbusier, sinó que també projectes com la proposta d’urbanització de l’avinguda Diagonal 

realitzada pel grup amb anterioritat a la CRV, es manté distant i més pròxima a l’urbanisme de Ludwig Hilberseimer o Richard 

Neutra. No és d’estranyar doncs que Le Corbusier titllés de dispersa i trencada la CRV del GATCPAC, tal i com en el seu dia criticà 

ferotgement les tesis “desurbanistes” que sostenien la dissolució de la ciutat en el camp. Només en to humorístic acceptà aquest 

tipus d’ordenació, quan en una de les cartes que formen part de la cèlebre discussió urbanística per correspondència entre ell i 

Ginzburg, acabava dient que aquest sistema seria fabulós per al “week-end”. Potser ens hauríem de preguntar si la condescendèn-

cia de Le Corbusier en aquest precís tema esperona al GATCPAC a seguir adoptant el desurbanisme com a un model de referèn-

cia per a la CRV.  

Malgrat els desacords formals, és obvi que Le Corbusier influeix la tasca del GATCPAC al llarg dels seus vuit anys d’existència. En 

el cas de la CRV, però, podem qualificar la seva influència com a perifèrica, tant en un sentit ideològic com físic. En el pla ideològic 

els seus llibres “ambienten” les accions del GATCPAC amb valors positivistes i amb una estètica determinada. En el pla físic, la 

organització dels seus models urbans coneguts als inicis dels anys trenta, la Ville Contemporaine i la Ville Radieuse, situen a la 

perifèria una sèrie d’equipaments com l’àrea d’esports o la ciutat universitària que influeixen en la decisió d’ubicar la CRV lluny de 

la trama urbana. La platja balneària del projecte A d’Alger i que s’estava redactant en paral·lel a la CRV (per tant difícilment cone-

gut pel GATCPAC en els inicis del procés d’ideació) és un cas clarament relacionable amb la CRV. Però les seves formes de vincu-

lar arquitectura i paisatge són antagòniques; res té a veure el llarg bloc redent que ordena el cas d’Alger amb la dispersió dels 

edificis i la baixa densitat de la CRV. Si a Alger l’edificació posa ordre a l’assentament balneari, a la CRV l’ordre ve donat per la 

pròpia disposició del paisatge preexistent. 

Quan comparem numèricament els models que considerem de referència pel projecte de la CRV aquestes diferències s’acaben 

d’evidenciar. Prenent els cinc principals exemples urbanístics que hem tractat en el treball – la Ville Verte (dues illes de la Ville 

Radieuse) de Le Corbusier, la ciutat Cominternovsa de G. Vyegman i M. Patishyev, un barri horitzontal tipus aplicat a la ciutat de 

Stseglovsk d’Ernst May, i, com a referència local, l’Eixample de l’any 1930 – veiem que a nivell d’edificabilitat i ocupació la CRV 

s’alinea clarament amb els projectes “desurbanistes”. La CRV té una ocupació del 0,7% i una edificabilitat del 0,02m2sostre/m2sòl i 

Cominternovsa del 4,2% i del 0,10m2sostre/m2sòl. El projecte de May suavitza aquests valors: 12% i 0,24m2sostre/m2sòl. L’eixample és el 

model més densificat amb una ocupació del 59% i una edificabilitat de 3.45m2sostre/m2sòl. Entre els valors de la dispersió “desurbanis-
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ta” i l’eixample es troba la Ville Verte de Le Corbusier amb un 34% d’ocupació i un 1.7m2sostre/m2sòl d’edificabilitat. Tanmateix, hem 

volgut valorar el grau de realisme de les propostes, calculant una ràtio de construcció segons l’ocupació. I sota aquest prisma, la 

CRV esdevé un projecte que millor optimitza el nombre de llits, degut a que l’hàbitat de les vacances és més reduït. El seu valor de 

14m2sostre/llit la desmarca de l’experiència “desurbanista” que demostra la seva arrel utòpica oferint un valor de 68m2sostre/llit, mentre 

que l’acosta a la optimització de l’eixample que és 17,5m2sostre/llit. Tant els barris de Le Corbusier com el d’Ernst May ofereixen 

valors força elevats, 27 i 24,3m2sostre/llit, respectivament. 

Aquestes diferències entre l’urbanisme de Le Corbusier i el del GATCPAC són presents en el Pla Macià. Per començar, en la ver-

sió que coneixem del Pla, que és la que es publica a AC número 13 i a l’exposició de juny de 1934 a la Plaça Catalunya – un any i 

mig més tard de l’aparició de la CRV a AC número 7 – no s’inclou la urbanització de la Diagonal, ni cap de les seves conclusions 

sobre aquesta artèria urbana. Al contrari, en els documents apareix a la zona un buit enigmàtic. Pel que fa a la CRV hi està incor-

porada però en forma de taca en un plànol d’emplaçament. El desacord de Le Corbusier amb el projecte reapareix quan l’arquitecte 

prepara la publicació del seu llibre La Ville Radieuse el 1935. En el capítol sobre el Pla Macià, on Barcelona esdevé un exemple 

més de com el model Ville Radieuse s’implanta en un territori concret, Le Corbusier es mostra selectiu amb el treball del GATC-

PAC; a banda de no exposar cap document sobre la CRV l’arquitecte comunica per carta que ha realitzat un esquema alternatiu al 

Pla de Sanejament de Ciutat Vella pensat pels arquitectes catalans. Cal tenir en compte que en l’exposició de 1934 el grup consi-

derava les actuacions de Ciutat Vella com a les més urgents. O sigui, el Sanejament de Ciutat Vella era la fase primigènia del Pla 

Macià. Tanmateix això no sembla influir en Le Corbusier i la seva versió del que cal fer a Ciutat Vella difereix profundament de la 

del GATCPAC. Si el grup es mostra curós a la realitat de la trama urbana, selectiu en els enderrocs, seriós en els equipaments a 

construir-hi en una voluntat eminentment urbana d’esponjar mitjançant places, Le Corbusier esdevé destructiu, insensible a la 

història i capficat en introduir amplis espais verds transformant, així, la imatge de la ciutat. 

Les diferències amb Le Corbusier són d’utilitat, doncs, per esbrinar què és allò propi en l’urbanisme del GATCPAC, o, dit d’altre 

manera, esbrinar quina és la idea urbana del GATCPAC. La coalició amb Le Corbusier donà notorietat al Pla Macià. Però la factura 

pagada pel grup és l’anulació d’algunes de les seves propostes més genuïnes. Tanmateix, els arquitectes catalans semblen tenir 

molt clar quines són les prioritats urbanes: en l’aparició del factor temps, davant les oportunitats brindades per la revolució proletà-

ria dels primers anys de guerra, el GATCPAC es decanta per la CRV i per Ciutat Vella. L’estudiada viabilitat de la CRV, l’avançat 

estat tècnic dels documents entrats a l’administració, ens demostra que, pel grup, l’execució de la CRV era tant urgent com la 

reforma de Ciutat Vella. Ambdues intervencions eren efectives: amb poca obra s’aconseguien grans resultats per a la vida dels 



ciutadans. A l’últim número d’AC publicat el 1937, encetada ja la Guerra Civil, es retorna a aquests projectes insistint en la necessi-

tat d’una imminent execució. Reapareix el Pla de Sanejament, però també reapareixen imatges de gent a la platja acompanyades 

d’eslògans com: “cal treballar per a la formació immediata d’una generació físicament i mentalment sana, en un ambient d’aire, sol, 

llum i optimisme” (AC n.25, 10). Res s’hi publica, però, del Pla Macià; un pla excessivament esquemàtic, amb greus incongruènci-

es, mesures impopulars i actuacions inviables, com els enderrocs massius dels pobles agregats. El GATCPAC era plenament 

conscient d’aquest fet i, per contrast, en oposició al Pla Macià, el Pla de Sanejament de Ciutat Vella i la CRV proposaven mesures 

acotades, realistes i sensibles al territori i al patrimoni. 

La sensibilitat demostrada en tot moment pel GATCPAC en tractar el paisatge del delta del Llobregat com a quelcom a preservar – 

“aquesta urbanització no significa la destrucció del paisatge, sinó que és la garantia de conservació de totes els seus avantatges 

naturals” resaven a la tela 12 de l’exposició del 1933 –, però, sobretot, en abordar Ciutat Vella, defensant el manteniment del “am-

biente de las calles” (AC, n.13, 1934, 20) i no la imatge de certes arquitectures en oposició als plans Baixeras i Vilasseca que pro-

posaven l’eixamplament de les principals vies d’aquest districte, demostra que, pels arquitectes, la CRV i el Pla de Ciutat Vella són 

dues cares d’una mateixa moneda. En el sentit que per preservar ciutat vella, per preservar el seu “ambiente”, calia oferir als habi-

tants que, per força, continuarien vivint en un espai insalubre i dens, una alternativa “vegetal”, una via d’escapatòria on poder-hi 

arribar fàcilment amb transport públic i en un dia qualsevol, on gaudir de grans extensions de prats, pinedes, platges, de gran nú-

mero de camps d’esports, equipaments culturals. Amb la CRV, doncs, el GATCPAC preservava dos paisatges barcelonins: les 

platges i pinedes del delta del Llobregat i l’ambient de Ciutat Vella. Alhora el projecte estava pensat per pal·liar les deficiències 

“vegetals” d’una Barcelona en transformació, perquè era una alternativa temporal als parcs urbans que a la llarga havia d’acabar 

tenint Barcelona per a ésser una veritable ciutat moderna. La insistència a construir la CRV era una intel·ligent maniobra del 

GATCPAC, que, coneixedor del tarannà i del ritme de les decisions polítiques pròpies de Catalunya i Espanya, assumia que el Pla 

Macià difícilment es duria a terme en un termini prou curt de temps. Ara bé, és, doncs,  la CRV un projecte provisional que podia 

ésser desmantellat quan hipotèticament s’arribés a executar el 100% del Pla Macià? No. Els 27 metres quadrats de sostre per llit 

de la Ville Radieuse superiors als 17,5 de l’Eixample, tampoc garantien, malgrat tot, espais adequats pel descans a l’interior de la 

ciutat. La “ciutat en el camp” que és la CRV, era igualment necessària.  

Davant d’això, ens preguntem d’on els hi ve als arquitectes aquesta sensibilitat per la preservació del paisatge, tant urbà com natu-

ral? La idea de preservació cala fons en la cultura arquitectònica pròpia de Catalunya quan entre els anys 1910 i 1920 la in-

tel·lectualitat modernista primer i noucentista després beuen de les fonts de la teoria de la ciutat jardí. Aquesta teoria encaixà per-
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fectament amb els arquitectes crítics amb l’accelerada densificació de l’eixample de Barcelona i amb la conseqüent desaparició 

d’espais lliures en el seu interior. De l’eslògan de la Teoría General de la Urbanización de Cerdà “Rurizad lo urbano, urbanizad lo 

rural” poc o res en quedava el 1900. Un d’aquests intel·lectuals alineats amb la teoria de la ciutat jardí és Nicolau Maria Rubió i 

Tudurí. Si comparem el Pla Macià amb el Regional Planning elaborat per l’arquitecte i el seu germà Santiago Rubió i Tudurí, un pla 

encarregat per la Generalitat el 1931 per tal d’ordenar territorialment tota Catalunya, ens adonem que una de les propostes coinci-

dents és la mateixa CRV. També en el pla dels Rubió la Gran Via es perllonga fins a la platja del delta del Llobregat arribant a una 

àrea d’igual dimensió que la CRV. Tot i que Rubió admet a la Memòria del projecte la influència del GATCPAC en la ordenació 

d’aquesta àrea – de fet també marca com a espai a preservar la pineda –, el cert és que ell mateix ja havia proposat l’eix de la 

Gran Via com a via d’accés a les platges en un pla anterior anomenat “La Barcelona Futura” i presentat durant l’exposició universal 

de 1929. El nom de la Barcelona Futura és també utilitzat pel GATCPAC al primer número d’AC per a titular un article que defensa-

va, precisament, la necessitat que la ciutat creixés cap el pla del Llobregat. Per tant la determinació d’estudiar el creixement de 

Barcelona no la pren el grup de forma autònoma. L’article és més aviat el posicionament del GATCPAC davant una candent i públi-

ca discussió urbana. 

La coincidència entre la CRV del GATCPAC i les platges de Rubió es dóna en el fons i no en la forma. El que pel GATCPAC és un 

paisatge bàsicament buit d’edificacions, pel Regional Planning és una urbanització de cases aïllades. Tanmateix creiem que és un 

bon indicador de fins a quin punt la teoria de la ciutat jardí ha influït en la generació de la CRV. Ja vèiem que un dels punts de 

partida del projecte és l’adopció de mecanismes organicistes per a la implantació de la ciutat. Els autors tenien clar des del primer 

article publicat a Mirador el novembre de 1931 que calia preservar l’assentament del creixement de Barcelona per mitjà d’un cinturó 

agrícola. Igualment la ciutat es vol com satèl·lit a nivell territorial, i com un cul de sac a nivell de transport. S’adverteix en diferents 

ocasions que a l’àrea “s’hi ha d’anar expressament”5. La insistència en aquest fet reapareix al Can our cities survive? de Josep 

Lluís Sert tot aconsellant que cap infraestructura creui les àrees de vacances. Nicolau Mª Rubió i Tudurí és un arquitecte pròxim a 

les tesis de la ciutat jardí, però tot i el seu lideratge en la segona etapa de la Societat Cívica la Ciutat Jardí (SCCJ) el cert és que 

qui introdueix de forma més documentada aquest moviment a Catalunya és el fundador d’aquesta societat, en Cebrià de Montoliu. 

L’etapa inicial de la societat amb Montoliu al capdavant – des de 1913 fins a 1919 – està protagonitzada per la defensa d’una uto-

pia urbanística de conciliació entre el “camp” i la “ciutat”, les dues dimensions que, precisament, la CRV també pretén conciliar. La 

                                                             
5 Memòria del projecte de la CRV de 1933, apartat “Parc Marítim” (fons GATCPAC, 
AHDBCOAC, C37/245). 



teoria defensava la descentralització de la ciutat per mitjà de nuclis satèl·lit de població limitada. L’agricultura s’usava com un mitjà 

d’aïllament entre nuclis; el mateix ús que li dóna el GATCPAC per preservar la CRV del creixement de Barcelona. 

Els postulats defensats per la SCCJ de la primera etapa estan recollits a la revista que editava aquesta entitat anomenada Civitas. 

Hem comparat les idees urbanes publicades a Civitas amb les aparegudes a l’AC del GATEPAC i les coincidències que hi hem 

trobat tenen força a veure amb les idees de fons del projecte de la CRV: a les dues revistes es defensa la necessitat del repòs i del 

contacte amb la naturalesa i amb un entorn no urbà, la preservació del paisatge i la col·lectivització com a base per a fer possible 

un acostament dels serveis a les classes més desafavorides. És, malgrat tot, evident que les coincidències entre revistes, tal i com 

passava amb el Regional Planning dels Rubió, es deu a qüestions de fons i no de forma. L’habitatge obrer o la ocupació de la costa 

exemplificats a Civitas res tenen a veure amb la Casa Bloc o la CRV del GATCPAC. El grup mai acceptà aquesta influència, ans al 

contrari, miraren de distanciar-se’n. Ja hem vist com preferiren traduir l’article de VOKS “A soviet garden-city” com “La Ciudad 

Verde de Moscú” per estalviar-se publicar a AC el terme ciutat jardí. Alhora, rebutjaren l’oferiment de Rubió de col·laborar en el seu 

Regional Planning, pla permanentment criticat per situar un gran parc a la zona de Collserola. Tanmateix, la pretesa dicotomia 

“platja versus Collserola” amb què sembla reduir-se la discussió barcelonina sobre els espais lliures segons del GATCPAC, no és 

entesa així per Rubió, qui, com a responsable dels parcs i jardins de Barcelona ja escrigué el 1926 la necessitat de recuperar els 

parcs fluvials del Besòs i el Llobregat així com la obertura de la ciutat al mar, el qual qualificà de “otra media ciudad, toda ella espa-

cio abierto, toda aire libre, campo de juegos acuáticos, lugar de esparcimiento y de saludables ejercicios” (Rubió, 1926, 29). També 

Rubió defensava el pragmàtic mecanisme d’adoptar grans reserves per a parcs a la perifèria de la ciutat degut al seu baix cost, 

mecanisme que, conscientment, adopta el GATCPAC amb la CRV on els terrenys sense dessecar del delta del Llobregat eren 

pràcticament gratuïts. 

La confusió històrica en l’interpretació d’aquests dos plans està centrada en el creixement. Si a priori s’ha qualificat el creixement 

del Pla Macià com a infinit, el cert és que sembla tenir el territori més controlat que el Regional Planning. La utilització de 

l’agricultura per a frenar el creixement de la ciutat, una de les coses que el GATCPAC ja presenta al CIAM d’Atenes, i la seva es-

tructuració rígida basada en les súper-illes de cases bloc semblen mecanismes territorialment més eficients que la infinita “marea 

urbana” de suburbis jardí mancats d’estructura interna que anava ocupant totes les faldes dels massissos de Collserola i del Garraf 

proposada per Rubió. El tipus de model residencial que conforma la ciutat és el que diferencia profundament el GATCPAC de tots 

els arquitectes que orbitaven la SCCJ. Uns arquitectes i intel·lectuals que amb el pas del anys oblidaren la potència territorial i 

social de la teoria de Howard defensada quasi en solitari per Cebrià de Montoliu, per acabar quedant-se amb el simple romanticis-
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me inherent de la casa aïllada amb jardí. Cal dir que la predilecció per la casa aïllada amb jardí com a model residencial urbà és 

generalitzada a Catalunya fins al naixement del GATCPAC. Ja Cerdà basà el seu primer avantprojecte d’eixample, el de 1855, amb 

cases aïllades amb jardí. A Madrid, el fet de poder viure aïlladament amb el teu hort era una de les motivacions esgrimides per 

Arturo Soria per defensar la seva ciutat lineal. També Jaussely en el Pla d’Enllaços introduí els barris jardí per adaptar la ciutat de 

Barcelona a la difícil orografia de la serralada litoral. I, finalment, la SCCJ escampà arreu les bondats higièniques i paisatgístiques 

de la casa aïllada, proposant, fins i tot, una possible resolució “rural” de les illes de Cerdà. 

La mitificació del model de la casa aïllada troba explicació al rebuig de la compacitat pròpia de Barcelona, primer deguda al cons-

trenyiment de les muralles i després a la densificació de l’eixample producte de l’especulació. Una mostra d’aquesta mitificació és 

l’expressió “caseta i hortet” encunyada pel President Macià per a simbolitzar els anhels de “vida sana” de la societat catalana. La 

figura de l’hort era defensada per moviments polítics de tot ordre. Pels conservadors de la Lliga Regionalista, l’hort era un garant de 

la moral: si l’obrer cuida un hort no s’alcoholitza. Pels anarquistes el cultiu d’autosuficiència de l’hort esdevenia un mecanisme 

d’alliberament per a la classe obrera. Els moviments socialistes o comunistes, inspirats per les casernes comunitàries de la URSS, 

es decantaven per la casa col·lectiva tot i que ja hem vist que Francesc Macià, integrant d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

s’erigí també com a defensor de la casa aïllada. Tenir accés a una caseta i un hortet significava poder viure en un entorn natural. 

Però també simbolitzava la “fugida urbana” durant el cap de setmana, o permanentment; una experiència que no estava a l’abast 

de tothom. No és d’estranyar, doncs, que el Regional Planning dels Rubió utilitzés el suburbi jardí com a model d’extensió urbana, 

tenint en compte que fou Macià qui els encarregà el pla. 

Tot i així, la realitat econòmica i les greus mancances en matèria d’habitatge aconsellaren la construcció en alçada de les residèn-

cies obreres, el model primigeni de les quals és la Casa Bloc de Sant Andreu del GATCPAC. Ara bé, pels integrants del grup, la 

preferència pel model col·lectiu no ha de suposar l’anulació de tot el que a nivell social i humà significava “la caseta i l’hortet”. El 

GATCPAC calibrà què tenia de bo aquest model. A la Memòria de la CRV es detectava que el cultiu de l’hort provenia d’una ne-

cessitat humana que calia no menystenir. Alhora, observant el fenomen dels horts dels barris d’horta, o de la falda de Montjuïc, i 

veient amb preocupació la seva destrucció pel creixement de la ciutat, declaraven que calia donar sortida al costum dels ciutadans 

de Barcelona de desplaçar-se a aquests indrets, tot fugint de la ciutat, per a cuidar l’hort o bé passar el cap de setmana. Per tant, la 

CRV sorgeix de les mateixes necessitats que històricament s’havien vinculat al model de la casa aïllada amb jardí. Però la gran 

aportació del GATCPAC és la col·lectivització d’aquestes necessitats davant la creixent massificació de la ciutat. La CRV és  una 

enorme “caseta i hortet” col·lectiva on els ciutadans poden gaudir de la fugida urbana i, qui vulgui, mantenir el costum i l’anhel del 



cultiu de la terra en un dels seus 2.700 horts de lloguer. La col·lectivització raporta dos grans avantatges: a nivell econòmic i social, 

permetre que la fugida urbana estigui a l’abast de tothom i no només de les classes benestants i, a nivell territorial, evitar el creixe-

ment desmesurat dels suburbis, un preocupant fenomen que hem vist arribar fins als nostres dies. 

Per tant, amb la CRV el GATCPAC s’endinsà en la recerca d’un paisatge antitètic al de la ciutat compacta, partint de la creença 

que els ambients naturals propicien el descans dels ciutadans, però també partint de la creença que aquest “descans vegetal” 

perifèric possibilitava la preservació de les parts històriques de la ciutat existent i minorava els afectes d’una lenta transformació 

urbana. La determinació preservadora tenia reminiscències en la cultura catalana del primer quart del segle XX quan la mitificació 

de la naturalesa contrarestava el declivi insalubre de la ciutat. Actuant amb una actitud quasi postmoderna, el grup revisà i reinter-

pretà estratègies urbanístiques pretèrites. Els models urbans de Le Corbusier que situaven ciutats d’esports o balneàries a la peri-

fèria de la ciutat, marcaren un camí corroborat a Catalunya per plans territorials com el de la “Nova Barcelona” que situava platges 

balneàries als entorns de la ciutat. Aquest zona pel repòs perifèrica s’organitzà com un nucli separat que es “protegia” i “s’aïllava” 

del creixement de Barcelona per mitjà d’un recurs propi de la teoria de les Garden Cities: una franja agrícola. Per a donar forma a 

aquesta franja el GATCPAC comptà amb l’experiència alemanya dels horts de lloguer situats en Siedlungs de nova construcció o 

en parcs urbans. La flexibilitat i temporalitat de les vacances facilità l’elecció dels recursos d’ordenament de la ciutat. El projecte 

partí d’una contradicció interna: havia de ser una “ciutat en el camp”. Si la imatge de la ciutat la donen les façanes dels edificis, 

calia trobar models que minoressin la importància dels edificis en la configuració urbana. L’experiència “desurbanista” russa, que 

partia de la intenció de desdibuixar la ciutat en el camp proporcionà imatges, recursos d’ordenació i models edilicis suficients com 

per imaginar un paisatge pel descans. El model “desurbanista” pecava per utòpic si se l’interpretava com una alternativa real a la 

ciutat tradicional. Tanmateix, reciclat sota el la perspectiva de les vacances semblava idoni per a superar aquesta contradicció 

inherent en la idea de la “ciutat de repòs”.  

La determinació investigadora encaminada a descobrir un paisatge idoni pel descans no sembla trobar-se en el camp edilici. Dóna 

la sensació que les construccions són l’estricta aplicació d’un manual i, en alguns casos, la qualitat arquitectònica brilla per la seva 

absència. El GATCPAC aplica a l’edificació una política d’aprofitament; si hi havia exemples d’altres arquitectes que ja funcionaven 

pel propòsit de la CRV, es copiaven o s’adaptaven. Això, per exemple, succeeix amb el cinema a l’aire lliure d’Aníbal Álvarez o amb 

la piscina a Leuna, de K. Jahn. Fins i tot el GATCPAC en programes com l’hoteler o el residencial té interessants investigacions 

anteriors que podrien haver sigut aplicades a la CRV i que, en canvi, es queden al tinter. Com la investigació sobre habitacions 
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d’hotel de Germán Rodríguez Arias i Ricard Churruca, publicada al número 1 d’AC, o les cases a la platja Sant Vicente, publicades 

al número 6.  

Però quan parlem de l’edificació de la CRV ens hem de fixar en un únic país: Alemanya. Els mateixos arquitectes a través de les 

recomanacions bibliogràfiques d’AC donen a conèixer quins manuals d’edificis alemanys són de referència. Aquests són: Bauten 

der Volkserziehung und Volksgesundheit  d’Emanuel Josef Margold, sobre equipaments esportius i del lleure; Neuzeitliche Hotels 

und Krankenhäuser: Ausgeführte Bauten und Entwürfe i Der Hotelbau von Heute im in- und Ausland; Organisation, Technik und 

Gestaltung des modernen Hotelbaues de Fritz Kunz, sobre equipaments hotelers i sanatoris, Terrassen Typ, de Richard Döcker, 

sobre sanatoris i edificis terrassats en general, Neuzeitlicher Verkehrsbau de H. Gescheit i K. Wittmann, sobre infraestructures. De 

fet, un referent clau en tant que programa de “platja urbana” és l’equipament berlinès del llac Wannsee de Wagner i Ermish, finalit-

zat el 1930. També la caseta desmuntable té clars referents alemanys. Si un possible marc inspirador del projecte podien ésser els 

models “desurbanistes”, la manera com fou concebuda a nivell constructiu tenia molt a veure amb models de construcció estàndard 

desenvolupats per Gropius, com la Casa de Coure de l’exposició Sonne, Luft und Haus für Alle muntada a Berlín el mateix 1932 i 

visitada per membres del GATCPAC.  

 

un paisatge pel descans 

Les conclusions a les que arriba el GATCPAC a través de la seva recerca paisatgística tenen ressonàncies en el debat arquitectò-

nic de postguerra. Podríem parlar que el prototip “de vacances” del GATCPAC és pioner a Europa i s’anticipa a alguns temes urba-

nístics que s’abordaran més tard, entre els anys quaranta i cinquanta. Tanmateix, la CRV en tant que equipament, no ha servit com 

a model de referència per a d’altres experiències. Això és degut a la seva idiosincràsia excessivament local que l’ha portat a mes-

clar usos quotidians amb usos excepcionals – com la mescla dels horts de lloguer amb els hotels –, o a introduir un extens progra-

ma sanitari per pal·liar les mancances de Barcelona. Des que Cahiers d’Art i De 8 en Opbouw publicaren el projecte el 1934 fins a 

l’adveniment de la segona guerra mundial, la temàtica de les vacances centrà l’atenció de les revistes. Són els anys de l’explosió 

del turisme social, un turisme motivat per les polítiques obreres adoptades pels governs europeus durant els anys trenta, però que, 

a diferència del turisme individual actual, – el qual neix als anys cinquanta amb la proliferació de l’automòbil – estava organitzat per 

associacions, entitats obreres, governs. Aquest fenomen generà multitud de projectes, des de cases per a cap de setmana, fins a 

arranjaments de platges, territoris de muntanya, parcs suburbans, etc. Tanmateix, en aquest període, no hem detectat cap exemple 



on la petja de la CRV sigui un referent evident, en el sentit que no hem trobat cap projecte on de forma unitària es doni resposta als 

tres programes resolts simultàniament pel GATCPAC: el lleure o esbarjo, les vacances i el descans sanitari. 

No en va, com dèiem, la manera com el GATCPAC tracta el paisatge del delta del Llobregat sí que suposa una anticipació a certs 

debats tardans. Podríem resumir el paisatge ideat pels arquitectes amb quatre característiques: 

- Arquitectura dispersa, autònoma i en contacte directe amb la naturalesa. 

- Utilització d’una malla “virtual”, un ordre “invisible” capaç d’organitzar edificis, usos, circulació. 

- Consideració del paisatge natural com un “espai obert funcional”. 

- L’habitant en tant que activador del paisatge; el concepte de “espontaneïtat pintoresca”. 

La dispersió urbana fou un debat obert entre els arquitectes durant els anys quaranta. Le Corbusier, per exemple, després de criti-

car la “dispersió” i el “trencament” de la CRV, seguí, paradoxalment, un progressiu procés d’acostament a la manera com el 

GATCPAC assentava les arquitectures al paisatge del delta del Llobregat. Així, a la seva proposta de ciutat industrial lineal presen-

tada als Trois Etablisements Humains la residència s’ubicava en unes “ciutats jardí verticals” constituïdes per blocs dispersos, 

sense cap ordre aparent respecte una malla, ubicats directament enmig de la vegetació i enmig d’equipaments esportius. Aquest 

sistema suburbà, embrió de les posteriors Unités d’Habitation, suposa la culminació del procés de trencament del llarg bloc redent 

que des de la Ville Contemporaine ordenava els seus models urbans. Quan Le Corbusier rescata el projecte de la CRV per a mos-

trar-lo en el pavelló del Temps Nouveaux muntat a París durant l’exposició universal de 1937, està immers no només en la ruptura 

del bloc lineal, sinó també en un creixent interès pel territori rural i la pagesia. Potser per aquest motiu amb Josep Lluís Sert deci-

deixen escollir la coneguda tela número 12 de l’exposició de 1933 que assegurava que la CRV és “la garantia de conservació de 

les avantatges naturals” del paisatge.  

L’evolució dels models urbans de Le Corbusier acaba amb la regla de les “set vies”, un sistema circulatori en malla, ordenat jeràr-

quicament segons el volum de transport que per ella hi transita. La malla per Le Corbusier sempre ha estat associada a la circula-

ció. I, en determinades ocasions, ha agafat una importància física notable, com a la Ville Radieuse on els carrers romanien aixecats 

per viaductes. Aquesta presència física de la malla no s’adopta a la CRV. Ni tampoc cap jerarquia. Després del perllongament de la 

gran via, totes les vies de la CRV són de 9 metres d’ample, a excepció d’algun passatge de 7 metres. De fet, el GATCPAC tendeix 

a fer desaparèixer la malla, evitant urbanitzar-la i resolent-la amb una simple estesa de tot-ú. La CRV no té voreres, no té passeigs. 

Dóna la sensació que la malla és més aviat un principi ordenador, una pauta urbanística per a posar un cert ordre a les edificaci-
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ons, els usos, però també a l’agricultura dels horts de lloguer. Metafòricament parlant, si la malla de Le Corbusier és comparable a 

un sistema d’irrigació sanguini, la malla de la CRV és com el pentagrama d’una partitura. El concepte de malla del GATCPAC, 

doncs, és similar al de les centuriacions romanes, o a la malla ordenadora de la contemporània Broadacre City deFrank Lloyd 

Wright de 1932; una pauta territorial que tot o organitza. 

El sistema de malla ordenadora té molt a veure amb el concepte de “geografia” que a nivell arquitectònic el GATCPAC adopta. La 

geografia dels plans de Le Corbusier té una funció de suport. Esdevé sovint el negatiu plàstic sobre el qual assentar l’arquitectura. 

La geografia del delta del Llobregat, en canvi, és interpretada com un pla viu a manipular. La platja, la pineda, l’agricultura de 

l’entorn formen part del joc paisatgístic que ha d’acompanyar la finalitat del descans. I en aquest joc, els edificis, mercès a la dis-

persió, cedeixen protagonisme a la naturalesa. Podem considerar l’espai obert de la CRV com a funcional, perquè “fa funcionar” la 

ciutat. La idea “d’espai obert funcional” és un concepte teoritzat per Lewis Mumford a propòsit de la Unité d’Habitation de Le Cor-

busier. Una de les crítiques que Mumford dispensa cap a la Unité és que l’espai que allibera és un “espai visual obert” i no un “es-

pai obert funcional” que, segons l’autor, és el que necessita la ciutat perquè el visual és estèril. Per exemplificar-ho Mumford esgri-

meix que els jardins privats són sovint més productius que l’agricultura extensiva. El GATCPAC sembla voler prendre part a aques-

ta discussió entre Mumford i Le Corbusier que derivà en posicions maximalistes entre els defensors d’un suburbi “amb blocs” i els 

partidaris dels barris de baixa densitat. La opció del GATCPAC és equilibrada i intel·ligent perquè combina les bondats d’ambdós 

criteris. Per una banda resol la ciutat amb edificis en alçada com la casa bloc, però, per altra banda, dóna opció al ciutadà de tenir 

una “habitació satèl·lit rural” situada als defores de la ciutat. La barraqueta de l’hort de lloguer de la CRV fa la funció d’aquesta 

“habitació satèl·lit”: no vol ésser una segona residència ja que té reduïdes dimensions, però inclou, subtilment, un llit i una cuineta. 

Els grans beneficiats del sistema del GATCPAC són el territori i l’habitant. Perquè es conté el creixement de la ciutat donant opció 

al ciutadà de mantenir-se vinculat a la terra. 

Mumford defensa que el paisatge natural i agrícola no és el negatiu de la ciutat ni de l’edificació, sinó que forma part activa del 

territori. De fet, en el llibre La carretera y la ciudad l’autor defensa la utilització dels espais agrícoles per a la individualització i ca-

racterització dels assentaments humans i la seva integració en el sistema d’espais destinats al lleure suburbà. Un concepte similar 

a l’explotat pel GATCPAC a la CRV, on els horts de lloguer aïllen la ciutat i formen part del lleure ciutadà. El paisatge de la CRV, 

doncs, no roman intocable sinó que està “activat” per l’ús, ja que els seus elements naturals esdevenen receptacle i suport de 

múltiples activitats, casetes desmuntables, edificis i són manipulats, per mitjà del cultiu, pels ciutadans. Aquest paisatge activat pels 

mateixos usuaris donaria una aspecte canviant a la CRV, que es veuria incrementat pels canvis propis de les estacions de l’any: la 



variació de l’afluència, el canvi de cultius en els horts, la desaparició de les casetes desmuntables, etc. Aquesta variació paisatgís-

tica és promoguda pel GATCPAC a través d’algunes mesures, com, per exemple, la recomanació que cada usuari pinti la caseta 

desmuntable del color que vulgui, aconsellant que siguin “colors vius”, o la llibertat d’elecció de la façana de la casa tipus C, tot 

servint “a la carta” quatre tipus de façanes diferents. S’entreveu, doncs, que els autors de la CRV no conceben el paisatge com a 

quelcom tancat, sinó com un ésser viu: obert, canviant, espontani. Això encaixa perfectament amb l’actitud que adoptem els ciuta-

dans quan estem de vacances  – un període de temps on solem gaudir de major llibertat –, però també encaixa amb el propòsit 

físic del projecte: esdevenir un paisatge antitètic al de la ciutat tradicional. Si el paisatge de la ciutat tradicional està predominat per 

l’estaticisme dels edificis, el de la CRV estarà predominat per la permanent mutació de la naturalesa. Per tant, el GATCPAC en la 

CRV manté una clara intenció pintoresca: la de generar un paisatge canviant vinculat a l’espontaneïtat dels seus usuaris.   

Potser aquesta voluntat de canvi, de generar una arquitectura antitètica a la ciutat tradicional, és l’aspecte de la CRV que encara 

trobem en part de l’arquitectura del turisme de masses dels anys cinquanta, seixanta i setanta. Però, l’espontaneïtat de molts 

d’aquests projectes de la “arquitectura del sol” no és natural, ni activada pels propis usuaris, sinó que ha sigut artificialitzada i s’ha 

convertit en un motiu d’investigació tipològica pel disseny dels edificis. Tant en el projecte de Torre Valentina de José Antonio Co-

derch com el de Ciudad Blanca de Francisco Javier Sáenz de Oiza, s’utilitza la imatge d’espontaneïtat com una excusa per a confi-

gurar sistemes d’agregació que dotin els edificis d’una pretesa aleatorietat. També Georges Candilis, en el seu llibre Recherches 

sur l'architecture des loisirs, justificava que “Ocio = libertad = posibilidad de elegir”. Però la llibertat d’escollir a la que Candilis es 

refereix és limitada per les pròpies decisions de l’arquitecte, per la llei del mercat, pel valor de la oportunitat. És una llibertat mínima 

comparada amb la que el GATCPAC ofereix a través del projecte de caseta desmuntable i de la seva implantació poc restringida 

en el sí de la CRV. De fet el propi Candilis sembla acceptar que l’autèntica espontaneïtat es troba en la desmuntabilitat, quan dis-

senya un mòdul apilable. Candilis identifica que una via intermèdia entre el càmping i els blocs d’apartaments basada en construc-

cions desmuntables seria la millor opció per a resoldre la residència turística, per la seva capacitat d’adaptació als canvis del relleu 

i a la vegetació i per la possibilitat de fer-los desaparèixer. Arquitectònicament parlant, aquestes petites construccions, tal i com les 

caravanes d’ARCHIGRAM, són mimètiques a la pròpia naturalesa: poden néixer, créixer, reproduir-se i morir. La naturalesa és 

l’altre element que s’ha identificat amb les àrees turístiques de la segona meitat del segle XX. Però, altre cop, la naturalesa en tant 

que element del paisatge s’ha artificialitzat i s’ha utilitzat també en el procés de disseny edilici. En gran part de l’arquitectura del 

turisme s’ha interpretat com un material més per a bastir les volumetries. Això explica el predomini de recursos com les terrasses 

amb jardineres, els edificis esglaonats o dels entorns enjardinats. Cal destacar, però, que el propòsit de fons d’aquests mecanis-
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mes de disseny és el mateix que persegueix la CRV: donar una imatge canviant als conjunts turístics que els diferenciï de la imatge 

urbana a la qual els usuaris busquen allunyar-se. 

Les diferències entre la CRV i els assentaments turístics de la segona meitat del segle XX no només es troben en el diferent tracte 

dels elements del paisatge. La mancança més greu d’aquests assentaments és la inexistència d’una visió territorial àmplia; la ine-

xistència d’una estratègia d’ordenació regional. El GATCPAC, contràriament, començà la seva recerca paisatgística per aquest 

punt preguntant-se quines platges eren les idònies per a la finalitat del descans. Les intervencions del propi Candilis a França, 

interessantíssimes a nivell arquitectònic, semblen preocupades per qüestions tipològiques, d’organització i cohesió interna, però es 

mostren autistes respecte el territori. En veure el conjunt d’intervencions a la costa del Llenguadoc-Rosselló hom s’adona d’aquesta 

absència: els pobles s’alineen uns al costat dels altres formant un continu construït. L’estratègia territorial del GATCPAC tendí a 

concentrar l’activitat turística i del lleure en un sol punt dissenyat a consciència, un nucli atraient, possiblement massificat els dies 

festius, però amb una ordenació acordada amb el paisatge, per tal d’evitar que quilòmetres de costa quedessin ocupats. Aquesta 

absència, que té una explicació en l’evolució de les preocupacions arquitectòniques de postguerra que, com les discutides en el 

CIAM, es concentraren en la ciutat i en la potenciació de la cohesió social, agreujà el problema paisatgístic de la costa ja que se 

sumà al descontrol polític i a l’oportunisme especulatiu. 

Analitzat el model que proposa el GATCPAC per a les vacances, podem extrapolar algunes de les seves característiques al pre-

sent. Els objectius de facilitar la fugida urbana, el contacte amb la naturalesa, la cooperació ciutadana són, encara, tant vàlids com 

ahir. En canvi, a nivell territorial, la sobreocupació de les àrees urbanes suburbials, o dels àmbits turístics de la costa o de la mun-

tanya, fan replantejar el model del GATCPAC. També a nivell econòmic, pensar en la tutela pública d’un equipament d’aquestes 

característiques és, avui, pràcticament una utopia. Un dels conceptes més pedagògics proposats pel GATCPAC amb la CRV és el 

de protecció paisatgística. El verb “protegir” té en català dos significats: “cobrir o defensar contra allò que l’amenaça”, però també 

“ajudar a la prosperitat”. El GATCPAC interpreta aquests dos significats aplicant al disseny de la ciutat el primer i “encarregant” a 

les administracions el segon. Contràriament, avui, la protecció administrativa d’un paisatge està vinculada a la “defensa" del ma-

teix. Per aquest motiu esgarrifa mesclar les àrees pel lleure amb els territoris legalment coberts. Aquest equívoc, que ve donat pel 

dèficit històric d’espais naturals, ha provocat absurditats com l’enderroc del Club Med; un assentament turístic que, paradoxalment, 

per situar-se en l’àmbit protegit del Cap de Creus no podia créixer. 



Però, sens dubte, l’aspecte més interessant introduït amb la CRV, i del que encara podem aprendre, és el de la protecció vinculada 

a la ordenació. Si el GATCPAC afirma que la urbanització de la ciutat “és la garantia de preservació de les avantatges naturals” és 

perquè aplica al paisatge uns mecanismes d’ordenació de mínima incidència. Activar l’agricultura per preservar l’assentament, 

ésser recelós amb el pas d’infraestructures i situar-se sempre en un “cul de sac”, permetre la permeabilitat ecològica entre edifica-

cions minimitzant-les i separant-les, evitar urbanitzacions excessivament contundents treballant amb materials “transpirables”, 

resoldre les fluctuacions de l’ús amb construccions desmuntables i fomentar la rotació d’usuaris amb mesures de lloguer o “sha-

ring” per optimitzar l’ocupació dels assentaments són un conjunt d’estratègies que conformen el model “exportable” del GATCPAC. 

Un model que pot ser-nos útils, no només per establir noves instal·lacions pel lleure, sinó per tractar els pocs espais oberts que 

queden avui als suburbis de les ciutats. El model del GATCPAC té la virtut d’omplir de contingut un paisatge natural sense haver-lo 

de transformar irreversiblement. Té la virtut de trobar el just equilibri entre els valors tradicionals del “camp” i de la “ciutat” en una 

nova “naturalesa controlada”. Si l’hort i la pineda rememoren un ambient rural i natural, els blocs emergint de la vegetació i l’ordre 

dels camins ens recorden que seguim immersos en la “civilitat” d’una ciutat. Davant el desequilibri inherent als suburbis de les 

nostres ciutats, on res és “camp” i “ciutat”, sinó tot alhora, tenir present experiències “equilibrades” com les del GATCPAC pot 

il·luminar un debat territorial sovint marcat pel maximalisme de la sostenibilitat. El paisatge de la CRV no exclou les persones, ans 

al contrari, les persones i les seves activitats són la finalitat última de la seva arquitectura. 

El GATCPAC, doncs, davant la crida llançada per Le Corbusier el 1925 a trobar una “riposte salubre” a “l’action nocive” de la ciutat, 

engega una recerca destinada a conciliar la vida urbana amb el contacte amb la naturalesa que qualsevol ciutadà necessita per 

sanitat física i mental. Però aquesta recerca no passa per plantejar una reestructuració radical de la ciutat existent, almenys a curt 

termini, sinó per “activar la perifèria” amb una clara intencionalitat paisatgística. La CRV combina els avantatges urbans d’unitat, 

govern i ordre, amb els avantatges dels ambients rurals, predomini de la naturalesa envers l’edificació, contacte directe amb la 

terra, amplitud de vistes i de moviments. L’activació del suburbi efectuada pel GATCPAC ens és inspiradora perquè es planteja un 

repte plenament vigent: l’equilibri territorialment sostenible entre la vida urbana i l’anhel de contacte amb la terra dels seus habi-

tants.  
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