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RECOL·LECCIÓ D’IDEES ESTRANGERES
Com influencià el panorama arquitectònic internacional als membres del
GATCPAC a l’hora d’idear la CRV? És determinant en alguns aspectes?
Aquestes preguntes són les que ens hem proposat contestar en aquesta part
del treball. Revisarem la relació que la CRV manté amb certes experiències
arquitectòniques estrangeres, començant per l’època d’estudis dels autors del
projecte i acabant en el IV CIAM d’Atenes, de l’estiu de 1933, moment en què
la CRV fou presentada als membres d’aquest congrés.
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2.1

ELS VIATGES EN ÈPOCA D’ESTUDIS
Els arquitectes del GATCPAC mantingueren una estreta relació amb molts arquitectes europeus integrants del moviment modern,
així com també amb organismes organitzadors d’exposicions i congressos i equips redactors de revistes. A diferència d’anteriors
generacions d’arquitectes1, allò que es coïa fora de l’estat espanyol en matèria arquitectònica era observat amb tot detall pels arquitectes de la promoció del 1929. En les experiències estrangeres s’hi veia la punta de llança d’una forma de vida basada en la
“raó” que havia d’enterrar per sempre l’endarreriment d’una societat catalana i espanyola encarcarada tant tècnicament com estèticament. Gran part d’aquesta relació exterior ja fou encetada quan els arquitectes encara eren estudiants. La observació del panorama internacional esdevenia una inesgotable font d’idees tant conceptuals com visuals, altament inspiradores, que enriquien els
propis projectes encara que aquests fossin exercicis d’escola.
Durant els anys vint, a més, s’experimentà, pràcticament arreu, un canvi en el mitjà amb què les idees es propagaven. La grafia
prengué cada vegada més importància fins adquirir més protagonisme que la literatura. Dins dels documents divulgatius sobresortien les revistes. Aquestes, utilitzades pels grups d’avantguarda per mostrar els seus treballs i les seves idees, esdevingueren el
veritable mitjà de transport del coneixement arquitectònic de la modernitat. Ens aventurem a dir que s’estava descobrint el “poder”
de la imatge. Els gràfics utilitzats ja no eren exclusivament tècnics, sinó que es dibuixaven diagrames, esquemes cada vegada més
clars, més directes. Es buscava la màxima eficiència en la transmissió de conceptes. Això captivava la mirada inconformista de
molts joves estudiants d’arquitectura que se sentien molt més atrets per la bellesa dels documents que generava l’arquitectura i l’art
contemporani, que no per la grafia ortodoxa amb la que es veien obligats a dibuixar els ordres clàssics en una encara preestablerta
educació acadèmica. Un dels primers en adonar-se d’aquest fenomen fou Sigfried Giedion, historiador, primer organitzador i secre-

1

Veurem a la tercera part del treball que, no obstant, a Catalunya, entre els anys 1910
i 1920 hi hagué un moviment arquitectònic i cívic centrat en la teoria de la ciutat jardí
que mantenia contacte permanent amb organismes, pensadors i arquitectes d’arreu
d’Europa.

tari dels congressos CIAM. Al seu llibre Befreites Wohnen2 – “Habitar alliberat” – argüeix que “está muy bien que, por una vez, el
autor no pueda expresarse con «palabras» y se vea obligado a expresarse de manera óptica, (...) de ello resulta, para el lector, una
visión general quizás más penetrante” (Giedion, [1929] 1997, 68). La fórmula òptica, per tant, no només era una alternativa a
l’escrita sinó que inclús podia ser millor. El resultat era el mateix llibre, Befreites Wohnen, on, en molts passatges, el text esdevingué, pràcticament, un eslògan que acompanyava una imatge. Això s’aplicà eficaçment en els congressos d’arquitectura moderna
que Giedion liderava. En el capítol anterior hem pogut comprovar, per exemple, com des del CIAM es demanava uniformitzar la
informació gràfica dels projectes a exposar al congrés d’Atenes: tothom havia d’utilitzar els mateixos codis i colors; s’havia de compartir una mateixa llegenda de símbols per a tots els assistents. La uniformitat en els criteris tenia una doble funció: per una banda
facilitava la lectura transversal dels documents i simplificava la seva comparació. Però per l’altra, era, també, la millor manera de
fer comprensible els conceptes entre els professionals que no parlaven la mateixa llengua. Aquest era el gran valor de la informació
“òptica” que omplia revistes i congressos: era universal i permetia la transmissió de la informació més enllà de les fronteres. Això
explica, com veurem, que algunes influències arquitectòniques de la CRV puguin trobar-se a centenars de quilòmetres de distància.
Aquest entorn de canvis en el camp de l’art i especialment de l’arquitectura succeïa mentre la major part dels membres del GATCPAC encara estudiava. Josep Lluís Sert, Lluís Riudor, Sixte Illescas i Josep Torres Clavé, estudiant d’una promoció posterior, tots
ells futurs membres del grup, compartien amistat com a estudiants de l’escola d’arquitectura. S’ha escrit força sobre com Sert començà a interessar-se per l’arquitectura moderna. S’apunta que aquest interès tingué l’origen en un viatge. L’estiu de 1926, essent
encara alumne de l’escola i segurament influït per l’article que Rafael Benet escrigué a La ciutat i la casa3 anomenat “Art nou, el
cop de massa”, visità Paris i en retornà amb tres llibres que el captivaren (Tieleman, 2009, 16)4 (figura 2.1). Aquests tres llibres, tots
2

El llibre fou publicat el 1929 en alemany. El trobem traduït a GIEDION, Sigfried,
“Habitar Liberado” en GIEDION, Sigfried, Escritos escogidos, Editorial Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, Murcia, 1997.
3
Article de Rafael Benet a la revista que ell mateix dirigia: “Art Nou”, La ciutat i la casa
n. 5, 1926. En l’article Benet parla dels llibres de Le Corbusier, Vers une architecture,
Urbanisme i L’art décoratif d’aujourd’hui, els mateixos que comprà Sert a París.
4
A part d’aquest llibre, l’anècdota del viatge de Sert de 1926 també la trobem escrita
en d’altres publicacions. Alguns dels textos però difereixen en quant als tres llibres
que comprà Josep Lluís Sert, bo i substituint el de L’Art décoratif d’aujoud’hui (Freixa
[1979], 1992, 9) per Almanach d’architecture moderne (Pizza, Rovira, 2008, 59).

Figura 2.1: Article de Rafael Benet “L’art nou” sobre la nova
arquitectura amb imatges de Vers une Architecture de Le
Corbusier (a La ciutat i la casa, n.5, 1926, 5).
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ells de Le Corbusier – Vers une architecture5, Urbanisme6 y L’art décoratif d’aujourd’hui 7 – suposaven una revolució en totes les
escales que abasta l’arquitectura, des de la del detall constructiu fins a la territorial. Entre els temes tractats per l’arquitecte suís no
queden al marge aquells que, posteriorment, es desenvoluparen amb la CRV: la relació entre ciutat, naturalesa i descans humà.
Illescas, amic de Sert, i posterior company professional juntament amb Torres, comentava força anys més tard: “Ens sabíem de
memòria Vers une architecture i l’altre llibre sobre urbanisme” (Illescas a Brullet, 2008, 89). En aquest “altre” llibre al que es refereix
Illescas, Urbanisme, Le Corbusier desgranava els temes que, al seu entendre, demanaven canvis en la planificació urbana. En el
capítol “L’heure du repos” l’autor posà sobre la taula un nou repte arquitectònic: calia dotar la ciutat amb espais qualificats per a les
activitats de lleure.
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. […] l’heure du repos c’est l’heure de souffler.
Déjà, sans attendre que l’architecture et l’urbanisme s’organisent, le sport est entré dans notre vie. A l’action nocive, la
riposte salubre (Le Corbusier, 1925a, 189).

Podem trobar paral·lelismes directes entre aquestes paraules del mestre suís i les que el GATCPAC formula per a concebre la
CRV. El mateix transfons social: una massa8 que disposa de temps lliure. El mateix sentiment de responsabilitat de la intel·lectualitat: cal ordenar aquest “ompliment” d’hores extralaborals. L’eslògan del mestre suís “a l’acció nociva, la resposta salubre”
mescla dues cares de la moneda urbana. Per una banda, la ciutat existent, nociva, corrosiva. Per altra banda la ciutat del futur, la
resposta sana. També el GATCPAC basava en aquesta dicotomia, com hem vist a la primera part d’aquest treball, l’explicació del
perquè de la CRV (tant en el número 7 de la revista AC com a l’exposició sobre la CRV de 1933). La proposició de la CRV
s’argumentava com una resposta a una patologia urbana i social.
Amb la seva habitual persuasió gràfica, Le Corbusier fa aflorar un problema que segurament per a molts era encara inexistent. Per
Sert, Torres i Illescas, estudiants, com hem dit, les paraules de l’arquitecte deurien ser altament suggerents. Sobretot perquè venen
acompanyades per imatges molt il·lustratives del repte que té la ciutat just al davant. Les fotografies semblen parlar per si soles i el
Figura 2.2: Le Corbusier. Imatge de l’interior d’un habitatge de
l’immeuble villas recreat com a pavelló de l’Esprit Nouveau de
1925, reproduït al capítol “L’heure du repos” del llibre Urbanisme (a Le Corbusier, 1925a, 214).

5

Le Corbusier, Vers une architecture, Editorial G. Crès & Cie, Paris, 1923.
Le Corbusier, Urbanisme, Editorial G. Crès & Cie, Paris, 1925.
7
Le Corbusier, L’Art décoratif d’aujoud’hui, Editorial G. Crès & Cie, Paris, 1926.
8
En la vesant Ortega Gasset del terme (com apuntàvem al capítol 1.2).
6

raonament és, aparentment, molt simple: el repòs demana espai; l’espai es troba en la naturalesa; el repòs demana obrir la ciutat a
la naturalesa. Le Corbusier aprofita molt intel·ligentment “el repòs” per parlar de la ciutat i de l’habitatge (figura 2.2). Tant un àmbit
físic com l’altre necessiten reformar la seva relació amb la naturalesa, començant per la inserció de jardins als balcons i a les cobertes de les cases i apartaments i acabant amb una ordenació urbana que deixi lloc a grans espais lliures on els ciutadans puguin
gaudir del seu descans, en prats i camps d’esports. Els espais urbans escollits per representar la ciutat “reposada” tenen un mateix
denominador comú: disposen d’espai verd a tocar dels habitatges. Le Palais Royal, Les Tuileries, i el parc Monceau – aquest últim
porta a Le Corbusier a vaticinar que la ciutat del demà “peut vivre totalement au milieu des verdures” 9 (Le Corbusier, 1925a, 73).
Pel que sembla, doncs, qualsevol resposta física al repòs haurà d’anar estretament vinculada a la naturalesa. També així ho considera el GATCPAC (figura 2.3).
L’estiu de 1927, Sert, Torres i Illescas feren un viatge plegats per Itàlia. En el recorregut visitaren les ciutats principals del nord del
país. Després d’observar i, en alguns casos, fins i tot dibuixar nombroses escultures i pintures clàssiques decidiren retornar passant per Stuttgart i Berlín10. Aquesta “desviació” en el viatge tenia una clara intenció arquitectònica. En paraules d’Illescas: “vem
visitar l’escola d’Arquitectura de Gropius a Dessau i el barri de xalets projectats pels arquitectes més avançats a Stuttgart” (Illescas
a Brullet, 2008, 93). La Bauhaus, escola d’arquitectura a la que es refereix Illescas, s’acabava de mudar a Dessau, a un edifici de
Walter Gropius acabat d’estrenar11. A Stuttgart, a l’estiu de 1927 s’hi estava realitzant l’exhibició Deutscher Werkbund per la qual es
construí la siedlung Weissenhof com a mostra del “die (neue) Wohnung”, una nova arquitectura per a la casa (figura 2.4).
Ambdós exemples eren d’obligat peregrinatge per a qualsevol arquitecte modern. La Bauhaus omplí les pàgines de moltes revistes12 i en el seu llibre de visites hi consten arquitectes arribats de tot arreu (Kentgens-Craig, 1998,115). La vàlua de l’escola era la
9

Traduït com: “pot viure, totalment, enmig de la vegetació”.
La cronologia del viatge es pot resseguir a través de la correspondència quasi diària
que Josep Torres Clavé mantingué amb la seva promesa i cosina, Mercè Torres Tort,
(fons Torres Clavé, AHDBCOAC, correpondència). Pel que hem deduït el viatge
començà a Gènova el 14 de juliol de 1927 i acabà a Berlín cap el 27 de Juliol. A
Stuttgart hi van ser cap el 24 d’agost.
11
L’edifici de Dessau de la Bauhaus fou inaugurat el desembre de 1926 (KentgensCraig, 1998,7).
12
Per exemple apareix a les revistes franceses L’Architecture Vivante i a Cahiers
d’Art, totes elles conegudes per Sert, Torres i Illescas. Cahiers d’Art, recull de 1926, p.
259. L’architecture vivante, any 1927, 2on trimestre, 3. També l’hem vist, però, a la
revista russa Sovremennaia Akhitektura.
10

Figura 2.3: Imatges de parcs que il·lustren el capítol “L’heure
du repos” del llibre Urbanisme (a Le Corbusier, 1925a, 192).
Figura 2.4: Weissenhof de Stuttgart de 1927 (a Cahiers d’Art,
1927, 7-8).
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integració entre educació, art, arquitectura, indústria i disseny, que convertia la modernitat en, pràcticament, un estil de vida. La
Weissenhof no era menys. La mostra, tot un esdeveniment – des de la seva inauguració el 23 de juliol fins a final d’any rebé més
de mig milió d’habitants (Kirsch, 1994, 3) –, era un interessantíssim aparador del que significava la modernitat arquitectònica. En
ella s’hi podien veure obres de Le Corbusier, però també de Mies van der Rohe, Hans Scharoun, Walter Gropious, Ludwig Hilberseimer, entre d’altres. No creiem que es pugui establir una relació directa entre el barri i la CRV. Tanmateix, cal valorar la triple
impressió que imaginem que deuria causar als viatjants. Per una banda, la ordenació dispersa però unitària i la visualització de les
volumetries “pures” de la modernitat enmig d’un entorn natural – molt diferents a les dels xalets de les urbanitzacions jardí dels
entorns de Barcelona – posava de manifest l’atractivitat de l’arquitectura contemporània al superposar-se amb la naturalesa. Per
altra banda, alguna de les seves arquitectures generaven un fort efecte no sols estètic sinó també conceptual. Una d’aquestes
arquitectures era la casa prefabricada de Walter Gropius, un primer assaig de construcció industrialitzada que l’autor continuà amb
altres d’obres i que foren d’inspiració per desenvolupar la caseta desmuntable, com veurem (figura 2.5). I finalment, la impressió de
la pròpia Werkbund com a organització, una unió d’arquitectes i industrials per fomentar el progrés de l’arquitectura, un esperit
similar al del GATEPAC, que es fundà tres anys més tard d’aquell viatge. L’esperit humanista de les dues experiències i la integració entre els camps de l’arquitectura, el disseny i l’art, en simbiosi amb la indústria, estan, també, en el rerefons intencional de
l’arrencada del GATCPAC com a grup.
El de 1928 fou, altre cop, un estiu de viatges. Entre viatges, però, ocorregueren esdeveniments que acostaren els arquitectes encara més al moviment internacional de la modernitat. El maig de 1928 Le Corbusier visità Espanya. Després de realitzar dues conferències a Madrid, l’arquitecte es dirigí a Barcelona per a realitzar-ne dues més, convidat per Josep Lluís Sert13 (figura 2.6). En
aquesta trobada Sert i Torres li mostraren un projecte que havien preparat a tenor d’un concurs organitzat per l’Associació
d’Arquitectes de Catalunya. El projecte era un hotel a la costa, el qual s’estava exposant en una mostra sobre nova arquitectura
organitzada per l’Associació d’Arquitectes14 i posteriorment seria publicat a la revista Arquitectura del mes d’octubre de 1928 (Pizza, Rovira, 2008, 59) (figura 2.7). Com pot veure’s, el tema del descans ja estava present en aquests primers anys de tantejos
13

Figura 2.5: W. Gropius a la Weissenhof de Stuttgart, 1927 (a
Giedion, 1954).

Les conferències tingueren lloc els dies 15 i 16 de maig a la Sala Mozart de Barcelona. La primera es titulà: Architecture, mobilier, oeuvre d’art. I la segona: Une maison,
un palais, fent referència al llibre on elaborava tota una dissertació sobre la famosa
controvèrsia pel fallo del jurat del Palau de les nacions de Ginebra.
14
La revista de l’associació era La casa i la ciutat, revista de l’article de Rafael Benet
de 1926.

arquitectònics dels autors. Imaginem que el programa escollit tenia plena relació amb la investigació que Le Corbusier reclamava al
capítol “L’heure du repos” d’Urbanisme: la recerca d’una “riposte salubre” pel descans humà. Abans de venir a Catalunya,
l’arquitecte havia publicat la seva proposta pel Palau de les Nacions de Ginebra a revistes com Cahiers d’Art i L’Architecture Vivante15 i en el capítol “Temperature” de la reedició de 1928 de “Vers une architecture”; un preludi del llibre “Une maison – Un palais” de
1929, elaborat amb el material utilitzat per a les conferències que, sota aquest mateix nom, Le Corbusier estava donant a llocs com
Barcelona. Més enllà de la polèmica suscitada per la victòria d’un projecte acadèmic en el concurs, com veurem, les imatges del
projecte foren reveladores per la investigació sobre el descans que Sert i Torres estaven efectuant i foren un punt de partida estètic
pel treball d’aquest hotel.
Retornant a l’estiu de 1928, després d’elaborar aquest projecte per a l’exposició de l’Associació d’Arquitectes, Sert realitzà un altre
viatge. Aquest cop un tour de final d’estudis que recorregué diversos països de Centre Europa. En les fotografies que hem pogut
observar se’l veu amb els seus col·legues visitant edificis i barris de recent construcció16. En tornar es desplaçà a París per tal de
visitar a Le Corbusier i demanar-li per treballar. Assegut, mentre esperava que l’atenguessin, aprofità per escriure a Torres Clavé
que al ser més jove no l’acompanyà en el viatge de la seva promoció. Li explicà que s’havia emocionat visitant Dessau, Stuttgart, la
Siemensstadt, tanmateix exclama que “no he visto nada como nuestro gótico! No comprendo Colonia”17. De seguida però es posà
a parlar del tema que els dos tenien entre mans:
Trabajo aquí todo lo que puedo, quiero entrenarme bien para mi llegada a casa. ¿Has pensado algo de lo nuestro? Yo empiezo a ordenar ideas. Si tienes alguna foto que crees apropiada para el emplazamiento, o algún mapa de la costa envíame datos, si no sería conveniente procurarlos. No sé nada de Mercadal. ¿Publicó el Hotel? Espero regresar este mes o
primeros del que viene, buena época para ponernos a trabajar, no tendremos las cosas tan precipitadas como en abril.
Cariñosos recuerdos a Riudor. Saludos a tu familia.
Un cordial abrazo, Josep Lluis Sert
Hoy sábado:
Vi también en Paris, la casa de Garches de que nos habló Corbusier, por dentro incluso. Compra Cahiers d’Art (5-6) hay
alguna foto que está bien. De color es admirable.
15

A Cahiers d’Art número 4-5 de 1927 i a L’Architecture Vivante del tercer trimestre de
1927, 7 i làmines 20-25.
16
Arxiu Sixte Illescas.
17
Carta de Sert a Torres, mentre espera a París a què l’atengui Le Corbusier, del 18
de setembre de 1928. Fons Torres Clavé (AHDBCOAC).

Figura 2.6: Cartell de les conferències de Le Corbusier a
Barcelona del maig de 1928. Apareixen els dos edificis que
l’arquitecte projectà per a la Weissenhof de Stuttgart (a Pizza,
Rovira, 2006, 65).
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Figura 2.7: J. L. Sert i J. Torres Clavé. Hotel a la costa, 1928
(a AC, 1932, n.7).

2.1.1

El poblat d’estiueig i la observació detallada de les revistes de París
El final de la carta que acabem de llegir ens dóna pistes de com procedien els joves arquitectes: Per a Josep Lluís Sert, les visites
al despatx de Le Corbusier eren concebudes com un “entrenament”; terme molt esportiu, per altra banda. Un entrenament que
havia de servir pel treball que estava desenvolupant amb Torres i que continuaria en retornar de París. L’hotel que menciona a la
carta, i que finalment fou publicat, era l’hotel que veié Le Corbusier en el seu pas per Espanya, com hem comentat. I Cahiers d’Art
era una de les revistes internacionals que es podien comprar des de Barcelona en aquell temps; una veritable finestra oberta als
esdeveniments artístics que succeïen arreu d’Europa. Els passos a seguir, per tant, eren: entrenar-se i observar allò publicat, per
generar quelcom que pugui ser alhora, també publicable. Intencions ambicioses per a arquitectes de vint i cinc anys. En aquesta
ambició de treballar al més alt nivell les revistes jugaven l’important rol de ser fonts inesgotables d’inspiració i de motivació; plataformes divulgatives que, com teoritzava Giedion, tenien en la imatge el principal mitjà de propagació. A la Catalunya de finals dels
vint, les revistes que, per pròximes i per afines, tenien més influència eren les que arribaven de París. Amb aquests ingredients,
més la inspiració rebuda pels tres llibres de Le Corbusier, començà a elaborar-se el poblat d’estiueig, el primer projecte urbanístic
de Sert i Torres.
Per entendre el poblat d’estiueig, cal primer analitzar mínimament el projecte de l’hotel. L’edifici estava pensat per a ésser emplaçat
en un sortint de mar, a priori, imaginari. Consta d’un cos allargat d’habitacions que es corba per adaptar-se a les roques del sortint.
Terra endins, la barra culmina amb el vestíbul principal i el volum trapezoïdal d’un generós cinema (figura 2.8). Les fonts formals de
l’hotel ens acosten al Palau de les Nacions de Ginebra, un projecte conegut pels arquitectes (figura 2.9). Les semblances entre els
dos projectes són evidents: la mateixa ubicació en un sortint de costa, la mateixa composició volumètrica formada per unes barres
allargades i un “cap” en forma de sala d’actes. Aquest projecte de Le Corbusier, allunyat, val a dir, del programa hoteler, mostrava
alguns possibles ingredients de la “resposta salubre” al repòs reclamada des de Urbanisme. La imatge amb què sovint s’obrien els
articles sobre el Palau de les Nacions respirava un aire molt poc institucional: a primer terme l’aigua del llac Léman, a segon terme
uns velers, al fons la terra amb l’edifici de l’assemblea i, tancant el paisatge, les muntanyes de la serra de Jura (figura 2.10). Una
imatge reposada, vinculada potser a l’objectiu fundacional de la Societat de la recerca de la pau, però que, per a nosaltres, denota
un ambient més aviat balneari.

Figura 2.8: J. L. Sert i J. Torres Clavé. Croquis de l’hotel a la
costa, 1928 (arxiu R. Torres).Figura 2.9: Le Corbusier. Palau
de les Nacions, 1927 (a Cahiers d’Art, 1927, 176).
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Figura 2.10: Le Corbusier. Palau de les Nacions, 1927 (a
Cahiers d’Art, 1927, 175).

Sert i Torres pogueren veure el projecte de Le Corbusier a Cahiers d’Art i a l’Archiecture Vivante, abans de conèixer-se, fins i tot, el
veredicte del jurat18. Al nostre entendre els aspectes que centren l’interès de Sert i Torres i relacionen aquest edifici amb el tema
del descans estan íntimament lligats amb la imatge dels velers que hem descrit. En ella trobem recursos amb els quals poder treballar arquitectònicament aquesta temàtica. Per una banda, la situació de l’arquitectura arran de l’aigua. A la platja i a l’aire de mar
sempre se’ls ha atribuït propietats sanadores. D’aquí l’interès de l’Ajuntament de Barcelona per a situar, per exemple, l’Escola de
Mar a la platja de la Barceloneta19, o el creixent interès per a l’excursionisme i el gaudiment de la naturalesa (fins i tot nudisme) de
la societat catalana, aspecte al que tornarem a la tercera i quarta part d’aquest treball. Per altra banda la relació que l’arquitectura
de Le Corbusier mantenia amb la naturalesa. Els volums mostren autonomia; es sobreposen en el paisatge. La naturalesa els
envolta com si d’un “magma” amorf es tractés. Aquesta manera d’entendre la naturalesa com allò que roman “intocable” per davall
dels volums difereix força de la manera en què l’arquitectura acadèmica concep l’enjardinament, com a quelcom sotmès a l’ordre
rígid de l’edificació (figures 2.11 i 2.12).
El projecte del poblat d’estiueig s’inicià la tardor de 1928 amb una condició: en un extrem havia d’haver-hi emplaçat l’hotel que els
arquitectes ja havien culminat durant l’abril. Com s’intueix de la carta enviada per Sert des de París, calia continuar treballant el
tema de les vacances anant més enllà i pensant, ara, amb els habitatges i l’urbanisme del “repòs”. S’havia de buscar, prèviament,
un emplaçament adequat: “Si tienes alguna foto que crees apropiada para el emplazamiento, o algún mapa de la costa envíame
datos, si no sería conveniente procurarlos”20. Torres trobà el lloc i el dibuixà: Fanals d’Aro21, una petita població a la costa de Girona. El paisatge, una àmplia platja seguida d’una plana agrícola, recorda vagament l’aspecte que presentava el delta del Llobregat

18

Cahiers d’Art, recull de 1927, 176. Posteriorment al suplement Feuilles volantes,
número 9, surt un article d’opinió defensant el projecte de Le Corbusier al saber-se el
veredicte del jurat. A L’Architecture Vivante, apareix al tercer trimestre de 1927, 7 i
làm. 20-25.
19
Parlem extensament de l’Escola de Mar al capítol 1.2 d’aquest treball. A l’Escola de
Mar hi anaven a parar alumnes que per la seva condició de salut necessitaven d’un
permanent contacte amb l’aire lliure.
20
Carta que envia Sert a Torres, mentre espera en París a que l’atengui Le Corbusier,
del 18 de setembre de 1928 (fons Torres Clavé, AHDBCOAC, correspondència SertTorres).
21
L’hotel a la costa estava situat a la platja de Fanals d’Aro, municipi que actualment
és Castell – Platja d’Aro (fons Torres Clavé, AHDBCOAC, C1877/1).

Figura 2.11: Le Corbusier. Palau de les Nacions, 1927. La
vegetació apareix de forma “anàrquica” (a Frampton, 1988,
195). Figura 2.12: La vegetació ordenada per l’arquitectura del
Palau de les Nacions que finalment es construí, projectat per
cinc arquitectes “acadèmics” i finalistes en el concurs (a
Frampton, 1988, 192).
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quan el GATCPAC començà a temptejar la CRV, l’octubre de 193122. En el dibuix de Torres, apareix la platja, unes dunes i una
pineda molt al fons (figura 2.13).
Per desenvolupar el poblat d’estiueig els arquitectes comptaven amb un pòsit d’imatges sorgides d’experiències personals i de les
revistes franceses que tenien a l’abast. Podríem dividir aquests referents inicials en tres camps: 1) el camp estètic, 2) el camp
temàtic, 3) el camp urbanístic.
1- En quant al camp estètic no cal dir que Le Corbusier exerceix de mestre. El mateix Sert reconeix, com hem vist, que va a la
Rue de Sêvres a “entrenar-se”. També avisa a Torres que compri el número 5-6 de l’any 1928 de Cahiers d’Art on surt la villa
Stein a Garches23 (figura 2.14), casa àmpliament divulgada pels mitjans24 i clarament influent en els primers treballs de Josep
Lluís Sert25. Tant aquesta casa, com la casa Roche, o la casa Cook, a París, estaven apareixent a quasi totes les revistes de
divulgació de la “modernitat”. A part de Cahiers d’Art, també L’Architecture Vivante, l’altra revista francesa de referència en els
primers anys del GATCPAC26, publicava el material de Le Corbusier. Els habitatges del poblat, arquitectures de volums clars i
nets, també semblen influenciats per l’obra de Le Corbusier. Aquestes presenten sovint marquesines i voladissos que difuminen el conjunt construït amb el cel i els arbres. El mateix Torres no pot amagar sentir-se captivat pel recurs d’acabar superiorment els edificis amb elements volats; en els apunts sobre la casa Cook anotats al seu bloc, expressa: “a la terrassa superior hi
ha una llosa que composa en horitzontal”27 (figures 2.15-18). A les pàgines de les revistes parisenques el material originat per
Le Corbusier es mesclava amb altres arquitectures provinents de tot Europa. A L’Architecture Vivante també abunden imatges
d’arquitectures soviètiques, entorn geogràfic que, com veurem, tindrà una gran importància pel desenvolupament de la CRV.
De moment, però, situats encara a les acaballes dels anys vint, allò més similar a l’arquitectura del poblat d’estiueig provinent
de Rússia eren els edificis efímers dels decorats de les pel·lícules de Sergéi Eisenstein o d’Alexander Dovzhenko: geometries
blanques, de grans finestrals i fins suports metàl·lics situats enmig d’entorns rurals i pastures. La imatge de les vaques envol22

Veure el capítol 1.2.
Cahiers d’Art, número 5-6 de 1928, 254.
24
Per exemple també apareix a Art Vivant, recull de 1928, 15 i 592. També a
L’Architecture Vivante, primavera de 1929.
25
Veure, per exemple, la casa Galobart, 1932, de Josep Lluís Sert.
26
A la revista AC número 3, apareix citada a la bibliografia, p. 37.
27
Croquis en una llibreta de Josep Torres Clavé, corresponent al viatge a Frankfurt,
en motiu del segon CIAM, any 1929. El subratllat és fidel a l’original (fons Torres
Clavé AHDBCOAC, blocs de notes).
23

Figura 2.13: J. Torres Clavé. Apunt de la platja de Fanals
d’Aro de, sense data (fons Torres Clavé AHDBCOAC,
C1877/1). Figura 2.14: Le Corbusier. Casa a Garches, 1927 (a
L’architecture vivante, 1929, làm. 15).

tant l’arquitectura contemporània té un doble missatge: per una banda la solidesa de l’individu modern que permet desenvolupar-se un entorn “salvatge” sense necessitar l’estructura social de la ciutat, i per l’altra, l’acció del socialisme com a modernitzador del camp (figura 2.19). Força anys més tard el GATCPAC també dedicà al cinema rus algunes pàgines de la seva revista
AC28 (figura 2.20).

28

A AC número 2, 32 i AC número 4, 29.

Figura 2.15: Part superior esquerra: J. Torres Clavé. Apunt de
la casa Cook de Le Corbusier, 1929 (fons Torres Clavé,
AHDBCOAC, blocs de notes). Figura 2.16 i 2.17: Part inferior
esquerra i al centre: J. Torres Clavé. Diferents croquis de les
cases del poblat d’estiueig, 1928-1929 (fons Torres Clavé,
AHDBCOAC, C1877/1). Figura 2.18: Part inferior: Maqueta de
les cases del poblat d’estiueig 1929 (a AC, 1930, n.7). Figura
2.19: Sobre aquesta columna, part superior: Imatge de la
pel·lícula La línia general de Sergéi Eisenstein, 1928 (a Cahiers d’Art, 1928, 94). Figura 2.20: Sobre aquesta columna,
part inferior, imatge de la pel·lícula La terra, d’Alexander
Dovzhenko, 1930 (a AC, 1931, n.2).
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2- En quant al camp temàtic, tot revisant les revistes en qüestió, hom s’adona que el tema dels hotels i dels sanatoris era recurrent
en aquesta època. Així a Cahiers d’Art es publicà l’any 192829 un projecte d’hotel de turisme d’André Lurçat, acompanyat d’un
article de Christian Zervos (figures 2.21 i 2.22). El projecte està composat per dues barres de set plantes, formant un angle de
90 graus que té en el punt d’unió l’escala principal de l’edifici: un volum que sobresurt per gaudir de les vistes cap el mar. A la
planta baixa la barra s’eixampla per a fer-hi cabre els vestíbuls i el restaurant. L’edifici, com l’hotel a la costa de Sert i Torres,
també s’emplaça en un sortint rocós. També trobem publicat a un Cahiers d’Art del mateix any30, un important sanatori projectat
i construït per B. Byvoet i J. Duiker. L’edificació manté una especial relació amb la naturalesa. La seva implantació reflexa una
voluntat d’inserir-se en el paisatge i no de dominar-lo. El projecte planteja una llei d’agregació a base de la disposició simètrica
de conjunts edificats en forma de U que, des d’un punt alt, s’obren cap a l’entorn vegetal. Els conjunts en forma de U estan conformats per dues barres d’habitacions que s’enllacen per mitjà d’un cos baix rectangular (figures 2.23-25).

Figures 2.21 i 2.22: Sobre aquesta columna: A. Lurçat. Hotel a
la costa mediterrània, 1928 (a Cahiers d’Art 1928,177 i 179).
Figures 2.23-25: A la dreta: B. Byvoet i J. Duiker. Sanatori a
Hilversum, Holanda, 1928. A les fotografies apareix sovint
envoltat d’arbres (a Cahiers d’Art, 1928, 388 - 395).

29
30

Cahiers d’Art, 1928, número 4, 177.
Cahiers d’Art, 1928, número 9, 390-395.

3- En quant al tercer camp, l’urbanístic, hem dir que és el que més allunya el projecte del poblat d’estiueig de la CRV. Possiblement això ve motivat perquè amb anterioritat al 1928, són pocs els poblats i barris moderns construïts publicats a les revistes
franceses de referència. Cal recordar, que el tema del barri no es tracta fins el CIAM de Brussel·les de 1930, un any després,
per tant, del projecte de Sert i Torres. I que és just acabat aquest congrés quan els membres d’aquest organisme es plantegen
la urgència d’abordar el tema de la ciutat, superades les investigacions sobre l’habitatge mínim, primer, i el bloc, després. Com
veurem, a diferència del poblat d’estiueig, la CRV recull moltes d’aquestes reflexions sorgides del CIAM. Alhora els arquitectes
en el moment de projectar la CRV tenen en compte un ventall molt més ampli de revistes, anant força més enllà de les parisenques.
Mentrestant, però, a part dels plantejaments teòrics llançats per Le Corbusier des del llibre Urbanisme i Almanach d’architecture
moderne, els referents construïts consultables a les “exprimides” revistes de París eren bàsicament dos: la Weissenhof31 de
Stuttgart (figura 2.26), que, com hem vist, tant Sert com Torres visitaren l’estiu de 1927, i la urbanització per a Pessac de Le
Corbusier, també de 192732 (figures 2.28 i 2.29). La influència de la Weissenhof al poblat d’estiueig sembla trobar-se en la decisió de deixar els blocs més alts a la part posterior, actuant, així, de taló de fons del conjunt de volumetries (figura 2.27). La influència de Pessac la trobem en la combinació de volums de diferents formes, tant rectangulars com en L, tot i que, val a dir,
aquesta referència és força llunyana.
Malgrat aquestes relacions estètiques, temàtiques i urbanístiques, allò que més relaciona el poblat d’estiueig amb les imatges que
hem anat veient fins ara és aquesta importància de la vegetació, i especialment dels arbres, superposant-se amb l’arquitectura.
L’arbre és l’element més comú dels croquis elaborats per Torres Clavé pel poblat i és el principal vincle entre aquest projecte i la
CRV (figures 2.30 i 2.31). Urbanísticament, tant el poblat d’estiueig com la siedlung Weissenhof i Pessac, són, per dir-ho d’alguna
manera, barris tradicionals “a la moderna”; o sigui, no representen una ruptura dràstica amb la manera d’anar fent els suburbis de
la ciutat dels anys deu i vint, com sí que es plantejaran altres projectes d’arreu, elaborats pocs anys després i que anirem veient a
les següents pàgines. De fet, el poblat és una petita “ciutat jardí”33, cosa que tampoc suposa una gran contradicció amb el que
havia teoritzat fins llavors Le Corbusier a la Ville Contemporaine publicada a Urbanisme; també aquesta manté una sèrie
d’urbanitzacions jardí al voltant de la ciutat destinades a allotjar la major part de la població (veure el següent capítol).
31

És publicada a Cahiers d’Art, L’Architecture Vivante i Art vivant.
És publicada a L’architecture vivante, tercer trimestre 1927, 25, làm. 15.
33
A la tercera part d’aquest treball aprofundirem en aquesta qüestió, centrant-nos amb
la influència que la ciutat jardí tingué per la intel·lectualitat catalana.
32

Figura 2.26: Sobre la columna, imatge de la siedlung Weissenhof de Stuttgart, 1927 (a Cahiers d’Art 1927, 288). Figura
2.27: Mies van der Rohe. Alçat de la siedlung Weissenhof,
1927 (a Kirsch, 1994, 9).
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Figures 2.28 i 2.29: Sobre aquesta columna, Le Cobusier,
Urbanització a Pessac-Bordeaux, 1927 (a l’Architecture
Vivante, tardor 1927, làm. 15 i 16). Figures 2.30 i 2.31: A la
dreta, J. Torres Clavé. Croquis referents al projecte del poblat
d’estiueig,1928-1929. Arbres envoltant l’arquitectura. (fons
Torres Clavé, AHDBCOAC, C1877/1).

El projecte
A nivell genèric podríem definir-lo com una agrupació lineal de cases unifamiliars (aïllades o adossades dos a dos) situades en
parcel·les, bo i seguint tres franges paral·leles al mar. Els equipaments i els serveis es situen al límit entre el poblat i el camp obert,
alliberant, així, la platja de construccions de gran dimensió (figura 2.32).

Figura 2.32: J. L. Sert i J. Torres Clavé. Poblat d’estiueig a la
costa de llevant, 1929 (fons fotogràfic del GATCPAC, AHDBCOAC, C27/167.4).
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Els habitatges de primera línia de costa són individuals i es composen amb volums en L que s’obren cap el mar. Els equipaments
estan envoltats d’espais lliures i, bàsicament, es troben a la part central i als extrems. L’hotel, situat al sortint rocós oriental, és
l’equipament de major dimensió i limita, conjuntament amb la pista d’atletisme, un petit parc amb arbres. Aquest edifici actua, també, de porta del poblat: per un buit de planta baixa ubicat entre el cos d’habitacions i el volum del cinema, s’hi fa passar el passeig
marítim, de tal manera que qualsevol entrada rodada a la població s’efectua per aquest punt (figura 2.33). A nivell de viari, la vila
manté una estructuració similar a la de la CRV. La conformen principalment tres carrers paral·lels al mar. Transversalment és comunicada només per dos vials situats als extrems i un passeig situat en el centre de la vila que dóna a l’estació. Tanmateix, diversos camins de vianants en direcció perpendicular al mar permeten saltar de carrer en carrer travessant les parcel·les amb residències. La situació central de l’estació del tren, ubicada a la frontera entre el poblat i els camps, i el passeig que comunica aquesta
infraestructura amb la platja són eines també utilitzades a la CRV i que recorden la manera com els transports públics havien
d’arribar-hi, bo i seguint el perllongament de la Gran Via de les Corts Catalanes34.
Utilitzarem els set recursos amb què vam analitzar la ordenació de la CRV en el capítol 1.3 per a establir semblances i diferències
entre ambdós projectes.
1- El paisatge, la pauta.
La ordenació del poblat, com hem dit, segueix franges paral·leles al mar. Aquesta decisió, que es tradueix en una major importància dels vials paral·lels a la platja en detriment dels perpendiculars, ve determinada per l’estructura lineal del paisatge coster.
Tanmateix, es segueix una actitud més aviat impositiva de l’arquitectura sobre el paisatge natural, que provoca una desaparició
d’aquest en la visió “acabada” del poblat.
2- Naturalesa genuïna i “funcional”.
Malgrat que en els esbossos de l’arquitecte Torres els pins semblaven tenir un paper fonamental, el resultat demostra que la
dispersió volumètrica del programa els acaba desdibuixant. Podríem dir que queden els pins, però desapareix el bosc (figura
2.34).
3- Mínima edificació.
La densitat construïda del poblat és molt superior a la de la CRV al basar-se en un sistema de residència unifamiliar.
4- El “buit” com a matèria.
Figura 2.33: J. L. Sert i J. Torres Clavé. Detall de l’hotel del
poblat d’estiueig, 1929 (fons fotogràfic del GATCPAC, AHDBCOAC, C27/164.4).

34

Veure el capítol 1.2 d’aquest treball.

Aquest recurs tampoc és utilitzat. La major part de l’espai obert són jardins privats de les cases. Tot i així, es plantegen parcs a
la zona de l’hotel i a tot el passeig central, entre l’estació i la platja.
5- Mínima urbanització.
A nivell d’urbanització, el poblat presenta carrers amb voreres i un passeig marítim amb palmeres. El passeig marítim té una
forta presència física; esdevé una frontera entre allò construït i la platja, com si del moll d’un port es tractés. Aquest modus operandi difereix profundament dels recursos utilitzats a la CRV que cercaven no interferir la dissolució entre la pineda i les dunes
de la platja, com hem vist.
6- Mínima subdivisió.
Les parcel·les tenen tanques. Es conceben com terrasses que, de forma descendent, es van esglaonant cap a la platja.
7- Aïllament agrícola.
Al situar-se el projecte en una àrea rural, sí que s’estableix un entorn agrícola. Tanmateix, aquest entorn és genuí. No parteix
d’una estratègia territorial per a evitar que l’espai de vacances sigui absorbit per una població de gran dimensió, ja que aquesta
amenaça no existeix en el territori de Fanals d’Aro (almenys en aquells anys). Potser, fins i tot, ubicat en aquest entorn rural al
poblat ni li caldria cercar una imatge antitètica de la ciutat tradicional. El repòs dels habitants el garanteix l’enorme distància
respecte Barcelona.
Amb el projecte del poblat enllestit i mostrat al públic a l’exposició de les Galeries Dalmau35, l’estiu de 1929 Sert i Torres es llicenciaren (Pizza i Rovira, 2008, 60). En condició ja d’arquitectes assistiren al segon congrés dels CIAM a Frankfurt, l’octubre d’aquell
mateix any. Allí pogueren comprovar encara més de prop el procedir dels abanderats de l’arquitectura moderna, entendre les problemàtiques, observar els diferents interessos creats. Un sorprès, excitat i desbordat Torres Clavé escrigué a la seva promesa36:
Ara mateix vindrà un arquitecte holandès a buscar-nos per ensenyar-nos un hospital que està construint a les afores de
Frankfurt. Res, com tu veus faig amistats. Sortosament em faig entendre una mica amb el meu alemany i això m’ha permès
de fer amistats amb uns quants arquitectes que d’altra manera no hagués pogut tractar.

35

Exposició a les Galeries Dalmau organitzada per l’Associació d’Arquitectes (Torres,
1980, 14 i Pizza i Rovira, 2008, 59).
36
Mercè Torres Tort, cosina i promesa de Josep Torres Clavé amb qui es casà el 30
de febrer de 1930 (Torres, 1980, 15).

Figura 2.34: J. L. Sert i J. Torres Clavé. Detall de la zona
residencial del poblat d’estiueig, 1929 (fons fotogràfic del
GATCPAC, AHDBCOAC, C27/167.4).
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(...) Per això estic tant ocupat, perquè endemés de les sessions del congrés que són prou llargues, he d’anar amb un i amb
l’altre canviant impressions. Endemés alguns alemanys i el grup que va amb el Lurçat havien fet un bloc per decidir algunes qüestions del congrés al seu favor i això ha fet que nosaltres féssim el mateix. Però ens hem sortit amb la nostra.
(...) No tinc temps d’explicar-me ara mateix, acaba d’arribar s Maein (?) 37 i marxem de seguida car tenim el temps just
doncs després d’aquesta visita hem d’anar amb els del congrés a visitar les noves cases barates de Frankfurt 38.

L’holandès que el venia a buscar era Mart Stam i l’hospital el sanatori per a la gent gran que projectà juntament amb Werner Moser
i Ferdinand Kramer a Frankfurt. EI barri de cases barates que cita Torres era Römerstadt, d’Ernst May. Tots aquests projectes que
Torres pogué veure de prop seran, juntament amb molts d’altres, de referència per al disseny de la CRV com veurem en el següents capítols (figures 2.35 i 2.36). El panorama parisenc amb què bàsicament fins ara s’havien influenciat els dos amics
s’engrandia amb l’immens i complex panorama arquitectònic europeu de principis dels anys trenta.

Figura 2.35: M. Stam, W. Moser i F. Kramer. Sanatori a
Frankfurt, 1928-1929 (a Neuzeitliche hotels und krankenhäuser: ausgeführte Bauten und Entwürfe, 1929, 291). Figura
2.36: J. Torres Clavé. Apunt de viatge a Frankfurt, 1929 (fons
Torres Clavé, AHDBCOAC, blocs de notes).

37

Del document original no se’n pot deduir massa bé el que hi posa. Sabem que va
anar a veure el sanatori per a la gent gran perquè en dibuixà la planta.
38
Carta de Torres Clavé a la seva promesa Mercè Torres de 26 d’octubre de 1929
(fons Torres Clavé, AHDBCOAC, correspondencia Torres).

2.2

ENTRE L’URBANISME I EL “DESURBANISME”
Tal i com hem demostrat en el capítol 1.1 del present treball, la CRV s’ideà bàsicament entre el maig de 1931 i la tardor de 1932,
data en què es publicà el número 7 de la revista AC. La proposta apareguda a les planes d’AC és, conceptualment parlant, la mateixa que es lliurà a la Generalitat el maig de 1935. Si bé és cert que el gruix documental del projecte es completà en un primer
moment amb les teles de l’exposició de març de 1933 i, en una fase final, amb els plànols tècnics dels projectes de 1934 i de 1935,
podem assegurar que la gènesi conceptual que va regir tots aquests documents es mantingué immòbil des de la publicació de la
proposta a les planes de la revista del grup a finals del 193239.
Malgrat el lapsus temporal d’un any i mig pugui semblar poc, la concentració d’esdeveniments i els debats ideològics que en matèria urbanística anaven discutint els diferents arquitectes europeus reflecteixen la complexitat i diversitat d’enfocaments que la definició de “ciutat moderna” arribà a tenir entre 1929 i 1931. En l’interval de temps que va del segon CIAM a Frankfurt l’any 1929 a la
publicació del número 7 d’AC el darrer trimestre de 1932, Sert, Torres i els seus col·legues passaren de ser estudiants interessats a
ser protagonistes de l’escena arquitectònica internacional. En aquests tres anys el GATEPAC i el GATCPAC es fundaren i iniciaren
la publicació de la revista AC; a la Unió Soviètica es convocà el concurs de la Ciutat Verda de Moscou; Le Corbusier plantejà La
Ville Radieuse al CIAM de Brussel·les; Ernst May amb la seva “brigada d’arquitectes” fou requerit pel govern soviètic per revisar
l’evolució del Grossplan; el grup català desenvolupà el projecte d’urbanització de l’avinguda Diagonal i engegà el Pla Macià; i el
CIRPAC es reuní a Barcelona. Aquests esdeveniments i d’altres que aniran sorgint, generaren, al nostre entendre, influents experiències que determinaren la proposta urbanística de la CRV; experiències, conceptes, propostes arquitectòniques a la fi, que mirarem d’explicar i que demostren com la CRV recull les bondats de cadascuna d’elles per a esdevenir una alternativa equilibrada als
problemes de la ciutat. En els següents subcapítols desgranarem els conceptes sorgits en aquests passatges, els projectes que
se’n derivaren i la relació que mantenen amb la CRV del GATCPAC.

39

En els capítols 1.1, 1.3 i 1.4, juntament amb els annexes, pot observar-se que les
diferències entre els documents és mínima i els paràmetres urbanístics es mantenen
invariables a mesura que avança l’elaboració de nous documents.
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2.2.1

Le Corbusier; influència “perifèrica”
Com hem vist, des de l’inici de llurs carreres, Le Corbusier esdevé un referent arquitectònic ineludible pels membres del GATCPAC. La seva influència pot trobar-se, simplement, comparant les tipografies dels documents de la CRV amb les que utilitzava Le
Corbusier en els seus plànols (figures 2.37 i 2.38). Tot i que la seva influència abastava totes les escales, pel que ens ocupa, ens
centrarem en les seves idees urbanístiques i territorials. Podríem dir que l’arquitecte es submergí en la seva trajectòria professional
en la recerca d’un esquema de ciutat ideal que anà mostrant “per etapes” a través dels seus llibres. A Urbanisme tantejà la ciutat
per a tres milions d’habitants: la Ville Contemporaine (figures 2.39). El seu particular recorregut, influenciat sobretot per les discussions urbanístiques de la Unió Soviètica i que descriurem més endavant, el portà a canviar substancialment les seves conclusions i
a presentar el 1930, en el CIAM de Brussel·les40, un altre model de ciutat ideal: la Ville Radieuse (figura 2.40).
El tema del CIAM de Brussel·les era el barri i els assentaments residencials. “Construcció alta, mitja o baixa”, títol de la cèlebre
conferència de Walter Gropius, resumia amb poques paraules quins eren els dubtes que es trobaven sobre la taula. L’altra conferència destacada del congrés fou la que dugué a terme Le Corbusier i que fou transcrita al segon i tercer número de la revista AC41.
En posterioritat a aquest congrés del CIAM i influenciats per tot el que s’hi digué, el GATCPAC encetà els estudis de la Barcelona
futura. El fruit més prematur d’aquests estudis42 fou el projecte de la urbanització de la Diagonal finalitzat el juny de 1931 per tal
que formés part del saló d’arquitectura de Catalunya43 (figures 2.41 i 2.42). La Diagonal era el primer projecte col·lectiu del GATC40

Figura 2.37: Le Corbusier. Tipografia per als plànols de la Ville
Radieuse (a Le Corbusier, 1964 [1935], 157). Figura 2.36:
GATCPAC. Tipografia per les teles de l’exposició de març de
1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, Armari 1). Figura 2.39:
Le Corbusier. Imatge de la part central de la Ville Contemporaine, 1925 (a Le Corbusier, 2009, 29).

El CIAM de Brussel·les es desenvolupà al Palau de Belles Arts entre els dies 27 i 29
de novembre de 1930 (Mumford, 2000, 49). Per part del GATEPAC hi assistí Sert,
Mercadal i Vallejo.
41
Segons el llibre del CIAM Rationelle Bebauungsweisen: Ergebnisse des 3. Internationalen Kongresses für Neues Bauen, Hoffmann, Stuttgart, 1931, la conferència de Le
Corbusier es titulà “Le parcellement du sol des villes”, tanmateix el GACTPAC titulà la
conferència: “Construcción alta, media o baja. Rapport de Le Corbusier” fent-lo coincidir amb el títol de la conferència de Gropius i del Congrés.
42
A l’article d’AC es comenta que “el proyecto ha nacido de un estudio preliminar de la
futura Barcelona que estamos preparando para el Congreso de 1932 en Moscú sobre
la ciudad funcional” (AC n.4, 1931, 22).
43
Esdeveniment organitzat per l’Associació d’Arquitectes a les Galeries Maragall (AC
n.4, 1931, 27).

PAC. Tot i ser el primer esglaó de la Barcelona futura, fou finalment ignorat pel Pla Macià, últim esglaó d’aquests treballs. La proposta del GATCPAC consistia en una ordenació de blocs lineals, col·locats en paral·lel a l’avinguda Diagonal, però a portell, evitant
així fer-se ombra entre ells. Els blocs residencials s’alternaven amb cossos de dues plantes destinats a establiments comercials i
aparcaments. Aquests cossos baixos, en determinades ocasions, estaven connectats amb les plantes baixes dels blocs residencials.

Figura 2.40: Sobre aquesta columna, Le Corbusier. Planta
dels edificis residencials de la Ville Radieuse, 1930 (a Le
Corbusier, 1964, 260). Figura 2.41 i 2.42: A l’esquerra,
GATCPAC. Projecte de la urbanització de l’Avinguda Diagonal, 1931 (a AC, 1931, n.4).
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El projecte fou publicat al quart número de la revista AC, a les acaballes de 1931. En la seva descripció el GATCPAC relacionava
les decisions de projecte amb les conclusions dels CIAM. Entre aquestes conclusions, la d’usar el bloc com a edifici residencial
urbà per excel·lència. Aquesta conclusió era compartida pràcticament per tots els membres del CIAM. La lògica maquinista portava
al consens que el bloc era la construcció més “efectiva” tant d’un punt de vista constructiu com econòmic. El GATCPAC en parlar
dels blocs de la Diagonal semblava aplicar les conclusions del CIAM a mode de manual:
El anteproyecto que proponemos está inspirado en las actuales tendencias urbanísticas universales y en las normas aprobadas en los congresos internacionales de la CIRPAC. (...) El sistema en línea adoptado es el admitido universalmente por
los modernos urbanistas en sustitución del antiguo criterio de construcción en cuadro o bloques de manzana cerrados. (...)
Las construcciones dispuestas linealmente resultan más favorables, no solamente desde el punto de vista higiénico (razón
suficiente para admitirlas), sino también técnica y económicamente (AC n.4, 1931, 22, 26).

A les pàgines del número 4 d’AC es denoten diverses influències dels protagonistes de Brussel·les. En primer lloc, la influència de
Le Corbusier s’entreveu en el llenguatge de la descripció de la proposta, optimista i convincent. Però sobretot apareix quan el
GATCPAC fa referència a la finalitat política i social del projecte. La defensa de la vida en col·lectiu i el rebuig al model social derivat de la casa aïllada estan en el rerefons intencional de la urbanització de la Diagonal: “Es un hecho internacional que vamos
aceleradamente a una uniformidad de clases que redunda en beneficio de la colectividad. Cada vez el lujo individual se hace más
difícil, la casa palacio debido a los fuertes impuestos tiende a desaparecer en todas partes del mundo y con más motivo si es urbana” (AC n.4, 1931, 22). La col·lectivització i la rebaixa de les diferències socials, per tant, es tradueixen arquitectònicament al bloc
residencial, pel bon rendiment econòmic de la seva construcció i del seu funcionament.
L’interès de Le Corbusier pel bloc té origen a principis dels anys vint. En aquells moments, però, les bondats del bloc es recolzaven
en un discurs merament Taylorista; el bloc era eficaç econòmicament i tecnològicament degut a la col·lectivització de serveis. En la
seva proposta d’Immeuble-villas44 l’arquitecte afirmava que el futur dels assentaments urbans passava per disposar en alçada els
avantatges de l’habitatge individual. L’arquitecte, però, malgrat la proposta de blocs “alvéoles”45, versió suburbial d’aquest raonament, dibuixava la Ville Contemporaine rodejada de ciutats jardí perifèriques a mode de cases aïllades destinant-hi gran part de la
44

Figura 2.43: Le Corbusier. Ciutats jardí al voltant de la Ville
Contemporaine, 1925 (a Le Corbusier, 1925a, 169).

La cèl·lula habitacional del Immeuble-villas constituí el pavelló de l’Esprit Nouveau a
París el 1925. La proposta d’immeuble-villas fou publicada a Vers une architecture.
45
Le Corbusier, Urbanisme, 1925, 194-197.

població (figura 2.43) (Le Corbusier, 1925a, 158, 165). Aquest discurs bàsicament materialista dels anys vint, anà derivant progressivament en un discurs cada vegada més centrat en els valors socials que portava implícit el bloc i que eren els propis de la vida en
comunitat. Així, a la conferència del CIAM de Brussel·les l’arquitecte defensà la figura del bloc oposant-se al model social al que
indueix la ciutat jardí: “la ciudad jardín conduce al individualismo esclavizante, en realidad, a un aislamiento estéril del individuo y
entraña la destrucción del espíritu social, de las fuerzas colectivas, se opone materialmente a la aplicación de las conquistas científicas, por consiguiente al confort, al tiempo ganado y a la libertad” (L. C. [1930], a Aymonino, 1973, 237). La conferència també
s’oposava a certs esdeveniments que ocorrien a la Unió Soviètica, on alguns arquitectes estaven proposant models de molt baixa
densitat basats en la dispersió d’unitats residencials individuals, models que descriurem pròximament.
Tanmateix, si observem el projecte per a la Diagonal, no hi acabem de trobar massa reminiscències formals de l’arquitectura de Le
Corbusier. Contràriament, l’aire que respiren els documents de la urbanització de la Diagonal s’acosta molt a alguns barris exposats durant el congrés de Brussel·les i la forma de col·locar els blocs pot relacionar-se amb les imatges que il·lustraven la conferència de Walter Gropius i que pogueren veure els membres del GATCPAC in situ o publicades46. Aquestes imatges eren diagrames
teòrics i projectes propis o d’altres autors, com l’esquema urbà del llibre “Wie Baut Amerika?” de Richard Neutra47 (figures 2.44-46),
arquitecte que també llegí una conferència al congrés. Les propostes presentades per Gropius tenien, alhora, relació amb les propostes urbanes de l’alemany Ludwig Hilberseimer, no present, malgrat tot, al congrés (E. Mumford, 2000, 51). Hilberseimer fou un
dels primers arquitectes a criticar l’urbanisme de Le Corbusier. En el seu llibre La arquitectura de la gran ciudad48 (1927) l’autor
dedicà un capítol a demostrar que les xifres de la Ville Contemporaine eren enganyoses. L’urbanista alemany no era un descone46

Els diagrames de Gropius foren publicats en el llibre Rationelle Bebauungsweisen:
Ergebnisse des 3. Internationalen Kongresses für Neues Bauen, Hoffmann, 1931.
També a les revistes Das Neue Frankfurt, n.2 de 1931 i a L’Architecture Vivante de
primavera de 1931, entre d’altres.
47
En aquelles dates tingué força impacte el llibre Wie Baut Amerika? de Richard
Neutra, una particular visió dels Estats Units d’aquest austríac que hi emigrà a principis dels anys vint. NEUTRA, Richard, Wie Baut Amerika?, J. Hoffman, Stuttgart, 1927.
Al CIAM de Brussel·les es convidà a Neutra perquè hi donés una conferència que
titulà: “Hoch-, Mittel- und Flachbau unter amerikanischen Verhältnissen”, “Construccions altes, mitges i baixes en les condicions americanes”.
48
HILBERSEIMER, Ludwig, La arquitectura de la gran ciudad, Ed. GG, Barcelona,
1999, traducció de HILBERSEIMER, Ludwig, Groszstadt Architektur, J. Hoffmann,
Stuttgart, 1927.

Figura 2.44: W. Gropius. Blocs residencials per il·lustrar
l’edificació alta de la conferència al CIAM de Brussel·les, 1930
(a l’Architecture Vivante, primavera 1931, làm. 14). Figura
2.45: W. Gropius. Esquemes sobre edificació alta, mitja o
baixa, 1930 (a l’Architecture Vivante, primavera 1931, 8).
Figura 2.46: Richard Neutra. Esquema de blocs alts i estrets
pels centres de les ciutats, publicat a Wie Baut Amerika?,
1927 (a Neutra, 1927, 21).
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gut pel GATCPAC; els seus llibres es trobaven a les biblioteques dels arquitectes49 i eren recomanats des de les pàgines d’AC (AC
n.3, 1931, 37). La proposta de la urbanització de la Diagonal té en la fisonomia dels volums, en la proporció i en la disposició dels
mateixos, una relació formal força evident amb els dibuixos de la Ciutat de Gratacels de Hilberseimer i amb el diagrama de Neutra
mostrat per Gropius al CIAM (figures 2.47-49). També trobem una forta influència d’aquest a la justificació que el GATCPAC escriu
sobre l’ús del bloc lineal per a resoldre els habitatges. A Brussel·les Gropius es debatia entre els avantatges i desavantatges del
bloc en un discurs d’una objectivitat impecable:
La vivienda en edificio comunitario asegura recorridos breves, instalaciones centrales que ahorran tiempo y dinero para el
cuidado de la casa y para las iniciativas sociales: presenta dificultades para la vigilancia de los niños fuera del alojamiento
a causa de las distancias verticales, pero es más económica como vivienda mínima y favorece la convivencia comunitaria
(Gropius, [1930], a Aymonino, 1973, 231).

Figura 2.47: Damunt la columna, L. Hilberseimer. Ciutat de
Gratacels, 1924 (a Llobet, 2007, 93). Figura 2.48: Part central,
L. Hilberseimer. Estudi d’altures mixtes d’habitatges durant
l’estada de professor a la Bauhaus, 1930 (a Llobet, 2007, 95).
Figura 2.49: A la dreta, L. Hilberseimer. Fotomuntatge del
projecte de la Friedrichstadt, 1928 (a Llobet, 2007, 94).

49

Llista de llibres que la familia Torres féu arribar a la biblioteca del COAC. Biblioteca
COAC.

El llenguatge utilitzat pel GATCPAC per a referir-se a la urbanització de la Diagonal s’embriaga de la objectivitat de Gropius. La
urbanització de la Diagonal vol vendre’s com el resultat d’un senzill principi matemàtic: “el proyecto es un estudio de alturas y masas ponderadas en forma tal que las piezas interiores gocen de aire y sol con el máximo de aprovechamiento del terreno”. A part,
el GATCPAC cita a Gropius per definir quin tipus de “racionalitat” posa en pràctica: “La edificabilidad debe ser racional pero en el
significado que le da Walter Gropius a esta palabra conforme al «buen sentido» y no en el significado frecuente de «economía»”
(AC n.4, 1931, 26).
El bloc engendrava el consens entre els principals teoritzadors de la ciutat moderna. També Hilberseimer, teòric lleugerament
allunyat dels esdeveniments dels CIAM’s apostava pel bloc, però anava més lluny. La seva proposta urbana plantejava la superposició d’usos; diverses “ciutats” en una mateixa ciutat:
En lugar de seguir extendiendo la ciudad por el llano, busca una mayor concentración, una mayor aglomeración. Edificación en altura de cada uno de los elementos urbanos separados funcionalmente entre sí. En cierto modo, dos ciudades superpuestas. Debajo está la ciudad comercial, con su circulación rodada. Encima la ciudad habitación, con su circulación
peatonal. El servicio urbano e interurbano bajo tierra (Hilberseimer [1927] 1999, 17).

Més enllà de la superposició d’usos ens interessa veure en aquesta cita de l’alemany els motius pels quals, al seu parer, era necessària la concentració urbana, motius que no es trobaven en el bloc en si mateix: mentre la justificació de Gropius o Le Corbusier
venia determinada per l’economia i l’exaltació dels valors de la col·lectivitat inherents al bloc, la justificació de Hilberseimer tenia
una vessant territorial: impedir l’extensió desmesurada de les ciutats. L’alemany basava en aquest punt les crítiques que des del
llibre La arquitectura de la gran ciudad de 1927 llançava a la Ville Contemporaine de Le Corbusier de 1925. Al seu entendre la
proposta partia encara d’una visió de la ciutat com un “satèl·lit” territorial. Era, per tant, una proposta que basava el seu èxit en
l’extensió. Per a Hilberseimer Le Corbusier queia en una contradicció: volia descongestionar, però allunyava encara més l’espai de
residència del de treball. “Los principios de este plan son la descongestión del centro de la ciudad y, sin embargo, al mismo tiempo,
aumento de densidad, de los medios de circulación y de los espacios verdes” (Hilberseimer, [1927] 1999, 13). Cal recordar que
dels tres milions d’habitants de la Ville Contemporaine dos s’ubicaven en ciutats jardí satèl·lits (Le Corbusier, 1925a, 165). També,
per a Hilbreseimer, la ubicació de l’àrea dels negocis i el comerç a l’epicentre de la ciutat era una opció contradictòria. Per una
banda perquè impedia el creixement del propi espai de treball i, per altra banda, perquè obligava a situar els residents en una corona suburbial que reproduïa el model urbà tradicional (Martí, 1991, 25). Segons l’urbanista alemany, el que Le Corbusier feia era
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ordenar però no aportar cap plantejament nou a la ciutat i, al seu entendre, “el orden geométrico es un medio esencial para ordenar
la ciudad, pero nada más que un medio, nunca un fin en sí mismo” (Hilberseimer, [1927] 1999, 16). Per Hilberseimer, el concepte
de ciutat moderna no requeia en la forma sinó en l’àmbit de treball; en deixar d’entendre el planejament com a quelcom local i
interpretar-lo com un exercici col·lectiu de nivell territorial. Calia ordenar la ciutat, no com a un organisme aïllat, sinó com a un
element més del territori:
Al igual que el hombre individual, que solo es útil a la comunidad cuando es capaz de adaptarse en pensamiento y obra a
los objetos de esa comunidad, la ciudad y también el Estado deben colaborar armónicamente con otros Estados en la
organización de la gran sociedad humana. Desde estos puntos de vista, la planificación de una ciudad se convierte en
planificación del territorio. La construcción de ciudades se convierte en construcción de Estados. Con ello la idea de Bruno
Taut de la disolución de las ciudades cobra una verdadera actualidad, sobretodo al irse perfeccionando, con los progresos
técnicos, la radio y la televisión e irse reduciendo, en consecuencia, el tráfico a un mínimo (Hilberseimer, [1927] 1999, 20).

Les paraules de Taut “la tierra, una buena vivienda” (1918), a les que es referia Hilberseimer, estaven en el rerefons de la utopia
socialista de la dissolució de la ciutat en el camp. Com veurem, la interpretació d’aquesta quimera donà diversos fruits arquitectònics, especialment a la URSS50. Tanmateix, la interpretació que Hilberseimer féu d’aquestes paraules el 1927 plantejava un nou
enfocament a la lectura més primària d’aquest principi, la de la dispersió de l’hàbitat en el camp, proposant que la dissolució
s’efectués a través d’una equilibrada planificació de les ciutats en el territori. També Hilberseimer demostrava ser un visionari al
entendre que aquesta “activació" del territori cobraria més importància en la mesura en què milloressin les xarxes telemàtiques
(cosa que no s’ha produït fins a finals del segle vint).
En el salt de la Ville Contemporaine de 1925 a la Ville Radieuse de 1930, Le Corbusier passà d’allotjar més de la meitat de la població a les ciutats jardins de la perifèria, a defensar la concentració de la població dins de les illes urbanes amb crítiques ferotges
als valors individualistes inherents a la ciutat jardí. La desaparició de les ciutats jardins perifèriques de la Ville Contemporaine no
vingué donada únicament per les crítiques de Hilberseimer. La Ville Radieuse era una resposta al Pla per a la ciutat de Moscou.
Com veurem al subcapítol 2.2.2, l’aparició del “desurbanisme” com a model d’assentament dispers comunista orientat a diluir d’una
vegada per totes la ciutat en el camp – en una interpretació més de les paraules de Taut –, féu “reaccionar” a Le Corbusier bo i
50

Cal tenir en compte que era un dels punts del Manifest Comunista (1948), com
veurem.

proposant el model Radieuse i defensant les bondats del bloc amb totes les seves connotacions urbanes: la col·lectivització de
serveis, els carrers elevats, la coberta jardí (figura 2.50) (L. C. a AC n.3, 1931, 34).
Aquestes discussions en clau territorial no passaren desapercebudes als membres del GATCPAC coneixedors de les teories urbanes sorgides d’Alemanya i Rússia i de tot el que feia Le Corbusier. Entre el Congrés de Brussel·les i la posterior reunió del CIRPAC
a Berlín, l’estiu del 1931, els membres del GATCPAC s’embrancaren, com sabem, en la complexa tasca d’estudiar les possibilitats
de la Barcelona Futura. Al nostre entendre aquestes contradiccions del model de Le Corbusier, criticades per Hilberseimer, però
també per arquitectes russos com El Lissitzky i que ja desgranarem, malgrat fossin “corregides” a la Ville Radieuse feren comprendre al GATCPAC dels inicis que l’interès dels plans del suís no restava tant en el detall sinó en la forma de subdividir, organitzar i
col·locar els usos en la ciutat, entenent-la com un únic organisme funcional. Per aquest motiu, l’interès inicial del GATCPAC per Le
Corbusier no recaigué en la manera de formalitzar el blocs residencials, decantant-se per solucions més pròximes a Gropius, Hilberseimer o Neutra (com els que hem vist per a la urbanització de la Diagonal), sinó en com l’arquitecte disposava els usos en
aquest organisme anomenat “ciutat”. I d’entre tots els usos, el dels equipaments esportius i de gran dimensió i els espais balnearis,
uns equipaments francament escassos a Barcelona i que tant a la Ville Contemporaine com a la Ville Radieuse sempre tenien
reservat un àmbit exclusiu més enllà del perímetre de la gran ciutat.

Figura 2.50: Le Corbusier. Detall d’un croquis d’un plànol de
treball sobre la Ville Radieuse, 1930 (a Cohen, 1994, 149).
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Figura 2.51: Le Corbusier. Planta general de la Ville Contemporaine, 1925 (a Le Corbusier, 1925a, 169).

Figura 2.52: A l’esquerra, Le Corbusier. Planta general de la
Ville Radieuse, 1930 (a Le Corbusier, [1935] 1964, 270).
Figura 2.53: Le Corbusier. Planta esquemàtica de la Ville
Radieuse, 1930. Elements situats a la perifèria: a l’esquerra el
parc d’esports i a la dreta la ciutat universitària (a Le Corbusier, [1935] 1964, 268).
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Elements perifèrics de la Ville Contemporaine i de la Ville Radieuse
Els membres del GATCPAC conegueren d’aprop els dos models de ciutat de l’arquitecte suís elaborats fins a 1930. El primer perquè fou publicat a Urbanisme, llibre que, com deia Illescas, se “sabien de memòria51”. El segon perquè fou presentat al tercer CIAM
de Brussel·les tal i com acabem de comentar (figura 2.54).
La Ville Contemporaine52 (figura 2.51) és una ciutat ordenada concèntricament per usos. A part d’una ubicació específica, a cada
ús també li pertoquen unes tipologies edificatòries concretes. Així, la zona del treball, situada en el centre de la ciutat, està formada
per gratacels de planta cruciforme, separats i envoltats d’aparcaments i vies de comunicació que es superposen als parcs. Aquests
dominen la zona de residència, que envolta la del treball, i que està formada per blocs redents o illes tancades amb immeubles
villas. Aquest cos unitari i concèntric de la ciutat té situats asimètricament en un eix longitudinal est – oest i a cavall de l’àrea urbana i l’espai obert, dues zones específiques: a l’oest la ciutat industrial (lletra M) i a l’est un jardí anglès (lletra H). El jardí anglès és
responsable del repòs, però és també un possible espai pel creixement de la ciutat (Le Corbusier, 1925a, 165). Aquest esquema es
complementa amb elements satèl·lit: les ciutats jardí (lletra E) i la zona d’esports (lletra I).
La Ville Radieuse53 (figura 2.52) malgrat la seva geometria d’illes i eixos a 45 graus s’assembli al sistema viari utilitzat per a la Ville
Contemporaine, presenta grans diferències. Per una banda, deixa de ser concèntrica i passa a organitzar-se per mitjà d’un eix que
ja no és nord-sud sinó nordest-sudoest. Le Corbusier, en la justificació del perquè abandona l’esquema concèntric, admet l’error
que Hilberseimer ja féu notar en el seu llibre: “une ville concentrique (toutes les villes nées du passé, tracées sur «le chemin des
ânes»; également mon étude de 1922: une Ville Contemporaine de 3 millions d’habitants) s’oppose à un développement organique
régulier; faute biologique” (Le Corbusier, [1935] 1964, 168). Així, al nord, la zona de negocis – encara formalitzada amb gratacels
cruciformes – actua com un “cap” que té davall, o sigui, al sud, la zona de residència. La resposta edificatòria a l’ús residencial són
els blocs redents i s’abandona la illa tancada. A la columna vertebral, seguint el símil orgànic, o sigui a la part central de l’eix nordest–sudest, s’hi situa una àrea oberta amb equipaments. A la part inferior de la ciutat s’hi situa la zona industrial. Un gran canvi
introduït a la Ville Radieuse és la desaparició de la pràctica totalitat dels elements perifèrics que circumdaven la Ville Contemporai51

Veure el capítol anterior.
Fou presentada per primer cop al Salon d’Automne de París l’any 1922 (Le Corbusier, 1925a, 157).
53
Fou presentada, com hem dit, al CIAM de Brussel·les de 1930 (Le Corbusier, [1935]
1964, 156).
52

Figura 2.54: La delegació espanyola al CIAM de Brusel·les (a
la fotografia es pot veure Mercadal i Sert) observant els
plànols de la Ville Radieuse (a Das Neue Frankfurt 1931, n.1).

ne. Les ciutats jardí desapareixen i el parc anglès també. Només romanen dues àrees satèl·lit: la zona d’esports, amb equipaments
de gran dimensió, i la ciutat universitària (figura 2.53).
Per tant, els elements situats més enllà dels límits de la ciutat a la Ville Contemporaine són quatre: el parc anglès, els equipaments
esportius, la indústria i les ciutats jardins. Mentre que a la Ville Radieuse són dos: la universitat i la zona d’esports54. L’existència
del parc anglès a la Ville Contemporaine, respon encara a una lògica de ciutat compacta que la proposta de Le Corbusier ja no té.
Amb la Ville Radieuse els parcs s’introdueixen a l’interior de les illes, anomenades “Villes Vertes”. Aquest nom, “ciutat verda”, és el
mateix nom del concurs restringit que el 1929 es convocà a Moscou amb el propòsit de projectar una ciutat pel descans i del qual
Le Corbusier formà part del jurat. La Ville Radieuse, que, com sabem, era una resposta voluntària de Le Corbusier pel Pla de Moscou, nasqué d’aquell concurs (figura 2.55). La proposta del suís era una reacció a les discussions i a les reflexions derivades
d’aquella experiència, que, de l’inicial propòsit d’ésser una ciutat satèl·lit pel descans, derivà, finalment, en un model teòric de dispersió per a les noves ciutats russes (Cohen, 1992, 127-150). Aquest concurs significà el tret de sortida de la teoria “desurbanista”,
una aventura urbanística profunda però que durà relativament poc55 degut al contingut d’arrel utòpica del seus plantejaments. Amb
tot, però, l’impacte de les teories “desurbanistes” sobre els teòrics de l’urbanisme d’arreu d’Europa fou gran, sobretot per la visió de
“gran angular” que introduïa a la discussió de la ciutat: l’abast de la ciutat “desurbanista” era tot el territori rus. Tanmateix, Le Corbusier veié en el desurbanisme el perill de perdre els valors culturals que la ciutat porta implícits. Per aquest motiu batejà amb el
nom de “Ville Verte” la peça fonamental de la Ville Radieuse, en un clar missatge a favor de la concentració urbana.
La proposta plantejada amb la Ville Radieuse és, per tant, un model de concentració urbana on l’ordre dels elements permet resoldre totes les necessitats humanes dins dels límits de la ciutat, sense necessitat de dispersar-la. Aquestes necessitats – treball,
residència, descans i circulació – tenen lloc en un espai d’uns 6x14 quilòmetres on només els grans equipaments esportius i la
universitat se’n mantenen al marge. La ciutat és, per tant, un organisme autònom que pot viure amb independència del territori. El
54

La indústria, la ciutat dels negocis o la part governamental estan situats a la perifèria però comparteixen la mateixa trama urbana de la ciutat residencial, amb el que els
hem considerat com a parts integrades a la tacar urbana.
55
La teoria “desurbanista” nasqué del concurs de la Ciutat Verda però s’estengué com
a model en d’altres propostes de concursos de ciutats convocats durant els anys
1930. Tanmateix, com veurem, el congrés del Partit Comunista de l’estiu de 1931 en
censurà els seus propòsits i demanà retornar a models eminentment urbans per a les
ciutats soviètiques.

Figura 2.55: Le Corbusier. Detall de croquis per a la “Resposta a Moscou”, 1930. Elaborat arran del concurs de la Ciutat
Verda i que suposà l’inici del model de la Ville Radieuse. A
dalt a mà dreta l’espai per a la Ciutat Verda (a Cohen, 1994,
141).
241

març de 1932, quan Le Corbusier s’incorporà al treball de la Barcelona futura, mirà d’introduir les conclusions de la Ville Radieuse
adaptant-les a la geografia barcelonina. Paral·lelament havia començat el primer dels seus plans per Alger (1931-1932). Entre els
dos estudis trobem una coincidència simptomàtica: els dos proposen una ciutat balneària arran de costa (figures 2.56 i 2.57).
Aquesta coincidència, tanmateix, és més aviat parcial. La Cité Balnéaire d’Alger i la CRV tenen una formalització i una forma
d’ocupar el territori molt diferents. Les diferències entre ambdós ens permet sostenir el dubte de si la influència fou en el sentit
París-Barcelona o més aviat a l’inrevés. Com sabem, la decisió de realitzar la CRV es prengué l’octubre de 1931, molt abans de la
col·laboració entre el GATCPAC i l’arquitecte suís i enmig d’un període (1929-1932) en què la relació entre Sert i Le Corbusier fou
poc fluïda. Més enllà d’influències, però, la divergència entre la pretensió de la Cité Balnéaire d’Alger – esdevenir la zona d’esports
de l’esquema de la Ville Radieuse – i la de la CRV – donar resposta al descans de tota la població de l’àrea metropolitana de Barcelona – és definitiva. La proximitat amb els plantejaments moscovites ens demostra que el GATCPAC busca insistentment referents per a les seves preocupacions urbanes enmig d’un ventall divers, tot realitzant exercicis de fusió i redefinició d’investigacions
pretèrites, exercici, per altra banda, repetit en diverses ocasions com tindrem ocasió de comprovar.

La relació entre Josep Lluís Sert, Le Corbusier i el projecte de la CRV
Com hem explicat al capítol 2.1 els dos arquitectes es conegueren el 1928 arran de la invitació que Sert féu a Le Corbusier per tal
que donés dues conferències a Barcelona. Aquesta relació esdevingué professional des del moment en què el català, retornant del
seu viatge d’estudis, es dirigí a París per posar-se al servei del seu mestre. Sert passà diversos períodes de temps a París entre la
seva llicenciatura l’any 1929 i la creació del GATEPAC l’octubre de 193056. En aquestes dates el despatx de Le Corbusier s’estava
fent gros degut a la gran quantitat d’encàrrecs que anaven entrant, entre ells el Centrosoyuz de Moscou (McLeod, 1985, 214).
Podríem dividir la relació entre els dos arquitectes en dues etapes. En la primera, la que acabem de definir, Sert és un “aprenent”
que passa hores dibuixant els projectes del mestre. La segona és una relació de col·laboració professional, que té com a nexe
arquitectònic d’unió el Pla Macià i que comença a la reunió dels delegats del CIRPAC a Barcelona el març de 1932. Entre les dues
etapes es manté un compàs d’espera d’un any i mig només trencat per la reunió a Berlín també de delegats del CIRPAC del juny
56

Figura 2.56: Le Corbusier. Pla A d’Alger, 1932-34 (a Le Corbusier, [1935] 1964, 226, 227).

Pels escrits de diversos estudiosos sabem que estigué al despatx de Le Corbusier
el setembre de 1928, com comentàvem amb la carta que envià a Torres, el 20 de juny
de 1929, el 7 d’octubre de 1929, i el febrer de 1930 (Pizza, Rovira, 2006 i 2008).

de 193157. Durant aquest temps el GATCPAC treballà intensament. El març de 1932 ja s’havien publicat cinc números d’AC, entre
ells el número quatre que incloïa el projecte de la urbanització de l’Avinguda Diagonal. Com hem vist de la revisió feta de les actes
en el capítol 1.1, sabem que el grup engegava el maig de 1931 els treballs per a la Barcelona futura i, a l’octubre, prenia la decisió
de projectar una Ciutat de Repòs per a Barcelona als terrenys del delta del Llobregat58. Totes aquestes decisions que
s’emmarcaren en el Pla Macià un temps després, són preses amb anterioritat a la col·laboració amb Le Corbusier, per tant, són
lliures de la seva influència directa, tot i que, com ja hem dit, pugui haver-hi una influència indirecta a través de les teories llegides a
Urbanisme i a les revistes i escoltades al CIAM.
No sabem amb massa precisió qui prengué la decisió d’enrolar Le Corbusier en els estudis de la nova Barcelona. Sigui com sigui,
aquest envià poc abans de la reunió dels delegats una carta a Josep Lluís Sert on li comunicava que estava disposat a col·laborar.
Sert es mostrà encantat59. Durant la reunió del CIRPAC, es dibuixà un primer esquema on la CRV apareix com una taca a la ubicació escollida pel GATCPAC (figura 2.58). La taca és de menor dimensió que l’abast de la CRV. A partir d’aquí el Pla s’anà desenvolupant intermitentment durant les visites que Josep Lluís Sert feia a París el maig, l’agost i el setembre de 193260. Entre aquests
períodes d’absència, com també hem descrit en el capítol 1.1, la resta de membres del GATCPAC treballava amb la CRV. El “centre d’operacions” del projecte era el despatx de Sert, Torres i Illescas61 i cap el juny ja es tenien uns primers plànols de la CRV per
tal que els veiés el president Macià. Mentrestant, cada vegada que Sert tornava de París, explicava a les juntes de l’agrupació els
progressos del Pla Macià. Com ja hem vist al capítol 1.1, Sert descuidà l’encàrrec d’elaborar un sumari sobre escoles pel pròxim
numero d’AC i estan ell absent, Torres, que dirigia la publicació, prengué la decisió de canviar el sumari i dedicar-lo a les vacances,
aprofitant el material que d’aquest tema es tenia, entre aquest, les fotografies de la caseta desmuntable acabada de muntar a la
plaça Berenguer. Sert, en tornar de París a finals de setembre de 193262 ho aprovà i la CRV sortí publicada a les darreries del
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La reunió tingué lloc de l’1 al 15 de juny de 1931 (AC n.3, 1931, 36).
Actes de les juntes del GATCPAC de 14 de maig de 1931 i de 22 d’octubre de 1931
(AHDBCOAC).
59
Carta de Sert a Le Corbusier de 21 de març de 1932 (a Tieleman, 2009).
60
Les actes en què Sert està absent de les reunions són: Del 21 d’abril al 25 de maig
de 1932. Del 1 d’agost al 19 d’agost de 1932. I del 7 de setembre al 29 de setembre
de 1932 (actes del GATCPAC, AHDBCOAC).
61
Acta de la junta del 12 de maig de 1932 (AHDBCOAC).
62
Acta de la junta de 29 de setembre de 1932 (AHDBCOAC).
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Figura 2.57: Le Corbusier. Pla A d’Alger, 1932-34. Part superior de l’autovia (a Le Corbusier, [1935] 1964, 241). Figura
2.58: GATCPAC i Le Corbusier. Croquis sobre el Pla Macià
elaborat durant la reunió del CIRPAC a Barcelona el 1932 i
que Le Corbusier reproduí al llibre de la Ville Radieuse el
1935 després de demanar-li per carta a J. L. Sert (a Le Corbusier, [1935] 1964, 308).
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mateix any. La repetició abreviada dels actes que conduïren a la publicació de la CRV a AC (pot veure’s amb detall al capítol 1.1)
ens demostra que la CRV és un projecte dibuixat al marge de Le Corbusier i, en molts moments, de Josep Lluís Sert.
Després d’aquest període intens de treball paral·lel entre París i Barcelona, el grup s’abocà a dibuixar les 17 teles per a l’exposició
de la CRV de març de 1933 als baixos de la Plaça Catalunya. El Pla Macià quedà lleugerament aparcat durant aquest temps, entre
d’altres coses perquè ni l’Ajuntament ni la Generalitat encarregaren oficialment aquest treball al grup63. Passada l’exposició, Sert,
Torres, Ribas i un jove Bonet Castellana assistiren al CIAM d’Atenes on presentaren els estudis per Barcelona i el projecte de la
CRV (figura 2.59) (CIAM, 1979, 133). Els estudis eren una anàlisi urbanística amb una proposta de distribució dels usos consensuats pel CIAM. Aquests documents sobre Barcelona es publicaren a la revista AC número 12, de finals de 1933, juntament amb
anàlisis d’Amsterdam, Berlín, Madrid, Zurich, Zagreb, Atenes, Los Angeles; set de les 31 ciutats que es pogueren veure durant el
congrés. Els primers esquemes del Pla Macià realitzats en col·laboració amb Le Corbusier no aparegueren publicats fins mig any
després del congrés d’Atenes, en concret al número 13, d’AC, número que també incloïa la reproducció d’algunes teles de
l’exposició de la CRV del març de 1933 i dels fotomuntatges preparats per a la posterior exposició del febrer de 1934. Pel que
sembla, l’èxit social de la CRV en les primeres exposicions fetes a Barcelona64 i la bona acceptació que tingué al CIAM – per
exemple, el novembre de 1933, l’arquitecte Rudolf Steiger demanà a Sert que li enviés informació sobre la CRV65 –, portà al grup a
centrar els esforços en aquest projecte, elaborant nou material per a les exposicions futures i tractant de desencallar les traves
administratives66. Així, doncs, l’alentiment dels treballs del Pla Macià des de la publicació de la CRV a AC l’últim trimestre de 1932
es degué a una rebaixa de la seva prioritat. El grup esperava que arribés un motiu de pes per a fer-lo avançar.
Le Corbusier ja entrat l’any 1934, reprengué la correspondència amb Sert; havien passat dos anys des de la reunió del CIRPAC a
Barcelona. A la carta reclamava la necessitat que el govern reconegués oficialment el Pla Macià. Per ressaltar-ho feia èmfasi que
dins d’aquest pla s’hi incloïa la CRV, i és que l’arquitecte estava al corrent de l’èxit que la proposta estava tenint. La carta, però,
63

Figura 2.59: GATCPAC. Plànol de Barcelona amb la zonificació segons la codificació que acordà el CIRPAC, 1933 (a
Pizza, 2008, 201).

Com veurem a la tercera part d’aquest treball, la Generalitat encarregà al principi de
la República un planejament regional d’abast nacional als germans Rubió i Tudurí.
64
Com hem vist al capítol 1.1, aquestes exposicions foren la de març de 1933 als
baixos de la Plaça Catalunya, la de juny de 1933 a la fira de mostres i la de febrer de
1934, altre cop als baixos de la Plaça Catalunya.
65
Acta de la junta de 16 de novembre de 1933 (AHDBCOAC).
66
Al capítol 1.1 fem una descripció dels problemes que es trobaren els arquitectes per
redactar i aprovar una figura jurídica que permetés construir el projecte amb la participació de la societat civil.

també tenia un cert to queixós: “Je suis un peu étonné d’être sans nouvelles de vous et surtout, puisque vos efforts de la cité balnéaire ont été consacrés”67. Sert li respongué que el tema de la oficialitat del Pla Macià no era cosa fàcil i tampoc convenia esbombar-ho ja que hi havia perill que l’Ajuntament convoqués un concurs i això no interessava a cap dels dos. Tanmateix li explicava
que potser per la primavera o l’estiu d’aquell mateix any es podria realitzar una exposició per a mostrar els treballs i la importància
dels mateixos als polítics i a la societat en general. Tancat el tema, Sert continuava la carta parlant de la CRV. Li explicava la creació de la cooperativa i la preparació d’una segona exposició per aquell mateix febrer de 1934. En contraposició al to prudent utilitzat
per parlar del Pla Macià, Sert s’expressava eufòricament sobre la CRV i pronosticava un acte de col·locació de la primera pedra per
l’u de maig. Desitjava que Le Corbusier hi pogués assistir68.
A partir d’aquí, la bona estrella de la CRV decaigué. L’aprovació del projecte per part de les administracions s’alentí, l’ordre
d’expropiació no arribà i la primera pedra es posposà. En quant al Pla Macià només hi havia la certesa que es disposava dels
baixos de la Plaça Catalunya per a exposar-ne els treballs, cosa que finalment es produí amb el material elaborat des de Barcelona
pel GATCPAC69. A banda, l’estiu de 1934 es publicaren algunes imatges sobre CRV a revistes de fora d’Espanya com Cahiers
d’Art70 o De 8 en Opbouw71 (figures 2.60 i 2.61). Le Corbusier, mentrestant, es mostrava per carta desesperat per la imprecisió de
les ordres que li arribaven des de Barcelona i perquè veia que el Pla Macià no progressava72. El juliol, enmig d’una xerrada a Roma, els alumnes li demanaren que opinés sobre la CRV que havien pogut veure publicada a AC i a Cahiers d’Art. Le Corbusier,
semblava per primera vegada prendre’s seriosament la CRV i observar-la amb detall. No li féu el pes i decidí actuar. Escrigué a
Sert:
J’ai en l’occasion d’étudier d’un plus près votre “cité balnéaire”, dans le journal AC, que les étudiants de Rome m’ont montré pour que nous l’analysions ensembles. Eux mêmes avaient un problème semblable à réaliser pour leur examen.
Vous savez que j’apprécie entièrement tout le travail qui a été, mais, en l’examinant de plus près, j’ai le sentiment que votre
conception est encore un peu dispersée, un petit peu brisée et qu’il serait possible de ressaisir un peu toute cette matières
et de lui donner tout a coup l’ampleur et l’unité utile: c’est deux fois rien à faire, mais ce devrait être fait.
67

Carta de Le Corbusier a Sert de 20 de febrer de 1934 (a Tieleman, 2009).
Carta de Sert a Le Corbusier de 23 de febrer de 1934 (a Tieleman, 2009).
69
Actes de les juntes de 22 de març, 12 d’abril i 7 de juny de 1934 (AHDBCOAC).
70
Cahiers d’Art 5-6, 1934.
71
De 8 en Opbouw, número 12, 1934.
72
Carta de Le Corbusier a Sert de 12 d’abril de 1934 (a Tieleman, 2009).
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Figura 2.60: Planes de De 8 en Opbouw dedicades a la CRV
(a De 8 en Opbouw, 1934, n.12).
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J’avrais inscrit cela dans mes notes de voyage ; je vous l’écris et, à l’occasion, je servais, bien entendu, a votre entière
disposition pour regarder cela de plus près, car il est bien indispensables, dans une aventure de cette importance de
s’efforcer d’atteindre à la solution optime73.

Le Corbusier continuà la carta comunicant-li a Sert que li enviaria pròximament el dibuix d’un bloc redent pel Pla Macià, ja que el
que fins ara havien elaborat eren bàsicament esquemes, i detallant que el que pitjor que li semblava de la CRV eren les piscines
arran de mar. Els dibuixos del bloc redent no sabem per a què s’acabaren fent servir: quan Le Corbusier envià aquesta carta el
GATCPAC ja havia inaugurat l’exposició de la Nova Barcelona als baixos de la Plaça Catalunya74, per tant, tot el material tal i com
el coneixem avui ja estava dibuixat (figura 2.62).
La crítica de Le Corbusier a la CRV sorprèn per la data en què arribà, sobretot si tenim en compte que, teòricament, veié el treball
al CIAM d’Atenes. Una hipòtesi que explicaria la seva reacció seria que les notícies que la ciutat estava a punt de construir-se el
feren parar compte que la proposta del GATCPAC no era cap utopia, ni cap disbarat, sinó quelcom seriós i a punt de fer-se realitat.
En tot cas, el fet és que Josep Lluís Sert a les cartes posteriors no li tornà a treure el tema. Silencià del tot la problemàtica fins que
el diàleg entre els dos es reprengué amb certa fluïdesa a finals de 1934 quan Le Corbusier preparava la publicació del llibre La Ville
Radieuse – concretament, l’arquitecte demanà a Sert que li enviés algun material sobre Barcelona75. Com veurem a la tercera part
d’aquest treball, també en la publicació de La Ville Radieuse Le Corbusier es mostrà selectiu amb el treball del GATCPAC. Descartà, curiosament, dues investigacions concretes: la CRV i el pla de ciutat vella76, dues de les propostes que el grup elaborà amb
plena independència. Al nostre entendre, i com tindrem ocasió de demostrar, els dos projectes són les dues cares d’una mateixa
moneda i configuren una original aportació al futur de la ciutat, una aportació que té l’origen en els “satèl·lits”, o “usos perifèrics” de
la Ville Contemporaine i la Ville Radieuse, però que, reciclats en clau territorial esdevenen una alternativa viable per a la modernització de les ciutats existents. Una aportació, però, que s’escapa força de la ortodòxia formal de la modernitat i potser per això és
rebutjada en un inici per l’arquitecte de París. Tanmateix, com veurem a la quarta part del nostre treball, l’evolució particular del
mestre en matèria urbanística i els esdeveniments polítics d’Espanya i d’Europa fan canviar la opinió de Le Corbusier i, en un gest
73

Carta de Le Corbusier a Sert de 5 de juliol de 1934 (a Tieleman, 2009).
L’exposició tingué lloc entre el 15 de juny i el 15 d’agost (es prorrogà un mes més)
75
Carta de Le Corbusier a Sert de 6 de desembre de 1934 i 22 de gener i 18 de març
de 1935 (a Tieleman, 2009).
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La ciutat diagonal també, però mai havia entrat a formar part del Pla Macià..
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Figura 2.61: Planes de Cahiers d’Art dedicades a la CRV (a
Cahiers d’Art, 1934, 211-215).

altre cop sorprenent, incorpora una de les teles de l’exposició de la CRV al seu pavelló dels Temps Nouveaux de París el 1937
(veure subcapítol 4.2.1). La tela escollida no és una qualsevol, com veurem. És la que fa referència a la preservació del paisatge.
Potser, finalment, Le Corbusier entengué el potencial i la originalitat de la proposta del GATCPAC, interpretant-la no en clau urbana
sinó en clau territorial. L’evidència d’aquest canvi es veu en els seus últims models urbanístics: els Trois établissements Humains i
la llei de les 7 vies, com també veurem a la quarta part.
Per tant, la influència de Le Corbusier en aquests primers anys d’arrencada de la CRV podem considerar-la en sentit figurat i físic
com a “perifèrica”: per una banda perquè emmarca el tema i la idoneïtat d’un projecte com la CRV i per altra perquè els seus models i més concretament la selecció que Le Corbusier fa dels usos que han de situar-se als defores de la ciutat, serveixen
d’inspiració pel GATCPAC alhora d’abordar els estudis de la Barcelona Futura i de plantejar la CRV en el seu sí. Tanmateix pensem que la seva influència no anà massa més enllà. La distància que separa la ordenació de la CRV de la manera de fer de Le
Corbusier els primers anys trenta i que es plasma amb la crítica a la dispersió i a la falta d’unitat enviada per carta a Josep Lluís
Sert, ens porta a entendre que els referents urbanístics internacionals amb què el GATCPAC basà la ordenació de la CRV es troben en d’altres teories igualment formulades durant aquells anys. Si en la Urbanització de la Diagonal el GATCPAC sembla situarse fora de l’òrbita de Le Corbusier, bo i deixant-se influir per les teories Hilberseimer i Neutra mostrades per Gropius al tercer CIAM, en la CRV caldrà acostar-nos a la discussió que sobre la ciutat socialista s’estava debatent a la URSS i que causà opinions de
tot tipus entre els arquitectes europeus (per exemple la ideació per part de Le Corbusier de la Ville Radieuse). L’optimista article
que al primer número d’AC es dedicà al concurs de la Ciutat Verda de Moscou ens obliga a fer parada i observar amb detall aquest
breu passatge de la història de l’arquitectura.

Figura 2.62: GATCPAC. Imatge de l’exposició sobre la Nova
Barcelona de l’estiu de 1934 als baixos de la Plaça Catalunya.
Pot apreciar-se la part de l’exposició dedicada a la fase que el
GATCPAC creia de realització imminent i que corresponia al
sanejament de ciutat vella segons el pla del GATCPAC (a
Pizza i Rovira, 2006, 169).
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2.2.2

De Sovremennaia Arkhitektura a Das Neue Frankfurt
En el primer número de la revista AC, que sortí a la llum entre l’abril i el maig de 193177, el GATCPAC hi publicà un article titulat “La
Ciudad Verde de Moscú”. Aquest article era la traducció al castellà d’una ressenya escrita al número 8-10 de la revista VOKS, de
1930, una publicació del govern soviètic per a propagar els valors del comunisme més enllà de les fronteres de la URSS i que
estava redactada en anglès i esperanto (figures 2.63 i 2.64). El text estava escrit per l’influent periodista Mikhail Koltsov78 i el seu
títol original era “The soviet garden-city”, lleugerament diferent al títol utilitzat pel GATCPAC, que evità citar el terme “garden-city”,
imaginem que per les crítiques que a Brussel·les Le Corbusier dispensà a aquest model urbà i per les connotacions poc contemporànies que les paraules “ciutat jardí” tenien a Catalunya com veurem durant la tercera part del nostre treball. L’article començava
mencionant la columna que el mateix periodista havia publicat uns mesos abans al diari moscovita Pravda, concretament, el 30 de
gener de 1929, titulat “dacha-tak dacha” quelcom així com “dóna una caravana” i que significà el tret de sortida del concurs de la
Ciutat Verda (Cohen, 1992, 129). L’estat soviètic s’estava plantejant reorganitzar les jornades laborals fent que de cada quatre dies
treballats se’n descansés un. Al diari, alguns articles es preguntaven com havia de ser el cinquè dia de descans d’un sistema comunista. L’article “Encara no sabem com prendre’ns el descans” publicat al propi diari Pravda el mateix gener de 1929, propicià
aquesta petició pública del periodista Koltsov que calia organitzar un concurs d’idees per relacionar ciutat i descans (McLeod, 1985,
219).
Aquest concurs restringit demanava la planificació d’una ciutat pel descans de la classe proletària de Moscou. El programa del
concurs descrit a l’article que el GATEPAC transcriu ens transporta de forma evident les característiques i les intencions de la CRV.
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Acta de la junta del 7 de maig de 1931 (AHDBCOAC).
Mencionat al llibre de Jean Louis Cohen, Le Corbuiser and the mystique of de
USSR (Cohen, 1992). Mikhail Koltsov era molt conegut a la Unió Soviètica pels seus
escrits contundents. Visità Espanya l’any 1931 i fou reporter de guerra durant els anys
de la Guerra Civil. En tornar a la URSS l’any 1940 fou torturat i assassinat. No sabem
com el text de VOKS arribà a mans del GATCPAC. Tot i així a AC n.2 s’hi transcriu un
altre article de VOKS sobre una exposició de temàtica revolucionària (AC n.2, 1931,
32). Curiosament, sembla que la primavera de 1931 Koltsov féu una primera visita a
Espanya. Però no hem trobat relació entre aquesta visita i el grup d’arquitectes.
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Figura 2.63: Portada de la revista VOKS número 8-10 de 1930
on sortí publicat l’article de Mikhail Kolstov “The Soviet Garden-city”.

En primer lloc, el propòsit que mou la convocatòria del concurs: el projecte de la Ciutat Verda havia de ser un espai per a la recuperació dels obrers després de la jornada laboral, per a la salut, la pràctica de l’esport i per a les vacances, tal i com també ho havia
de ser la CRV:
La masa de trabajadores que venga a la Ciudad Verde debe de estar dispuesta a beneficiarse lo más completamente posible de su estancia al aire libre, de sus paseos, ejercicios físicos y trabajos agrícolas. Por otra parte todos tendrán a su alcance las consultas médicas, encontrando allí los grupos deportivos de trabajadores un cuadro de entrenadores y directores. En cuanto a aquellos que necesitan un régimen especial, la Ciudad Verde les ofrecerá los recursos de la naturaleza y
en particular del tratamiento de los lodos medicinales, la dietética, el deporte higiénico, la terapéutica por el trabajo agrícola (jardín, verduras, parque, etc.) (Koltsov, 1930, 50 traduït a AC n.1, 1931, 32).

Figura 2.64: GATCPAC. Doble pàgina de l’article sobre la
Ciutat Verda de Moscou publicat a la revista AC n.1, 1931.
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En segon lloc, el terreny de la Ciutat Verda també es buscà amb unes particularitats semblants a les de la CRV, o sigui “situado a
una distancia mínima de la capital soviética, pero al mismo tiempo en un lugar bastante aislado de las emanaciones insalubres, de
los ruidos, de las inmundicias y de otras desventajas de la gran ciudad”. Aquest lloc acabà essent un terreny de dimensions descomunals, 15.00079 hectàrees, de les quals 11.500 eren forestals, al terme municipal de Bratovchtchina, a entre 35 i 50 quilòmetres
al nord de Moscou. L’autor de l’article diu que més que una “Ciudad Jardín, puede ser considerada una Ciudad Bosque”. En tercer
lloc, la comunicació amb la capital també es pensa en termes d’efectivitat i rapidesa com el GATCPAC pensava el perllongament
de la Gran Via. Una diferència és que l’existència del ferrocarril determinà l’elecció del lloc, mentre que en la CRV el que determinà
l’elecció del lloc fou la presència del mar i de les platges llargues i espaioses. En la comunicació entre Moscou i la Ciutat Verda, els
trens havien de tenir gran capacitat ja que la freqüència de pas hauria de ser de cada cinc minuts. Es preveia, a més, la construcció
d’una autopista “tipo americano”. Per últim, el finançament de la proposta també sembla guardar relació amb el finançament que es
pensà per a la CRV. S’assegura que “la ejecución de la Ciudad Verde no depende en absoluto de los créditos gubernamentales
especiales”, sinó que pren una estratègia de concentració dels recursos “que se encuentran hoy en manos de los sindicatos profesionales, de las instituciones de salud pública, del seguro social, que actualmente gastan en organizar el reposo de las masas
obreras” que sumant-los arribarien a possibilitar la Ciutat Verda, únic i central lloc de descans dels treballadors moscovites (a AC
n.1, 1931, 30-32).
A banda d’aquestes coincidències, al llegir el programa d’edificis i zones del concurs hom acaba de convèncer-se que la Ciutat
Verda està en el rerefons de la CRV. Concretament es demana:
1- Una parte central: Dirección de la ciudad. Instituciones de utilidad pública (…).
2- Una parte cultural y de educación: Instituciones científicas, estaciones experimentales, parques zoológico y botánico,
bibliotecas, museos, exposiciones de arte, teatros, cines, salas de conciertos y de conferencias.
3- Una parte dedicada a la cultura física: Estadios, terrenos de juego, velódromo, etc.
4- Un grupo de vivienda. Hoteles, habitaciones en común, etc.
5- Un grupo terapéutico y profiláctico: Casas de reposo, sanatorios, colonias obreras, sanitarias y medicinales, sanatorios
especiales, clínicas de lodos minerales (…).
6- La parte de los niños: Escuelas bosques, jardines de la infancia y terrenos de juego, casas de descanso, clínicas,
casas de salud y sanatorios infantiles.
79

La CRV té 1.200 hectàrees (veure capítol 1.2).

7- La parte de construcciones cooperativas: Construcciones para la instalación permanente de colectividades de trabajadores, en primer lugar de los obreros de las fábricas y talleres de los alrededores (Koltsov, 1930, 49 traduït a AC n.1,
1931, 31).

Aquest programa guarda molta similitud amb el de la CRV, tot i que, cal dir, que la Ciutat Verda té una major decantació programàtica per la cultura i les activitats en col·lectiu, en detriment de l’esport. També, la Ciutat Verda difereix lleugerament en quant a la
distància que la separa de la ciutat compacta. La CRV es col·loca a uns quinze quilòmetres de Barcelona mentre que la Ciutat
Verda a cinquanta de Moscou. Segurament el motiu és que la capital soviètica era el doble de gran que la capital catalana.
No sabem amb exactitud quin grau de vinculació tenien els membres del GATCPAC amb l’arquitectura russa. Es fa difícil resseguir
el material del que disposaven, per una banda, per la diferència idiomàtica, i, per altra, perquè la repressió de la dictadura i l’exili
d’alguns membres del grup un cop acabada la guerra féu que gran part d’aquest material desaparegués. Malgrat tot, sabem que
aquesta influència provenia bàsicament de llibres i revistes. L’Architecture Vivante80 o L’Architecture d’Aujourd’hui81 publicaven
periòdicament edificis i projectes d’arquitectes russos. Tanmateix, a les planes d’aquestes revistes apareixien imatges i plànols dels
edificis i no articles d’opinió dels propis arquitectes russos. Per tant la seva influència era limitada. Un dels llibres més llegits on
l’experiència artística soviètica es donava a conèixer de la mà d’un membre actiu de la cultura d’aquell país era Russland82, de El
Lissitzky, publicat l’any 1929 a Viena i escrit en alemany en una primera edició i traduït a l’anglès en posteriors. El Lissitzky des de
1921 viatjava per Europa com a emissari cultural i propagandístic de la Unió Soviètica. Inventor del mot “constructivisme”, en un
intent de canviar la imatge de l’estigmatitzat mot “comunisme”, la seva tasca era la organització d’esdeveniments culturals que
donessin a conèixer els valors de la cultura bolxevic (Ingbermann, 1994, 7). En aquests viatges establí contacte amb arquitectes
que treballaven a Zurich com Mart Stam (holandès establert durant un temps a la ciutat), Hans Schmidt, Paul Artaria, Hannes Me-
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El número de tardor/hivern de 1930 de L’Architecture Vivante publica un article força
extens titulat “Le moment architectural en URSS” de Jean Badovici.
81
El número 1 d’Architecure d’Aujoud’hui de 1931, estigué plenament dedicat a
l’arquitectura soviètica.
82
LISSITZKY, El, Russland. Die rekonstruktion der architektur in der sowjetunion,
Anton Schroll & co. Viena, 1930. Traduït al castellà a LISSITZKY, El, 1929, la reconstrucción de la arquitectura en Rusia y otros escritos, GG, Barcelona, 1970.

Figura 2.65: L. Saleskaja. Parc de la cultura i el repòs a
Moscou (a El Lissitzky, 1930, 108).
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yer, entre altres arquitectes suïssos, amb els que formà el grup ABC l’any 192483. El grup, a través de llur revista, donaren a conèixer les investigacions arquitectòniques, formals i estètiques, algunes de les quals tingueren influència a l’arquitectura dels edificis
del GATCPAC, com veurem en el pròxim capítol. El Lissitzky retornà a Rússia el 1928, des d’on recollí els escrits i el material amb
el qual publicà Russland (El Lissitzky, [1929] 1970, 135).
El llibre de El Lissitzky era prou conegut pels arquitectes del GATCPAC84. En el document l’explicació del panorama arquitectònic
soviètic es barrejava amb l’enaltiment dels valors de la nova societat socialista. Un d’aquests valors difosos des de Russland era la
importància social de l’esport, un tema que, com sabem, protagonitzà gran part del programa de la CRV: “la nueva sociedad quiere
una generación fuerte, porqué a la fuerza corresponden el optimismo y la alegría de vivir. Por eso la cultura física es un factor que
tiene la misma importancia que toda la cultura social. Para nosotros, el “record” deportivo no es lo más importante, sino la «cultura
física» la cultura del cuerpo” (El Lissitzky, [1929] 1970, 29). Del llibre sembla entendre’s que tot valor té una connexió causal amb
l’arquitectura. Així, la importància de l’esport tenia una exemplificació física amb el projecte pel Parc per a la Cultura i el Repòs de
Moscou de L. Saleskaja, o amb l’estadi de M. Korvsev, instal·lacions que formaven part d’un conjunt d’equipaments vinculats a
l’esbarjo i situats al perímetre urbà de la capital soviètica publicats al llibre de El Lissitzky (figures 2.65-67).
Un dels temes estrella, però, que centraven el debat arquitectònic de finals dels anys vint a la Unió Soviètica era la manera com
s’havien de projectar les noves ciutats, tema al que El Lissitzky hi dedica el capítol “La nova ciutat”85. Respecte això, l’autor rus
aprofundia en l’ideal que condicionaria tot aquest debat: la dissolució de les fronteres entre camp i ciutat; objectiu del qual ja n’hem
vist una interpretació amb les paraules de Bruno Taut, primer, i de Hilberseimer, després. Aquest ideal, enunciat per Marx i Engels
al punt 9 del manifest comunista, on proposaven la “barreja de l’exercici de l’agricultura i la indústria, mesures aptes per a
l’eliminació progressiva de la diferència entre la ciutat i el camp” (Marx, Engels, [1948 ] 2005, 44), fou interpretat arquitectònicament
per El Lissitzky dient que “la ciudad tiende a inscribir la naturaleza en su centro y a aportar al campo, mediante la industrialización,
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Figures 2.66 i 2.67: M. Kirov. Projectes de parcs per a la
cultura i el repòs al voltant de Moscou, 1929 (a Sovremennaia
Arkhitektura, 1929, n.5).

El nom d’ABC ve donat per la revista que publicava el grup: ABC, Beitrage zum
Bauen. El Lissitzky hagué d’estar molt de temps a Suïssa degut a una malaltia que el
retingué a un sanatori de Locarno.
84
El llibre es recomanava a la bibliografia de AC n.1 de 1931. A més alguns membres
el tenien a les seves biblioteques, com per exemple Torres Clavé (segons la referència de llibres i revistes de la família Torres dipositats a la biblioteca del COAC).
85
També, com hem vist, el protagonisme del debat sobre la ciutat centrava la discussió entre els arquitectes assistents al CIAM aquells mateixos anys.

un mayor nivel cultural" (El Lissitzky, [1929] 1970, 41). L’autor anà més enllà i relacionà aquest ideal amb la ciutat lineal d’Arturo
Soria, enginyer espanyol que a finals del segle XIX promogué una particular urbanització dels suburbis de Madrid86 (figura 2.68).
Del projecte de l’espanyol El Lissitzky només en publicà un esquema molt simple, del qual ni en mencionà l’autoria. Tanmateix,
mostrà un projecte d’una ciutat lineal de B. Lavrov, en el que vindria a ser la “sovietització” d’aquest sistema (figura 2.69). Altres
exemples mostrats a Russland tendents a resoldre aquest requeriment socialista eren la seu de la comuna de treball “Kostino” de
1927 de l’arquitecte N. Ladovskij o la ciutat del futur de T. Varecov, una ciutat lineal “enrotllada” en espiral: “una calle única, una
espina dorsal donde las vértebras son los edificios residenciales" (figures 2.70 i 2.71) (El Lissitzky, [1929] 1970, 45). Ambdós projectes consten d’un conjunt de blocs de dimensió diversa, dispersos en el territori, vinculats entre ells a través de la seva ubicació
ordenada. Podríem dir, que la unitat d’aquestes ciutats no s’aconsegueix per mitjà de cap element físic que connecti les seves
edificacions, sinó per mitjà de les relacions visuals que s’estableixen entre elles. Una manera d’entendre el planejament molt diferent a la forma com Le Corbusier projectava la seves Ville Contemporaine, o Ville Radieuse, travades físicament per la tridimensionalització de la trama urbana i la utilització “sense fi” del bloc redent.
Les característiques ja presents en alguns projectes apareguts a Russland com la utilització del model de la ciutat lineal per a distribuir la ciutat en el territori, la dispersió dels volums en el terreny i la manca d’elements físics d’urbanització, es veuran radicalitzades a les ciutats que el grup d’arquitectes soviètics OSA87, liderat per Moisei Ginzburg, projectaran a partir de 1929. Aquestes ciutats, absolutament diferents als models pensats per Le Corbusier, tanmateix, guarden molta relació amb el projecte de la CRV, on
la voluntat de generar un parc més que un nucli urbà necessità de models d’implantació urbana radicalment diferents als coneguts
fins llavors a Espanya. Aquesta vinculació del GATCPAC amb el panorama soviètic tingué un nexe d’unió i fou la revista Sovremennaia Arkhitektura, a la qual el mateix Ginzburg, juntament amb Alexander Vesnin88, n’eren els directors.
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Detallarem aquest passatge de la història de l’arquitectura espanyola a la tercera
part d’aquest treball.
87
OSA, significa Associació d’Arquitectes Moderns. Els membres d’aquest grup
s’ajuntaven en “brigades” de dos, tres, o quatre arquitectes per treballar en els diferents concursos.
88
Alexander Vesnin, que compartia estudi amb els seus germans Leonid i Victor, era
un dels màxims exponents de l’arquitectura constructivista. El seu projecte Leningradskaya Pravda fou publicat a moltíssimes revistes i obrí el primer número de Sovremennaia Arkhitektura de 1926 juntament amb imatges de la Ville Contemporaine de
Le Corbusier.

Figura 2.68: A. Soria. Esquema de la ciutat lineal de finals del
segle XIX apareguda a Russland el 1929 (a El Lissitzky, 1930,
45) Figura 2.69: B. Lavrov. Ciutat lineal (a El Lissitzky, 1930,
107).
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Figura 2.70: A l’esquerra, N. Ladovski. Comuna de treball
“Kostino”, 1927 (a El Lissitzky, 1930, 66). Figura 2.71: A la
dreta, T. Varecov. Ciutat ciutat del futur (a El Lissitzky, 1930,
106).

Moisei Ginzburg, degut a la bona relació que mantenia amb Le Corbusier, era un altre dels arquitectes russos ben coneguts a
l’Europa Occidental. Le Corbusier i Ginzburg a finals dels anys vint mantenien una relació d’idolatria recíproca. Per a Ginzburg, Le
Corbusier era un dels més “enginyosos arquitectes d’occident” i algú que li “donava sentit a la seva vida” (Ginzburg, 2007, 357 i
404). Per Le Corbusier, el treball de Ginzburg a la revista Sovremennaia Arkhitektura (SA), que dirigia des de 1926, era “excel·lent”
(Cohen, 1992, 125). L’amistat de Le Corbusier amb Ginzburg no era compartida amb El Lissitzky. Ambdós s’enemistaren quan el
suís negà la possibilitat al rus de publicar un article a Espirit Nouveau l’any 1924 i aquest el ridiculitzà atacant, com féu també en el
seu dia Hilberseimer, les tesis urbanes del llibre Urbanisme. Tanmateix, les crítiques de El Lissitzky no ressaltaven una contradicció
territorial, com si feia l’arquitecte alemany, sinó que es centraven en la motivació social i en l’aspecte formal de la Ville Contemporaine: “neither capitalist, nor proletarian, nor socialist... a city on paper, extraneous to living nature, located in a desert though which
not even river must be allocated to pass (since a curve would contradict the style!)” (El Lissitzky a Cohen, 1992, 109). Les crítiques
propiciaren que Le Corbusier boicotegés la seva participació als CIAM89.
Entre els professionals de la URSS era força generalitzat el rebuig cap a l’urbanisme de Le Corbusier, fins i tot Ginzburg compartia
la opinió que els seus plans eren “fantasies” massa centrades en “l’estètica purista” i mancades de sentit social (Ginzburg, 2007,
358). Però l’amistat que entre ells hi havia convertia les crítiques en consells. Le Corbusier, que fou convidat l’any 1928 a participar
en el concurs del Centrosoyuz, el qual guanyà, com sabem90, proposà pel CIAM de Frankfurt incloure una delegació soviètica que
participés al següents congressos que estigués liderada per Vesnin i Ginzburg, argumentant que, a diferència de El Lissitzky,
aquests, com a mínim, havien construït quelcom (Cohen, 1992, 125). Tanmateix, Ginzburg, tot i la invitació inicial del comitè organitzador, no assistí a Brussel·les. El gir en la seva manera d’entendre com havien de ser les noves ciutats comunistes allunyant-se
de qualsevol teoria urbanística i advocant per un sistema de dispersió total dels assentaments en el territori, d’una densitat baixíssima, sistema que ell mateix batejà com a “desurbanista”, es guanyà la crítica dels arquitectes de l’Europa occidental i especialment de Le Corbusier, amb el qual tingué una picabaralla dialèctica que Ginzburg féu pública a Sovremennaia Arkhitektura i que
dominà els cinc últims números d’aquesta revista91.
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Aquest boicot es dóna als CIAMs de Frankfurt i de Brussel·les. Al primer congrés de
La Sarraz de 1928, El Lissitzky no hi anà perquè tingué problemes amb el seu visat
(Cohen, 1992, 125).
90
En el jurat hi havia Moisei Ginzburg (McLeod, 1985, 214).
91
Les cartes entre ambdós es publicaren a SA, 1-2 de 1930. I l’últim número de la
revista fou el 6è d’aquell mateix any.
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Malgrat aquest rebuig generalitzat dels delegats del CIAM al desurbanisme de Ginzburg i malgrat que, finalment, cap delegació
russa assistís al congrés de Brussel·les92, el GATEPAC considerà la imatge d’un projecte “desurbanista” com a ideal per a il·lustrar
l’article de la Ciutat Verda publicat en el primer número d’AC de 1931. La imatge que l’acompanyà corresponia al projecte de la
ciutat Cominternovsa dels arquitectes G. Vyegman i M. Patishyev, extreta de la revista Sovremennaia Arkhitektura, número 3, de
193093 (figura 2.72). Una ciutat minera ubicada a la riba d’un pantà. La relació entre AC i SA és curiosa i confusa. En primer lloc, el
nom de la revista és pràcticament el mateix. Les sigles SA, que amb rus són CA, signifiquen “Arquitectura Contemporània”, mentre
que AC correspon als mots “Activitat Contemporània” (figures 2.73 i 2.74). No sabem amb exactitud com els membres del GATCPAC s’assabentaren de l’existència de SA. Segurament la bona opinió que Le Corbusier tenia de la revista fins el 1929 i el fet que
s’estigués dibuixant el Centrosoyuz (publicat per duplicat a SA94) quan Josep Lluís Sert es trobava a París treballant pel seu mestre, féu que els catalans la coneguessin i la tinguessin en consideració. També cal tenir en compte la tendència a la mitificació de
tot allò que arribava de la URSS des de la victòria comunista dels fets d’octubre de 1917. Això succeïa tan al CIAM, on les expectatives del que podia donar de sí la construcció de noves ciutats a Rússia campava per damunt del congrés de Brussel·les (Aymonino, 1973, 74), com a la Catalunya republicana on, imaginem, la ideologia socialista de la majoria dels membres del GATCPAC
tendia a l’exaltació de tot allò que arribava de la URSS95. Comprar SA des del sud d’Europa no era del tot difícil. La revista tan
podia trobar-se a París, com a Praga, Berlín, o Nova York, a partir de 192996. La relació dels projectes d’arquitectes soviètics apareguts a la revista amb el treball del GATCPAC, notòria en el cas de la CRV, com veurem, pot també resseguir-se en d’altres projectes del grup com en la casa bloc de Sant Andreu, edifici amb habitatges molt similars als habitatges d’alguns projectes de residència comunal97 relatius a concursos convocats per la “Stroikom” i publicats a SA (número 4-5 de l’any 1927)98 (figures 2.75 i
2.76).

Figura 2.72: G. Vyegman i M. Patishyev. Article sobre la ciutat
de Cominternovsa amb la imatge del projecte que el GATCPAC utilitzà per il·lustrar el seu article sobre la Ciutat Verda (a
Sovremennaia Arkhitektura, 1930, n.3).

92
Al tercer CIAM hi anà per part de la Unió Soviètica el grup d’Ernst May que estava
supervisant l’aplicació del Grosplan.
93
SA, n.3, 1930, 12-15.
94
Sortí publicat a SA de 1928, n.6 i de 1929, n.4.
95
A Madrid, per exemple, el 1933 es publicà el manifest “Amigos de la Unión Soviética” firmat per gran part dels membres del GATEPAC grupo Centro, juntament amb
intel·lectuals, escriptors i poetes de renom com Lorca, Valle Inclán, J. Sender.
96
A partir de 1929, SA inclou a la contraportada els seus punts de distribució, que
són: París, Nova York i Londres.
97
Les residències comunals foren un tema abastament explotat pels arquitectes
russos, sobretot després que el tema de l’habitatge proletari centrés el congrés de

1927 del Partit Comunista (Aymonino, 1973, 74-80). En els números de SA d’entre
1927 i 1929 apareixen gran número de solucions.
98
La Casa Bloc, surt publicada a AC n.11, 1933.

Figura 2.73 i 2.74: A la columna de la dreta, portada de la
revista Sovremennaia Arkhitektura, n.4-5, de 1927 i portada
de la revista AC n.1. Figura 2.75: Part superior esquerra,
GATCPAC. Casa Bloc a Sant Andreu, Barcelona, 1933 (a AC,
n.11, 1933). Figura 2.76: Part inferior, N. Vorotynceva i R.
Poljak, casa obrera, 1927 (a Sovremennaia Arkhitektura, n.45, 1927).
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Retornant al projecte de la Ciutat Verda de Moscou, el concurs es convocà un any després de l’article de Koltsov al diari Pravda, de
gener de 1929, al qual ens referíem a l’inici d’aquest punt. Tres equips liderats per N. A. Ladovski, K. S. Melnikov i M. Ginzburg
foren els convidats. El projecte de Ladovski, el guanyador, proposava un seguit d’anelles tancades que s’anaven col·locant a dreta i
esquerra d’una autopista completament recta permetent un ràpid enllaç dels assentaments comunitaris amb aquesta infraestructura. En el punt central del conjunt hi havia una estació que connectava l’autopista amb la línia ferroviària existent (figura 2.77). El
projecte de Melnikov, força excèntric99, proposava una anella ferroviària i viària de diversos quilòmetres de diàmetre que es connectava per mitjà d’un complicat enllaç amb la línia ferroviària provinent de Moscou (figura 2.78). Els residents podien triar entre
habitatges comunitaris o individuals (Fosso, Merigi, 1999, 240). El projecte del grup d’OSA, liderat per Ginzburg, proposava una
idea radical: un sistema d’assentaments sense límits, basat en el model de la ciutat lineal. Els habitatges i els equipaments anaven
seguint les diferents infraestructures viàries, així s’escampaven pel territori generant una malla irregular (figura 2.79). El grup d’OSA
plantejà el projecte com un model de ciutat que resolia, definitivament, la dicotomia camp – ciutat de les societats contemporànies.
Aquesta era l’explicació publicada a Sovremennaia Arkhitektura, número 1-2, de 1930, on el títol del projecte: “La Ciutat Verda, la
reconstrucció socialista de Moscou”, ja denotava que la intenció dels projectistes era extrapolar el model a tot el país. El principi
organitzatiu tenia la intenció de facilitar la fluïdesa de moviments dels usuaris, en funció dels seus requeriments espontanis, per
això, utilitzant el model de la ciutat lineal, disposaven els habitatges paral·lelament a les infraestructures, a uns 200 metres aproximadament. Cada dos quilòmetres s’ubicava una estació de tren i cada 800 metres una d’autobús (figures 2.80-82). El projecte, com
a “cintes de poblats” era d’una densitat baixíssima i les residències eren càpsules individuals de fusta, cases mínimes aixecades
del terra, que s’allunyaven pel complet dels habitatges comunals que tantes pàgines havien omplert de la seva revista (figures 2.83
i 2.84). Ginzburg i Barshch plantejaven la Ciutat Verda com un primer esglaó de la descongestió definitiva de Moscou. Aquesta
descongestió tenia tres fases:
1- Descentralitzar sistemàticament la ciutat, extraient-ne els centres laborals, la indústria, les oficines, els laboratoris. Es preveia
que seria un procés llarg i costós, el qual s’havia de planificar amb determinació pel govern.
2- Escampar la població al llarg del territori, bo i seguint les diferents vies de comunicació. Els habitatges haurien de permetre un
permanent contacte amb la naturalesa. S’aconseguirien les millors condicions i comoditats per a la vida humana i pel manteniment de la cultura a través de la col·lectivització de serveis i l’ús de la tècnica. La petita dimensió dels assentaments humans
Figura 2.77: N. A. Ladovsky. Projecte per a la Ciutat Verda de
Moscou, 1930 (a Hatje,1993, fig. 86). Figura 2.78: K. Melnikov. Projecte per a la Ciutat Verda de Moscou, 1930 (a Fosso
i Meriggi, 1999, 240).

99

Proposava posar música ambient a la ciutat (McLeod, 1985, 220).

permetria construir-los amb materials barats, el que, juntament amb la utilització de sistemes constructius vernaculars, facilitaria
la ràpida expansió del nou model d’assentaments.
3- Prohibir construir cap nou edifici a la ciutat vella i anar destruint paulatinament els edificis vells a mesura que el seu estat anés
degradant-se. Els vuits s’anirien reconvertint en parcs, fent de Moscou, a llarg termini, un gran parc de cultura i repòs. Aquest
procés no causaria dolor i, en canvi, desinfectaria la ciutat (Ginzburg, Barshch [1930] a Cannella i Merigi, 2007, 465-484).

Figura 2.79 Sobre aquesta columna, M. Ginzburg i
M.Barshch.: Projecte per a la Ciutat Verda de Moscou, 1930
(a Sovremennaia Arkhitektura, n.1-2, 1930). Figures 2.80-82:
A l’esquerra, M. Ginzburg i M. Barshch. Ciutat Verda. Diferents punts de la cinta d’habitatges. Trobades amb estacions
de tren, camps d’esports, casals socials, 1930 (a Sovremennaia Arkhitektura, n.1-2, 1930). Figura 2.83: Part inferior, al
centre, M. Ginzburg i M. Barshch. Ciutat Verda. Habitatges
individuals que conformen la cinta (a Sovremennaia Arkhitektura, n.1-2, 1930).
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El gir “desurbanista” de Ginzburg i el seu grup tingué l’origen en els habitatges comunitaris, dels quals ell, amb l’edifici “Narkomfin”
de Moscou, n’havia construït un dels exemples més notables just un any abans (figura 2.85). En un article titulat “Cap a quina direcció?” la redacció de SA100 exposava que el fracàs social i econòmic dels habitatges comunitaris obligava a reconsiderar
l’estratègia urbanística de la URSS, retornant a l’ideal de Marx i Engels de la dissolució de les diferències entre la vida de camp i la
de ciutat, a la que ens referíem bo i parlant del llibre Russland, de El Lissitzky. Ginzburg proposà una actuació activa en el camp i
passiva a la ciutat deixant, pràcticament, d’actuar-hi. Segons explicava l’equip de redacció de la revista, els treballs fets fins ara per
a aconseguir parcs a la ciutat havien sigut lents i costosos i les actuacions d’habitatge urbà a base de grans edificis de comunes
havien esdevingut un fracàs, en opinió dels propis usuaris i promotors. Al respecte a SA s’argumentava:
La sustitución de la vivienda tradicional por los dormitorios colectivos o semi-individuales, los cuarteles obreros presuntamente modernizados y construidos mediante la enseñanza falaz de la “comuna de viviendas” – comuna en las palabras,
cuartel en los hechos – no satisface a los usuarios, empleados u obreros porque estas unidades son incómodas y tampoco
satisfacen a los promotores porque son caras.
El momento de desengañarse en lo que concierne a estas “comunas” ha llegado. Privan al obrero de la superficie habitable, a la cual tiene derecho, para transformarla en corredores y pasajes cubiertos. La comuna ficción que reduce tanto el
espacio vital como la comodidad (la cola al lavabo, al WC, al vestidor, a los comedores) comienza a suscitar la inquietud
de las masas trabajadoras (SA [1930] a Aymonino 1973, 81-82101 i a Cannella, Merigi, 2007, 464) 102.

100

Figura 2.84: M. Ginzburg i M. Barshch. Ciutat Verda. Pavelló
per a visitants. (a Sovremennaia Arkhitektura, n. 1-2, 1930).
Figura 2.85: M. Ginzburg i I. Milinis. Edifici d’habitatges comunals “Narkomfin” a Moscou, 1928-1929, visitat per J. L. Sert i
J. Torres Clavé l’abril de 1934 (a AC, n.17, 1935).

L’equip de redacció de Sovremennaia Arkhitektura estava format per: A. Vesnin i
M. Ginzburg (directors), M. Barshch, G. Vegman, V. Vesnin, V. Vladimirov, A.Gan, L.
Komarova, N. Krasil’nikov, I. Muravev, I. Nikolayev, P. Novitsky, A. Pasternak, N.
Sokolov, R. Khiger, F. Yalovkin, I. Leonidov i G. Gorlo (Kopp, 1970, 203).
101
La traducció al castellà l’hem tret d’aquest llibre.
102
El text, està traduït a l’Italià al llibre de la reproducció facsímil de Sovremennaia
Arkhitektura (Cannella, Merigi, [1930] 2007,464) i al castellà al llibre de Vieri Quilici,
Ciudad rusa, ciudad soviética, de 1976.

Amb aquesta atmosfera de desengany, el grup OSA encetà els números de l’últim any de la revista Sovremennaia Arkhitektura, a
través dels quals anà mostrant una col·lecció de projectes “desurbanistes” per a ciutats soviètiques, resultat dels múltiples concursos que el govern convocà103. De totes aquestes ciutats “desurbanistes” podríem distingir-ne dos grups:
1- Grup format per propostes radicals de ciutats lineals previstes per a ser esteses per a tot el territori rus que, com explicàvem a
tenor del concurs de la Ciutat Verda, disposaven els habitatges individualment i de forma quasi “aleatòria” al voltant d’una infraestructura, sense pràcticament carrers. El projecte per a Magnitogorsk104, de Barshch, Vladimirov, Okhitovich i Sokolov (figures
2.86-88), així com la proposta de la Brigada OSA pel Grosplan de la federació russa són els projectes més destacats d’aquest
grup (figura 2.89).
2- Grup format per ciutats lineals basades en una malla o en una disposició ordenada de l’arquitectura. Els volums es col·loquen
concordants amb la malla però també molt separats, mantenint la baixa densitat “desurbanista”. La “caseta” individual desapareix com a tipus edilici i en el seu lloc es proposen residències formades per cèl·lules individuals amb espais compartits. La
proposta de Leonidov amb altres membres d’OSA per a Magnitogorsk en seria un exemple (figura 2.90). La ciutat Cominternovsa – el projecte que dóna imatge a l’article del GATCPAC sobre la Ciutat Verda al primer número d’AC – formaria part
d’aquest segon grup. Tot i no ser aquesta una proposta de creixement il·limitat la ordenació de la ciutat sí que manté una estructura de ciutat lineal (figura 2.91).

103

Com veurem, darrere d’aquests concursos hi havia l’arquitecte Nikolai Miliutin, que
havia sigut comissari del poble per a les finances i que ocupava el 1930 el lloc de
director de l’Acadèmia comunista.
104
Concurs que tractava de resoldre un nou assentament humà a l’entorn de dos
grans complexos industrials (un de químic i un de metal·lúrgic) del pantà Otorvanovka.

Figures 2.86-88: Barshch, Vladimirov, Okhitovich i Sokolov. Proposta per a Magnitogorsk, 1929-30 (a Sovremennaia Arkhitektura, n.1-2, 1930).
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Figura 2.89: grup OSA. Proposta pel
Grosplan de la federació russa, 1930.
Cintes d’habitatges mínims a banda i
banda de les carreteres (a Sovremennaia Arkhitektura, n. 6, 1930). Figura
2.90: Part inferior esquerra, Leondidov
et al. Proposta pel Grosplan de la
federació russa, 1930. Ciutat lineal de
tres illes d’ample (a Sovremennaia
Arkhitektura, n.6, 1930). Figura 2.91:
Part inferior dreta. G. Vyegman i M.
Patishyev. Cominternovsa, 1930 (a
Sovremennaia Arkhitektura, n.3, 1930).

Aquesta col·lecció de ciutats, o, podríem dir en algun cas, de projectes territorials, tenen un aire molt particular. Formades per
arquitectures de línies i formes molt pures, la distància entre elles i la voluntat d’apropiar-se del territori a través de la disposició
dels volums, o de la continuïtat de llargues línies de carreteres i d’assentaments, determina una forma de fer urbanisme inèdita.
Sens dubte, però, una de les característiques més excèntriques d’aquests models recau en els habitatges individuals del primer
grup de ciutats. Aquestes casetes, que es podien adossar o deixar aïllades, de dimensió molt reduïda, on l’habitant residia en total
contacte amb la naturalesa, eren la clau de l’èxit del discurs “desurbanista”. La utilització per a la seva construcció de materials
barats i pròxims i de sistemes ràpids i fàcils de muntar i desmuntar, era la garantia d’una imminent propagació de la població ciutadana cap el camp (figura 2.92). Segons l’equip de redacció de SA, qualsevol altre mètode per descongestionar la ciutat “no era
més que una utopia administrativa” (SA [1930] Cannella, Merigi, 2007, 464). L’autocrítica era la base de la proposta residencial
“desurbanista”: en l’editorial de la revista es planyien d’haver confós “individualitat” amb “individualisme” a l’hora de detectar el
problema de la societat capitalista, i d’haver confós el “comunisme” amb el “comunitarisme” en el moment de cercar solucions. Les
casetes, per tant, garantien la formació de l’individu, amb individualitat. Un individu que vivia en comú però no en comunitat (SA
[1930] Cannella, Merigi, 2007, 464-465). Els arquitectes definien aquests habitatges mínims com:
È un'abitazione in cui l'individuo svilupperà la sua personalità. È un'abitazione in cui non ci sarà più posto per
l'individualismo piccolo borghese.
Bisogna costruire molti alloggi, bisogna costruirli economicamente, a un prezzo inferiore dell'izba del villaggio, a un prezzo
inferiore della baracca dell'operaio. Bisogna costruirli presto e questo non è possibile che utilizzando l'esperienza tecnica di
ogni parte del mondo.
Non si costruirà il socialismo sulla base di una tecnica "alla russa ", anche se la si condisce con un gran numero di termini
socialisti. (Ginzburg [1930], a Cannella, Merigi, 2007, 465).

Possiblement, la llibertat de moviments del ciutadà vinculada a una edificació “no estàtica”, idea que està al darrere d’aquestes
“casetes”, és l’aportació més original d’aquestes ciutats “desurbanistes” al panorama urbanístic internacional. La intenció és que
cada persona porti agregada una casa desmuntable que pot muntar allà on ell desitgi. En paraules dels propis membres d’OSA:
Digámoslo francamente: No, no serán los colosos (las casas-comunas) enormes, pesados, monumentales, eternos y que
siempre ocuparán el suelo, quienes resuelvan el problema del reparto territorial socialista ¡Casas agrupables! Qué más da
si las primeras no salen bien. Pero qué suerte que sean tan fáciles de desmontar como de montar; nadie protestará si el
marido y la mujer, si dos amigos de siempre, si un grupo de camaradas inseparables sitúan sus casas individuales unas

Figura 2.92: A baix a la dreta. Grup OSA. Proposta pel Grosplan, 1930. Sistema constructiu dels habitatges en funció de la
zona en què estan emplaçats dins la federació russa (a
Sovremennaia Arkhitektura, n.6, 1930).
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junto a las otras, y las agrupan en un solo bloque; cada vivienda conservará su independencia con entrada propia en el
jardín. Y aunque estalle la discordia […] no existe dificultad alguna, puesto que en cualquier momento existe la posibilidad
de separar las unidades de habitación, de aumentarlas o disminuirlas, de desmontarlas completamente y llevárselas a otra
parte (A. Pasternak a SA, n.1-2, 1930, traducció a Kopp, 1974, 208-209).

Figura 2.93: Sobre aquesta columna, part superior. GATCPAC. Caseta desmuntable, fulletó promocional 1933 (fons
GATCPAC, AHDBCOAC). Figura 2.94: Sobre aquesta columna, diferents distribucions de casetes. Proposta pel Grosplan
del grup OSA, 1930 (a Sovremennaia Arkhitektura, n. 6,
1930). Figura 2.95 i 2.96: A la dreta, grup OSA. Proposta pel
Grosplan, 1930. Agregació de diferents mòduls de cases i una
casa familiar (a Sovremennaia Arkhitektura, n.6, 1930).

Aquetes “casetes” sorgides a la proposta de Ginzburg i Barshch pel concurs de la Ciutat Verda i que OSA proposà escampar-les
per tot el territori de la Federació Russa amb la seva proposta de Grosplan105, a nosaltres ens recorden profundament la intenció i
la pròpia estètica de la caseta desmuntable del GATCPAC (figures 2.93-96). La imatge que d’una d’aquestes casetes sortí a
L’Architecture d’Aujourd’hui, com un model exempt, amb terrassa i sobre pilotis, s’adaptaria a la primera versió de la caseta desmuntable que hem vist en croquis al capítol 1.4. Fins i tot, a AC número 7 (1932) es dóna a entendre que la caseta podria anar
aixecada sobre pilotis com el model rus106. També trobem similituds en la filosofia constructiva de la caseta, amb la determinació
del GATCPAC d’usar materials coneguts pels ciutadans i tècniques de ferreteria, com la frontissa, per a les unions107 (figura 2.97).
Malgrat tot, però, creiem que dels dos grups de ciutats sorgides de les tesis del “desurbanisme”, i que definíem anteriorment, la
CRV, com a model urbà, manté una major relació amb el segon grup. Podem trobar semblances, per exemple, amb la proposta
liderada per Leonidov per a la ciutat de Magnitogorsk. La ciutat disposava l’arquitectura de forma molt similar a com el GATCPAC
organitzà la CRV, tot fent valdre la malla com a element organitzador de les diferents edificacions (figures 2.98).
Podríem establir, alhora, relacions directes entre el GATCPAC i el grup OSA observant també la manera com els arquitectes russos exposaven els seus dibuixos en els plafons dels concursos. La utilització efectiva de fletxes i vectors, així com la utilització de
fotos de vegetació i arbres, recorden les memorables teles de l’exposició de la CRV als baixos de la Plaça Catalunya de 1933
(figures 2.99-102). Aquests recursos també són utilitzats al projecte Cominternovsa, que il·lustra l’article de la Ciutat Verda del
primer AC, tot mesclant els plans de la ciutat amb imatges de persones fent esport. Tanmateix, no només la similitud entre la CRV i
aquest projecte es troba en els gràfics, sinó també en el mateix pla de la ciutat, un desenvolupament a la vora d’un llac on s’hi
arriba per mitjà d’una infraestructura que hi desemboca en l’epicentre, d’igual manera com el perllongament de la Gran Via desembocava a la CRV (figures 2.103-105). La ciutat, a més, també es desenvolupa per franges paral·leles i recull, a la part central, els
equipaments més sol·licitats. La gran diferència, però, es troba en la disposició dels edificis, que en la CRV és paral·lela a la costa i
en aquest cas és perpendicular. Una altra coincidència és la ubicació d’una vasta àrea cultivable a la part posterior de la ciutat
(segons es desprèn de la traducció del text que acompanyava la ciutat a SA), diferenciada en color gris a la planta.
105

El Grosplan era un concurs per determinar un model tipus pel creixement i naixement de noves ciutats a la RSFSRI (l’estat federal rus de la URSS). La proposta
d’OSA fou publicada a l’últim número de SA, el 6è de 1930.
106
En la descripció de la caseta es parla que si la casa estigués emplaçada en un lloc
amb forta pendent “o sobre pilotis” el cotxe podria situar-se davall d’aquesta (AC n.7,
1932, 19).
107
Curiosament a SA n.1 de 1927 surt un article sobre la frontissa.

Figura 2.97: Frontissa publicada a Sovremennaia Arkhitektura,
n.1, 1927.
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Figura 2.98: Leonidov et al. Imatge de la proposta per a Magnitogorsk (a Sovremennaia Arkhitektura, n.4, 1930). Figura 2.99: Part superior dreta, G. Vyegman i M. Patishyev, Cominternovsa, 1930, plafó de la proposta (a Sovremennaia Arkhitektura, n.3, 1930). Figura 2.100: Part
inferior, dreta, GATCPAC, imatge de la CRV. Detall de l’exposició sobre la nova Barcelona
fotografiat (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C28/172.1).

Figura 2.101: Part superior esquerra, G. Vyegman i M. Patishyev, Cominternovsa, 1930 (elaboració pròpia segons documentació de la revista Sovremennaia Arkhitektura). Figura
2.102: Part inferior esquerra, GATCPAC. CRV, 1931-38
(elaboració pròpia segons documentació original). Figures
2.103-105: Sobre aquesta columna, M. Ginzburg i M. Barshch.
Diferents plafons de la proposta per a la Ciutat Verda de
Moscou, 1930 (a Sovremennaia Arkhitektura, n.1-2, 1930).
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Ernst May i les noves ciutats russes
Amb posterioritat a l’article sobre la Ciutat Verda de Moscú, poca cosa més es publicà a la revista AC referent a la Unió Soviètica.
No hi hagué cap seguiment del concurs tot i les expectatives creades. Als primers números aparegueren algunes ressenyes sobre
cinema o exposicions, com la que es publicà a AC número 2, amb un to encara entusiasta:
Las condiciones especiales de la vida de los trabajadores de la URSS exigen que el arquitecto tenga en cuenta la actual
vida socializada y colectivista del país. La casa comunal se compone de millares de células particulares y de grandes
locales públicos: fábrica – cocina, club, teatro y lavadero, etc. Estos rasgos introducen en la arquitectura soviética esencialmente constructiva una variedad y un sello especial de clase que la distingue de la arquitectura europea y americana108
(AC n.2, 1931, 32).

L’article, també extret de VOKS109, s’acompanyava amb una imatge del film Tierra d’Aleksandr Dovzhenko (figura 2.20), corresponent a una casa / decorat com les que mostràvem al capítol 2.1 del film La línea general d’Eisenstein publicades a un Cahiers d’Art
de l’any 1928. El to de l’article ens fa pensar que el GATCPAC no sabia massa cosa del que realment passava a la URSS. Sens
dubte, l’article contrasta amb el to pessimista i fred de la ressenya escrita tres anys després i publicada a AC número 17, a tenor
del viatge que alguns membres del grup feren a la URSS el 1934110, i que sembla la justificació d’un desengany:
Hace cosa de un año se habló constantemente en revistas de arquitectura de los proyectos de grandes construcciones en
la URSS y de su nueva orientación académica. Decimos nueva, porque la república soviética había mantenido, al menos
así parecía por los documentos y folletos que llegaban hasta nosotros, un criterio de preferencia absoluta por una arquitectura moderna y “funcional” (AC n.17, 1935, 29).

108

Títol de l’article: “Exposición de la temática revolucionaria y soviética en las artes”.
A AC n. 4 també es publicà una breu ressenya sobre “El primer film sonoro de la
URSS”.
109
Veure principi d’aquest subcapítol.
110
El viatge es féu l’abril de 1934 amb una empresa governamental soviètica anomenada Intourist que organitzava viatges per visitar el país (fons Torres Clavé, AHDBCOAC, C1873/18).

La informació esbiaixada que els arribava en forma de “documentos y folletos” era potser una forma de “maquillar” les males notícies provinents de la URSS que arribaven de la mà dels companys del CIRPAC i que, per proximitat, el GATCPAC n’havia d’estar al
corrent. Un any abans d’aquest viatge a Rússia, el quart CIAM no havia pogut celebrar-se a Moscou i s’hagué de fer a bord del
Patris per la negativa del govern rus. També, se sabia que el concurs del Palau dels Soviets no el guanyà cap arquitecte modern,
sinó un acadèmic amb un projecte que els editors d’AC desqualificaren tot dient “es de lamentar que aún en países donde se ha
operado una total transformación como en la URSS pueda triunfar el espíritu fósil de los viejos académicos” (AC n.5, 1932, 42). En
aquest mateix número en què el grup es feia ressò del concurs del Palau dels Soviets, un article donava compte de com marxava
la construcció de noves ciutats a la URSS, en el que fou el segon i últim article sobre arquitectura soviètica de la revista del GATEPAC abans de la ressenya del viatge de 1934. L’escrit no era d’un rus, sinó de l’alemany Ernst May.
May estava supervisant l’aplicació del Grosplan de la federació russa, sol·licitat pel govern soviètic en una feina que havia d’acabar,
teòricament, el 31 de desembre d’aquell mateix any111 (figura 2.106) (May a AC n.5, 1932, 44). L’article d’AC era la conferència que
el mateix May havia donat el juny112 de 1931 a la reunió del CIRPAC de Berlín i que ja havia estat publicat a Das Neue Frankfurt,
revista del qual ell mateix n’era el director (figura 2.107). El GATCPAC sempre havia acceptat estar influenciat per tot el que es
publicava a Das Neue Frankfurt. El propi format de la revista recorda clarament el format d’AC. Pel que refereix al projecte de la
CRV, com anirem veient en detall, gran part del material gràfic utilitzat per explicar la CRV sorgia de les seves pàgines. Alhora els
autors explicaven a la Memòria de la ciutat, que la franja d’horts de lloguer estava inspirada en l’àrea hortícola de la siedlung Römerstadt, també de May113 i publicada per duplicat a la seva revista (figures 2.108 i 2.109). Igualment, el barri, amb els horts havia
sigut visitat prèviament per Torres Clavé durant el CIAM de Frankfurt. A Das Neue Frankfurt es publicaven de tant en tant alguns
projecte d’horts de lloguer com el de l’arquitecte Ulrick Wolf114, del departament d’horticultura de Frankfurt am Main, una franja
d’horts al límit d’un barri de Frankfurt que utilitza les mateixes casetes d’eines que la franja de Römerstadt. Com sabem, el conreu
111

Ernst May arribà a la URSS l’Octubre 1930 amb una “brigada” de professionals
centreeuropeus (E. Mumford, 2000, 49). Altres d’aquests professionals cridats “a files”
eren Hannes Meyer o Hans Schmidt, dos dels arquitectes que havien format part del
grup ABC, juntament amb El Lissitzky. L’explicació d’aquest procés es pot trobar en el
text de Wilm Stein adjuntat a l’edició espanyola de EL LISSITZKY, 1929, la reconstrucción de la arquitectura en Rusia y otros escritos, GG, Barcelona, 1970.
112
La reunió tingué lloc de l’1 al 15 de juny de 1931 a Berlín (AC n.3, 1931, 36).
113
Arquitectes de Römerstadt: Per part de l’administració de Frankfurt a M: E. May, H
Boem, C. H. Rudloff. Arquitectes privats: Blattner, Schaupp, Schuster.
114
Publicat a Das Neue Frankfurt n.9, 1930.

Figura 2.106: Portada de Das Neue Frankfurt n.9, 1930, amb
un gràfic al·lusiu a “el salt” del grup de May a Rússia. Figura
2.107: Portada de Das Neue Frankfurt, n.7, 1931. Número en
què, acompanyant l’article que el GATCPAC tradueix a AC
n.4-5 de 1931-32, May donava a conèixer alguns plans de les
seves ciutats russes. Un dels quals apareix en portada.
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prengué gran importància dins la CRV. Per aquest motiu el GATCPAC reservà un espai per exemplificar la zona de conreu a la
primera tela de l’exposició de la CRV del 1933. Per il·lustrar el tipus d’hort que el GATCPAC pensava per a la ciutat, escolliren una
imatge d’un hort extreta de Das Neue Frankfurt i l’acompanyaren d’una fotografia retallada d’un burro català lligat a un pi (figura
2.110 i 2.111).

Figura 2.108 i 2.109: Part inferior
dreta, E. May (et. al). Horts de lloguer
a la Siedlung Römerstadt, 1928,
situats en una zona deprimida prop
d’un canal i separats del barri per un
mur de contenció, 1929 (a Das Neue
Frankfurt, n.5, 1930). Figura 2.110:
Part superior dreta. Ulrick Wolf.
Planta d’una franja d’horts de lloguer
a Frankfurt (a Das Neue Frankfurt,
n.9, 1930). Figura 2.111: Part superior esquerra. GATCPAC. Detall de la
primera tela de l’exposició sobre la
CRV de 1933 (fons GATCPAC,
AHDBCOAC).

A nivell d’ordenació, la CRV manté poca relació amb els barris que en l’època de postguerra es construïren a centre Europa. A
simple vista es pot comprovar que la implantació arquitectònica de la CRV no té massa a veure amb les siedlungs d’Ernst May o
amb els projectes de nous assentaments exposats en el CIAM de Brussel·les de 1930. El predomini de la barra col·locada en paral·lel formant carrers i places dóna una visió molt urbanitzada d’aquestes àrees urbanes, visió que no té cabuda al projecte del
GATCPAC que vol assimilar-se a un parc natural115. Tanmateix, retornant a la primera tela de l’exposició del 1933, per simbolitzar
la “zona de residència” de la CRV els autors utilitzaren dues imatges d’un d’aquests barris exposats a Brussel·les, les quals acompanyaren d’una fotografia de la caseta desmuntable (figura 2.112). El barri utilitzat era la colònia Neubühl, a Zurich, de Hans
Schmidt, Paul Artaria, Werner Moser, Emil Roth, Max Ernst i Rudolf Steiger116 i llur imatge s’extragué d’un número de l’any 1932, de
la recentment estrenada revista holandesa De 8 en Opbouw117. Més enllà de la provinença del material, interessa veure en el missatge del GATCPAC que la combinació de residència fixa situada en un entorn obert amb casetes desmuntables acabaria donant
lloc a l’habitatge de les vacances (fet no molt llunyà al que tenim avui en dia a moltes d’aquestes àrees: urbanitzacions i càmpings).
La colònia Neubühl tenia molt baixa densitat i les cases disposaven d’un espai pel conreu, com pot observar-se en diverses imatges (figura 2.113). Malgrat aquestes referències a les siedlungs centreeuropees, les relacions de la CRV amb els projectes urbans
d’arquitectes com May o Schmidt començaran a establir-se en la tasca que aquests desenvoluparan a la URSS a partir de 1930.
El treball d’un expert en planificació com May118 a la URSS estava plenament vinculat al debat suscitat per les propostes “desurbanistes” de 1929 i 1930 i de les quals n’hem pogut veure uns quants exemples. Les radicals idees dels arquitectes liderats per Ginzburg tant inspiraven com espantaven. Podríem dir que el desurbanisme generarà reaccions oposades: d’una banda indignà els qui
creien en les bondats humanes de la ciutat, com Le Corbusier, a qui l’experiència de la Ciutat Verda l’instigà a desenvolupar la
seva Ville Radieuse119, com sabem (Cohen, 2002, 29). De l’altra inspiraren significativament alguns planificadors de ciutats soviètiques que, malgrat veure en el desurbanisme una utopia irrealitzable, trobaren positives algunes de les seves apostes, com la pos115

Veure capítols 1.2 i 1.3.
Els arquitectes eren integrants del grup que publicava juntament amb El Lissitzky la
revista ABC Beitrage Zum Bauen.
117
De 8 en Opbouw n.3, 1932.
118
May havia estat el responsable de planejament en el Frankfurt d’entreguerres,
portant a terme més d’una vintena de siedlungs (E. Mumford, 2000, 30).
119
La base de la Ville Radieuse és l’esquema proposat al “reportatge” “Réponse à
Moscou” de 66 planes enviat a les autoritats soviètiques a les sis setmanes del seu
retorn de la capital russa (Cohen, 1992, 137).
116

Figura 2.112: GATCPAC. Detall de la primera tela de
l’exposició sobre la CRV,1933 (fons GATCPAC, AHDBCOAC,
Armari 1). Figura 2.113: H. Schmidt. Colònia Neubühl a
Zurich, barri número 19 a el CIAM de Brussel·les, 1930 (a
CIAM, 1930).
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sibilitat d’establir ciutats lineals per ordenar el territori. Un dels polítics més influents en el panorama arquitectònic soviètic era Nikolai Miliutin, arquitecte i responsable de “nous assentaments humans” de l’Acadèmia Comunista en el moment d’auge dels concursos per a noves ciutats. Miliutin publicà a finals de 1930 Sotsgorod, el problema de la construcció de les ciutats soviètiques120, un
inspirador llibre on advocava per la ciutat lineal com a model soviètic d’ocupació territorial. Miliutin, era una curiosa figura del panorama arquitectònic rus. Instigador de les investigacions arquitectòniques sobre la casa comunal mentre era el Comissari del Poble
per a les Finances121, no dubtà en instal·lar-se al Narkomfin de Ginzburg, edifici que ell mateix féu projectar, un cop aquest acabà
de construir-se.
El treball d’Ernst May a la URSS tenia una missió concreta: infondre el pragmatisme. En l’article publicat a AC números 4 i 5, May
acceptava la influència que el llibre Sotsgorod estava tenint pel seu treball a Rússia122. El plantejament de Sotsgorod era reciclar la
idea de la ciutat lineal de baixa densitat del desurbanisme mesclant-la amb la idea del treball en sèrie. Aquesta ciutat lineal industrial reunia l’ambició marxista de dissoldre les diferències entre vida de ciutat i vida urbana, tot generant un continu industrial que
disposés les residències a tocar dels llocs de treball. A Das Neue Frankfurt es publicaren alguns dels esquemes desenvolupats per
Miliutin a Sotsgorod123 i la ciutat lineal com a model urbà soviètic fou considerada factible per May (figures 2.114 i 2.115). L’alemany
diferenciava dos models distints: la ciutat lineal i la ciutat satèl·lit. El sistema lineal vinculat a la indústria es demostrava efectiu per
a organitzar el territori. Com veurem a la quarta part del nostre treball, questa evidència féu replantejar per tercera vegada consecutiva les conclusions de Le Corbusier sobre què havien de ser les noves ciutats, publicant, arribats als anys quaranta, el seu llibre
Trois établissements humains124.
L’article d’Ernst May publicat a AC números 4 i 5 es titulava “Las nuevas ciudades en la URSS”125 i era l’explicació de les línies de
treball que el seu grup d’arquitectes seguia en la planificació de nous assentaments al país comunista. L’arquitecte descartava de

120

Traduït al francès per Jean-Louis Cohen, el 2002.
Càrrec que ocupà de 1924 a 1929 (Cohen, 2002, 9)
122
No sabem del cert si l’encàrrec de May vingué directament de Miliutin o no. Els
dos, tanmateix, estigueren vinculats el primer any de treballs de May.
123
May també presentà imatges de Sotsgorod i d’algunes ciutats del grup OSA a la
reunió del CIRPAC de Berlín, de 1931, i que donà peu a l’article (Mumford, 2000, 65).
124
Ens estendrem més en aquest aspecte arribats a la quarta part del nostre treball.
125
A Das Neue Frankfurt n.7,1931, aquest article es titulava “Der bau neuer städte in
der UDSSR”.
121

Figura 2.114 i 2.115: Miliutin. 1930. Diferents esquemes per
ciutats industrials lineals per a la Unió Soviètica . Normalment,
la zona residencial se situa paral·lela al riu, i entre aquesta i el
riu s’hi col·loca un parc (a Milioutin, [1930] 2002, 68 i 69).

bon inici els plantejaments “desurbanistes”, desconsiderant el lema de Bruno Taut, present en totes les discussions urbanes que
hem vist fins ara:
Han propuesto edificar construcciones de un piso colocados sobre pilares a ambos lados de la carretera que conduce a los
Kolchose.
Esta idea se considera en la URSS como una idea teórica y no ha sido nunca llevada a cabo; debe ser desechada por antieconómica en el sentido de aprovechamiento del plano.
Han propuesto también, descomponer la ciudad, es decir, han aceptado una proposición que Bruno Taut hizo ya hace años
bajo el lema “La tierra es una buena vivienda”.
Este pensamiento carece de toda lógica tratándose de la ciudad como base industrial, y no podrá realizarse prácticamente
porque al alejar los obreros de su trabajo se encarecerá notablemente el transporte. (May a AC n.4, 1931, 32).

Seguidament, May passava a explicar les bondats dels dos models escollits: “la ciutat lineal” i “la ciutat satèl·lit”. La primera era
“especialmente óptima para resolver varios problemas importantes, como la organización de la industria por el sistema de trabajo
corriente y el establecimiento de grandes masas humanas a la mínima distancia del lugar de trabajo”. La segona ciutat s’havia
pensat per a resoldre els problemes de densitat de les grans ciutats ja existents. Aquesta tenia una gran avantatge respecte la
ciutat lineal “cuál es la posibilidad de ensancharse por todos los lados y, además, facilita un ensanche urgente imprevisto” (May a
AC n.4, 1931, 32). De fet, la ciutat satèl·lit està en la base de les siedlungs ordenades per May a les afores de Frankfurt. Malgrat
acceptar la possibilitat del sistema lineal, May apostà per crear ciutats unitàries i organitzades per barris/cèl·lula que reforcessin
una vida en comunitat.
Tot i les crítiques dispensades cap a les tesis “desurbanistes”, la influència dels plantejaments llançats des de Sovremennaia Arkhitektura es deixaven notar quan May explicava com construir les noves ciutats:
Hierro, vidrio, cemento y otros materiales están en la lista de los llamados materiales “en déficit” y solo pueden ser empleados para la construcción de viviendas en los casos más precisos, pues escasean y resultan excesivamente caros.
Esto ha dado lugar últimamente a un gran número de disposiciones y órdenes obligando al ahorro de estos materiales y
prescribiendo la utilización más intensa de los materiales locales de construcción (AC n.5, 1932, 44).
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Figura 2.116: GATCPAC Esquema de la CRV aparegut a AC
n.7, 1932. Figura 2.117: E. May. Proposta per a la ciutat de
Magnitogorsk, 1930-31 (a Das Neue Frankfurt, n.7, 1931).

Ernst May, no va arribar a utilitzar sistemes de casetes individuals com els proposats per Ginzburg i Barshch a la Ciutat Verda.
Però la manca de materials de construcció obligà a construir en més baixa altura i, per tant, més baixa densitat. També, la manca
d’aliments i d’una organització nacional de l’agricultura obligà a plantejar el cultiu dins els mateixos barris de les noves ciutats. Els
projectes russos apareguts a Das Neue Frankfurt de l’any 1931 (l’article de May a AC no s’acompanyà d’imatges) estaven conformats per conjunts de barris/cèl·lules d’uns 10.000 habitants, el màxim d’autosuficients en quant a equipaments i cultius (figures
2.118 i 2.119). Els barris, per tant, disposaven de molt espai en el seu interior, una bona part del qual era destinat a horts126. Les
ciutats resultants de l’agregació d’aquestes unitats tenien un aire encara dispers, però d’una dispersió controlada. Aquest fet les
acosten, en certa manera, al projecte de la CRV del GATCPAC. Aquesta relació es fa força evident amb la proposta que May fa per
Magnitogorsk127: una ciutat allargada amb una quadrícula de carrers lleugerament distorsionada pel relleu (figures 2.116 i 2.117).
Igualment els esquemes per franges de Miliutin que hem vist i que també foren publicats a la revista el mateix any128 podrien comparar-se a les franges paisatgístiques de la CRV, sobretot pel que refereix a la situació dels habitatges seguint un curs d’aigua i a la
col·locació d’un parc al llarg d’aquest. Tanmateix, la linealitat de la CRV és una linealitat controlada i limitada a l’extensió de la
pròpia ciutat. Podríem parlar que la linealitat de la CRV és un recurs d’organització interna mentre que la linealitat de les ciutats de
Miliutin és un recurs d’organització territorial.
Malgrat el pragmatisme alemany importat per Ernst May en el Grosplan de la federació russa, el plenari del comitè central del partit
comunista posà punt i final a les intencions urbanístiques promogudes per l’arquitecte i polític Nikolai Miliutin, defensor de la descentralització. En una reunió d’aquest òrgan de juny de 1931, justament els mateixos dies en què May estava fent la seva conferència a Berlín davant dels membres del CIRPAC, un informe de Lazare Kaganovitch demanà acabar amb el retard econòmic de
Moscou i de les grans ciutats del país. A nivell urbà criticà tots els models estudiats fins llavors, qualificant el sistema lineal: petit
burgès. Finalment, trobà banal i un perjudici polític la disminució o la liquidació de les ciutats (Cohen, 2002, 24). Malgrat tot, Miliutin
seguí ocupant càrrecs polítics i el grup d’Ernst May aguantà a la URSS fins el 1934 (Ingberman, 1994,140). Cap dels plans que
hem vist fins ara, però, s’acabà implementant (el que, irònicament, els fa també comparables amb la CRV).
126
Així s’explica en la descripció que sobre un “barri tipus horitzontal” es feia a Das
Neue Frankfurt, n.7, 1931, 120.
127
La proposta de May fou un concurs convocat el 1930 i que guanyà la brigada
liderada per Mart Stam. Malgrat tot les autoritats russes desestimaren el projecte
guanyador (Ingberman, 1994, 139).
128
Das Neue Frankfurt, n.3, 1931.

Figura 2.118: E. May. Barri / cèl·lula per a la ciutat de Stseglovsk, 1930 (a Das Neue Frankfurt, n.7, 1931).
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Figura 2.119: E. May. Plànol general de la proposta per a
Stseglovsk, 1930. Ciutat conformada amb l’agregació d’unitats
dels barris (a Das Neue Frankfurt, n.7, 1931).

2.2.3

Comparació dels models i discussions entre arquitectes
Amb tot el que hem estat veient fins ara, podríem sintetitzar en tres els models urbanístics de l’escena internacional dels anys
trenta que esdevenen una referència per a l’elaboració del projecte de la CRV:
1- Els models sorgits de les teories urbanístiques de Le Corbusier
2- Les ciutats “desurbanistes” del grup d’arquitectes OSA
3- Els planejaments d’Ernst May per a les ciutats russes
Ens hem proposat extreure un exemple de cadascun d’ells, redibuixar-lo i valorar-lo amb els mateixos paràmetres amb què definíem la CRV a la primera part del treball. De Le Corbusier hem agafat dues illes de 400x400 metres de la Ville Radieuse, que ell
anomenà la Ville Verte en clara referència al concurs convocat a Moscou el 1929 (figura 2.120). Del desurbanisme rus hem agafat
la ciutat Cominternovsa de G. Vyegman i M. Patishyev al ser la ciutat que il·lustra l’article del primer número d’AC sobre la Ciutat
Verda i al tenir una semblança evident amb el projecte de la CRV (figura 2.123). I d’Ernst May hem agafat un barri/cèl·lula, que ell
anomenà horitzontal, per a 10.000 persones i que aparegué definit amb precisió a Das neue Frankfurt acompanyant un article del
mateix arquitecte, article que el GATCPAC traduí i publicà posteriorment a AC números 4 i 5, com hem vist (figura 2.121). A més,
hem volgut afegir a la comparació un altre model que establís una base de referència. Aquest és l’eixample de Barcelona al qual
hem caracteritzat amb uns paràmetres d’alçada, profunditat i població similars als existents a l’època del GATCPAC.
Hem establert una primera comparació entre els cinc models basant-nos amb els set recursos arquitectònics d’ordenació de la
CRV que definíem al capítol 1.3. Per a fer més visible la comparació hem establert un quadre sintètic, on fem una lectura exemple
per exemple de cadascun dels recursos. Posteriorment hem sotmès els diferents casos al càlcul d’uns paràmetres que ens permetin comparar-los i establir unes categories de ciutats. Les categories ens determinaran quina relació tingué el disseny de la CRV
amb cadascuna de les ciutats. Els valors que hem calculat per a la comparació són la ocupació, l’edificabilitat, la superfície construïda per persona i la relació d’espais esportius per persona (figura 2.122).

Figura 2.120: Le Corbusier. Detall de la Ville Verte, unitat de
dues illes de la Ville Radieuse, 1930 (a Le Corbusier 1964,
263). Figura 2.121: E. May. Detall d’un barri residencial “horitzontal” per a 10.000 persones, 1930-31. Proposta per a les
ciutats de la Federació Russa (a Das Neue Frankfurt, n.7,
1931).
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Recursos arquitectònics d’ordenació i urbanització utilitzats a la CRV

Eixample de
Barcelona
Amb paràmetres
d’ocupació dels
anys trenta

Ville Verte
Nom que pren el
conjunt de dues
illes de la Ville
Radieuse de Le
Corbusier

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

Traçat de carrers segons una malla preestablerta.

No hi ha rastre de la
vegetació preexistent.

L’activitat està concentrada, però en conjunts
de molt alta densitat.

No deixa espais lliures.

Totalment urbanitzat.

Totalment parcel·lat.

La unitat es planteja
com a part d’una trama
uniforme de creixement
il·limitat, no conforma,
per tant cap nucli satèl·lit
rodejat d’espais agrícoles.

Traçat de carrers segons una malla teòrica.
En emplaçaments reals
la malla no es modifica
però l’ordre de la ciutat
pot veure’s alterat.

Ciutat pensada per a
establir-se damunt d’un
entorn naturalitzat
artificialment amb llacs i
prats.

Hi ha una concentració
dels habitants en edificis
de gran alçada per
aconseguir el màxim
d’espai lliures.

Malgrat alliberar molt
d’espai, l’espai lliure
està molt ocupat amb
camps d’esports, equipaments i llacs.

S’urbanitzen els carrers
del voltant amb vials de
dues altures. També els
aparcaments estan
aixecats. Els interiors
d’illa, en canvi, es plantegen amb estrets
camins per a vianants.

No hi ha parcel·lació
dels edificis. Només
apareixen tanques en
els camps esportius i als
patis de les escoles.

La unitat es planteja
com a part d’una trama
de creixement il·limitat,
no conforma cap nucli
satèl·lit.

L’interior de l’illa es
pensa ple de conreus
per a abastir la població
de la unitat. No es
manté la vegetació
existent.

S’utilitza una construcció
de poca altura, però
amb molta població per
sostre edificat.

No deixa espais lliures
sense ús adscrit. Malgrat disposar de molt
terreny obert, aquest
s’aprofita pels conreus.

S’urbanitzen els carrers
circumdants a l’illa de
forma convencional.

No hi ha parcel·lació.
Imaginem, però, que
només les zones conreades i els patis de les
escoles anaven tancats.

La unitat es planteja
com a part d’un esquema genèric, no conforma cap nucli satèl·lit. Els
conreus es situen tant
dins com fora la ciutat.

La ciutat manté les
característiques naturals
de l’entorn exceptuant la
zona de residència.

No concentra. S’utilitza
una construcció de poca
altura, poc densa i molt
separada entre si.

La construcció és tan
dispersa que queden
moltes àrees obertes
sense cap ús adscrit.

No en tenim informació
però dels plànols es
dedueix una mínima
urbanització.

No hi ha parcel·lació ni
tanques.

La ciutat és un nucli
satèl·lit d’una comunitat
de treballadors. Sembla
tenir un àmbit de conreu.

Barri horitzontal Traçat de carrers seCèl·lula urbana
usada en projectes
de ciutats d’Ernst
May

gons una malla teòrica
que es veu lleugerament
deformada en inserir-se
en un emplaçament real.

Cominternovsa

Projecte ordenat en un
paisatge específic.

Ciutat projectada
per G. Vyegman i
M. Patishyev

Figura 2.122: Comparació a la mateixa escala. Elaboració pròpia.
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De la comparació se n’extreuen algunes conclusions. En quant als recursos emprats, la forma de situar-se en el paisatge de la
CRV s’acosta a algunes ciutats de May; la deformació de la malla de camins del projecte del GATCPAC per adaptar-se a la curvatura de la platja o a la penetració de la llacuna de la Murga s’assimila a la deformació de les trames urbanes de les ciutats russes
de l’arquitecte alemany (figura 2.124). Igualment, la disposició per franges paral·leles al mar ens recorda la forma com la ciutat de
Cominternovsa ordena l’edificació. En quant a les àrees sense ús adscrit, la profusa ocupació de l’espai obert que es dóna tant en
el model de Le Corbusier com en el de May, ja indica que la CRV s’acosta a la ordenació del model “desurbanista”. En quant a
edificació, en canvi, la gran alçada dels edificis residencials de la CRV, arribant a onze plantes en els estatges de temporada,
s’assimila a l’alçada dels models de Le Corbusier, que, per aconseguir una baixa ocupació de la illa, projecta els blocs redents de
tretze plantes d’alçada.
Si ens referim als valors que hem calculat, i, en particular, als més físics, l’eixample, com era d’esperar, és el model que més ocupació i més edificabilitat té, i per tant és el model que menys sòl allibera (59% d’ocupació i una edificabilitat del 3,45). La Ville Verte
de Le Corbusier és un altre exemple que manté una ocupació i una edificabilitat alta (un 34% i 1,77), però tanmateix, ja rebaixa a la
meitat els valors de l’eixample. Els altres tres exemples tenen valors d’ocupació i edificabilitat mínims. Els de la CRV s’acosten al
model “desurbanista” rus essent encara més mínims (ocupació: 0,7% a la CRV i 4,2% a Cominternovsa; i edificabilitat: 0,02 a la
CRV i 0,10 a Cominternovsa129). L’edificabilitat del barri d’Ernst May també és mínima (0,24) però la ocupació es queda a mig camí
entre el model de Le Corbusier i el “desurbanista” (12%).
Allà on apareixen sorpreses, però, és en la comparació de la ràtio de superfície construïda per persona de cada exemple. Aquesta
relació, que, per descriure-la més gràficament, podríem anomenar-la ràtio “construcció/llit”, determina, al nostre entendre, el grau
de “realisme” de cada model (en el gràfic apareix com a m2 sostre/habitant). Així, el valor més elevat és el de la ciutat “desurbanista”, amb 68m2/llit, degut a la gran quantitat d’espais comuns que té (tot i que potser hi ha espais pel treball que no hem sabut identificar). La Ville Verte de Le Corbusier també presenta un valor alt, 27 m2/llit130, tot i que s’acosta més a la mitjana. El que fa disparar
129

Figura 2.123: G. Vyegman i M. Patishyev. Detall de la ciutat
de Cominternovsa, 1929-30 (Sovremennaia Arkhitektura, n.3,
1930).

Cal tenir en compte, però, que la CRV l’hem valorada considerant el perímetre
exacte de la ciutat mentre que Cominternovsa l’hem valorada agafant només un tros
de la ciutat, al no tenir tota la informació sobre aquest exemple “desurbanista”.
130
Hem detectat que Le Corbusier utilitza una dada enganyosa. Parla de 14m2 llit amb
el que aconsegueix ubicar 1.000 habitants per hectàrea. Però ens hem adonat que
per arribar a aquest valor, a la superfície considerada no se li ha descomptat ni la
superfície construïda (10% aproximadament), ni els espais comuns (que valorant-los

la ràtio de la Ville Verte és la construcció de vials i de plataformes sobreelevades per a la circulació i per a l’aparcament de vehicles. La de la ciutat d’Ernst May tampoc és baixa: 24,3 m2/llit. Les ràtios més equilibrades són la de l’eixample amb 17,5m2/llit (hem
valorat una mitjana de 6 llits per cada habitatge de 100m2) i la de la CRV, molt baixa, de 14,8m2/llit.
A aquests valors caldria afegir-los-hi el percentatge de sòl dedicat a l’esport. A tots els exemples moderns, o sigui, tots menys
l’eixample, aquesta xifra és elevada. La CRV té un percentatge baix, similar al de la ciutat “desurbanista” (1,5%), al ser molt dispersa. Tanmateix, si mirem el valor de la superfície de sòl dedicat a l’esport per usuari, la CRV passa a tenir la xifra més elevada
d’aquesta ràtio, destinant-hi uns 14,8 m2 per habitant mentre que, en canvi, la Ville Verte de Le Corbusier, al ser un model d’alta
densitat, la ràtio de superfície de camps d’esport per habitant baixa considerablement, situant-se en només 1,08m2.
Aquestes ràtios ens permeten agrupar els projectes segons característiques concretes: A) “projectes dispersos” – Cominternovsa i
la CRV – versus “projectes compactes” – la Ville Verte i l’eixample (el projecte de May quedaria en una posició intermèdia). B)
“projectes realistes” – l’eixample, el barri de May i la CRV – versus “projectes poc realistes” o de difícil viabilitat – Cominternovsa i
la Ville Verte (tot i que el projecte de Le Corbusier es situa més pròxim a la mitjana). I C) “projectes esportius” – la CRV, Cominternovsa – versus “projectes poc esportius” – l’eixample i la Ville Verte. Per tant, en resum, diríem que la CRV és un projecte molt
dispers, de molt poca densitat, on cada usuari té una gran quantitat de superfície de camps d’esports a l’abast, però que manté un
grau de construcció molt equilibrat en relació la seva afluència, fet que demostra la seva viabilitat (econòmica).

Si tenim en compte el propòsit que el GATCPAC es féu a l’hora d’elaborar la CRV, i que hem explicat profusament a la primera part
de la tesi, entenem perfectament aquesta alineació precisa del projecte al grup dels “dispersos”, dels “realistes” i dels “esportius”.
Per una banda la dispersió és imprescindible pel propòsit de generar un “parc natural” pel descans dels barcelonins. El GATCPAC
trobà en les ciutats “desurbanistes” russes un exemple perfecte per a plasmar aquesta finalitat. Les ciutats “desurbanistes” eren
l’antítesi, com hem pogut demostrar, de la ciutat de Barcelona. Eren, per tant, ideals per a l’arquitectura del “descans”. Però la
determinació a portar-la a terme necessitava d’un màxim aprofitament econòmic que fes viable el projecte. Aquest cost, que, com
hem vist al capítol 1.5, tenien calculat, s’acompanyava a més d’una minimització de la construcció.
damunt del dibuix suposen un 25% de la superfície aproximadament). Reformant els
valors tot adequant-los als dibuixos apareguts a la Ville Radieuse (Le Corbusier [1935]
1964), ens dóna una mitjana de 664 hab/hec.

Figura 2.124: E. May. Planta general de la ciutat de Tirgan,
1930 (Das Neue Frankfurt, n.7, 1930).
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El GATCPAC aconseguí minimitzar la construcció de dues maneres:
1- Actuant a la cèl·lula. Empetitint l’espai habitable de cada usuari, reduint les dimensions de les habitacions i dels espais
habitables. Aquesta minimització dels espais residencials es podia plantejar sense massa incomoditats, gràcies a la temporalitat de les vacances.
2- Actuant en la urbanització de la ciutat. Controlant el nombre d’equipaments construïts, fomentant el lleure no confinat, o
sigui, a la pineda i a la platja, i evitant la urbanització del conjunt, bo i utilitzant al màxim els camins de terra.
Per tant, a la pregunta de perquè el GATCPAC continuà utilitzant un caràcter “desurbanista” per a la ordenació de la CRV, tot i les
crítiques directes al projecte que Le Corbusier dirigí per carta a Josep Lluís Sert, tot i que Ernst May desaconsellés a les mateixes
planes d’AC les característiques de les propostes de ciutats del grup OSA i malgrat la mala premsa que aquestes tenien en el sí del
CIAM hem de respondre: perquè era el model que donava la millor resposta arquitectònica al propòsit del descans.
Retornant a la discussió que mantingueren Moisei Ginzburg i Le Corbusier arran de les ciutats “desurbanistes”, podem comprovar
en llegir les cartes que s’enviaren que el tema principal de la contesa era la premissa comunista de la fusió entre camp i ciutat. A
l’escrit que després de participar en el jurat de la “Ciutat Verda” Le Corbusier envià a Ginzburg, argumentava:
La desurbanización proviene de una falsa interpretación del principio de Lenin, que dijo “SI QUIEREN SALVAR AL CAMPESINO, ES NECESARIO TRASLADAR LA INDUSTRIA AL CAMPO”. Lenin no dijo: “SI QUIEREN SALVAR AL CIUDADANO”. No hay que confundirse, pues aquí está la esencia de la cuestión. Pero aún así, se confunden. Al campesino no le
gustan las flores ni escucha el canto de la alondra, esto es cosa del ciudadano. Los hombres de todos los países y climas
tienden a vivir en colectividad. La vida en colectividad produce bienes industriales y intelectuales. La inteligencia solo se
desarrolla en masas humanas agrupadas, es fruto de la concentración. La dispersión acaba con la racionalidad y debilita
todas las ataduras de la disciplina, tanto material como intelectual. (Le Corbusier a Ginzburg, [1930] 2007, 403) 131.

Tanmateix Le Corbusier, potser sense voler-ho, en acabar la carta deixà una porta oberta a la viabilitat d’aquest tipus de ciutats:
Uno de los proyectos de desurbanización de Moscú propone “CABAÑAS DE PAJA EN EL BOSQUE!”. Espléndida idea,
pero solo para el week-end! (Le Corbusier a Ginzburg, [1930] 2007, 403).
Figura 2.125: Le Corbusier. Caricatura del “desurbanisme”.
Croquis publicat a la Ville Radieuse, 1935 (a Cohen, 1994,
135).

131

Aquesta carta de Le Corbusier a Ginzburg fou reproduïda a Sovremennaia Arkhitektura n.1-2, 1930 (la traducció l’hem trobat a Ginzburg, 2007).

Ginzburg, contestà públicament a Le Corbusier des de les pàgines de Sovremennaia Arkhitektura132, centrant-se bàsicament, altre
cop, en la interpretació arquitectònica de les paraules de Marx i Engels. Tanmateix, però, Le Corbusier havia llançat una proposta
que permetia aprofitar tota l’experiència “desurbanista” per a una utilització temporal d’aquest sistema sota el propòsit de les vacances. Potser l’error tant dels “desurbanistes” com de Le Corbusier era l’obstinació per buscar un únic model “estàndard” que fos
generalitzable a totes les ciutats i no diversos models que, complementant-se, milloressin la vida del ciutadà. El GATCPAC amb la
CRV esdevenia hàbil i pragmàtic, responent a aquest maximalisme amb una combinació de models sorgits de les pròpies discussions internacionals sobre la ciutat. Potser el grup intuïa que la proposta de Le Corbusier per a Barcelona, les illes tipus Ville Verte
de 27m2 de superfície construïda per habitant (valor que supera la ràtio de l’eixample, com hem vist), no era la suficient per a donar
una bona “risposte salubre”133 al descans dels ciutadans, per molts camps d’esports i espais enjardinats que continguessin a
l’interior. I utilitzant el model “desurbanista” com a antítesi de la urbanitat, exportaren a l’exterior de Barcelona aquesta “riposte
salubre”, fent entrar al joc urbà un àmbit més ampli: el del territori.
És curiós d’observar, però, com altres persones externes al món de les discussions urbanes ja insinuaren aquesta possible convivència de diversos models urbans al mateix temps. Retornant a l’article sobre la Ciutat Verda de Moscou publicat al primer AC de
la primavera de 1931, el periodista Mikhail Koltsov feia la següent predicció:
No será solamente Moscú en donde tendremos esta combinación de viejos centros industriales con nuevas ciudadesjardín, o por lo menos, barrios modelos. Este caso se reproducirá en muchos otros lugares. En efecto, la práctica edificación socialista no puede suprimir de un golpe las grandes ciudades industriales y proletarias ya existentes, ni transportarlas
por procedimientos mágicos sobre otros emplazamientos para ordenarlas de un modo moderno. Sin duda alguna veremos
surgir ciudades verdes cerca de Ivanovo-Vozniessensk, de Leningrado, de Kharkov etc (Koltsov, [1930], AC n.1, 1931, 30).

L’article podria haver afegit perfectament Barcelona.
132

Ginzburg, amb una correctíssima carta replicava a Le Corbusier: “pero se equivoca
querido Le Corbusier. Tanto Lenin, como Engels y Marx pensaban mucho y profundamente en el campesino y en el ciudadano. Más exactamente, para ellos el campesino y el ciudadano eran las dos caras de un mismo problema” (Ginzburg, [1930]
2007, 406). També al n.1-2 de 1930 de Sovremennaia Arkhitektura.
133
Com hem comentat al capítol 2.1, aquestes paraules les utilitzà Le Corbusier per
referir-se a “l’heure du repos” dins el seu llibre Urbanisme.
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2.3

INFRAESTRUCTURES PER A L’ESPORT, LA SALUT I EL DESCANS
Quan hom observa les referències bibliogràfiques explicitades pel GATCPAC en els primers números de la revista AC intueix que
pels arquitectes catalans qui determinava com s’havien de fer les coses eren els arquitectes alemanys. Evidentment que la relació
amb el panorama arquitectònic europeu tenia també parada a molts altres països com a Holanda, on des de les planes d’AC
s’apuntava que la revista De 8 en Opbouw estava “muy bien orientada” (AC n.5, 1932, 42), o a París, parada obligatòria per ser la
ciutat de Le Corbusier, de Cahiers d’Art i de L’Architecture Vivante. Malgrat això sigui cert, si ens fixem en les recomanacions de
llibres que el GATCPAC feia a través de la secció Bibliografía d’AC, trobarem una notable presència de manuals i monografies
d’editorials alemanyes. Si a aquests llibres els hi afegim la quantitat de material provinent de la revista Das Neue Frankfurt utilitzat
a les exposicions de la CRV, arribem a la conclusió que en els inicis del GATCPAC, l’edificació alemanya era una referència prioritària.
Els alemanys tenien l’habilitat de catalogar qualsevol disciplina. En els manuals alemanys els arquitectes de la CRV trobaren una
font fiable on cercar solucions pràctiques a problemes programàtics. En començar el capítol 1.4, comentàvem que els edificis de la
CRV “són construccions funcionals que semblen sorgides de l’estricta aplicació d’un programa”. No anàvem molt equivocats, a
tenor del que hem trobat a l’interior dels llibres recomanats pel GATCPAC. Hem numerat cinc monografies com els llibres més
influents a l’hora de projectar els edificis de la CRV:
- Sobre equipaments esportius i del lleure: Bauten der Volkserziehung und Volksgesundheit134 (Edificis de l’educació pública i de
la salut pública) de Emanuel Josef Margold.
- Sobre equipaments hotelers i sanatoris: Neuzeitliche Hotels und Krankenhäuser: Ausgeführte Bauten und Entwürfe135 (Hotels i
hospitals moderns: edificis executats i en projecte), sense autoria, Der Hotelbau von Heute im in- und Ausland; Organisation,
Technik und Gestaltung des modernen Hotelbaues136 (La construcció d’hotels avui, al país i a l’estranger, tecnologia, organitza134

Margold, 1931. Recomanat a la bibliografia de AC n.1, 1931, 35.
VVAA, 1929. Recomanat a la bibliografia de AC n.1, 1931, 35.
136
Kunz 1931. Recomanat a la bibliografia de AC n.2, 1931, 36.
135

ció i disseny dels nous edificis), de Fritz Kunz i Terrassen Typ (El tipus terrassat) sobre sanatoris i edificis terrassats en general,
de Richard Döcker137.
- Sobre infraestructures: Neuzeitlicher Verkehrsbau138 (infraestructures modernes), de H. Gescheit i K. Wittmann.
Aquests llibres posaven el mateix grau a totes les escales i donaven el mateix grau d’importància a una infraestructura viària que al
menjador d’un hotel. No hi havia arquitectures de primera i de segona categoria. Tot era motiu d’estudi. Tot demanava ésser executat amb el màxim de rigor i perfeccionament. Tot tenia un motiu derivat de la funció. Qualsevol edifici era una infraestructura.
A la CRV aquest aire d’infraestructura contaminà totes les edificacions. De fet la CRV mateixa podia ésser considerada una infraestructura destinada a “guarir” la ciutat existent. La ruptura de fronteres entre allò considerat “de culte” i allò considerat “profà” fou,
potser, un dels canvis més profunds introduïts per la modernitat. Formes útils per a proporcionar una bona il·luminació a una sala
tant podien servir per a un institut de formació professional a Lehkuche139 (Frankfurt a M.), per a una construcció ampliable pels
aeroports catalans140, com per l’edifici dels serveis administratius de la CRV. Els vidres dels aparadors de cotxes podrien ser bons
per a les sales d’operacions dels hospitals. Els hangars d’avions podrien ser bons per a cobrir piscines i els garatges dels camions
d’Alemanya podrien ser bons referents per a l’estació d’autobusos de la CRV. També les marquesines del Palau de les Nacions de
Le Corbusier podrien ésser útils per a la gasolinera de Barcelona Playa S. A. i una caseta per a la canalla d’una ciutat “desurbanista” Russa podria servir d’inspiració per a un sortidor de gasoil de Berlín (figures 2.126-139). Les màximes eren la “utilitat” i
l’aprofitament. Si un disseny ja funcionava, perquè havia de canviar-se? Si el cinema a l’aire lliure desenvolupat el 1931 per Aníbal
Álvarez141 funcionava i estava bé, el GATCPAC només havia de fer una cosa: copiar-lo (figures 2.140 i 2.141).

137

Döcker, 1929. Recomanat a la bibliografia de AC n.1, 1931, 35.
Gescheit, Wittmann, 1931. Recomanat a la bibliografia de AC n.4, 1931, 35.
139
Publicat a Das Neue Frankfurt n.1, 1929.
140
Edifici ampliable per als aeroports de la Generalitat, GATCPAC, 1934. Publicat a
AC n.14, 1934.
141
Aníbal Alvarez era membre del GATEPAC, Grupo Centro. Presentà el cinema a
l’aire lliure al 2º Concurso Nacional de Arquitectura de 1931.
138

Figures 2.126-128: Imatges de sales d’operacions amb grans
finestrals publicades al llibre Neuzeitliche hotels und krankenhäuser: ausgeführte Bauten und Entwürfe, recomanat pel
GATCPAC a la bibliografia del primer número d’AC (1er
trimestre de 1931).
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Figures 2.129-131: A la dreta: Tres programes diferents i un
mateix tipus de sala semicircular: l’edifici dels serveis aeronàutics de la Generalitat del GATCPAC, 1934 , publicat a AC,
n.14, 1934, l’edifici de l’administració de la CRV (elaboració
pròpia segons plànols originals) i un institut de formació
professional a Lehkuche, Frankfurt publicat a Das Neue
Frankfurt, n.1, 1929. Figures 2.132 i 2.133: Sobre aquesta
columna: A. von Liebe i L. Stigler. Piscina a Semmering
(Àustria), publicada a AC n.7 de 1932 juntament amb la CRV,
en comparació amb un hangar publicat en un dels catàlegs
sobre infraestructures recomanats pel GATCPAC (a Gescheit
i Wittmann, 1931, 211).

Figures 2.134 i 2. 135: Part inferior esquerra: imatge un
garatge de camions d’Alemanya (a Gescheit i Wittmann, 1931,
153) en comparació a l’estació d’autobusos de la CRV (elaboració pròpia segons documentació original). Figures 2.136 i
137: Part superior esquerra: Le Corbusier. Les marquesines
del Palau de les Nacions, 1927 (a Le Corbusier, 2009, 31) en
comparació amb la Gasolinera de Barcelona Playa del
GATCPAC (a Pizza, Rovira 2006, 151). Figures 2.138 i 2.139:
Sobre aquesta columna, grup OSA. Casetes per a nens a la
ciutat d’Avtostroj, 1929-30 (a Sovremennaia Arkhitektura, n.3,
1930) en comparació a un projecte de sortidor de gasoil a
Berlín, aparegut també als catàlegs recomanats pel GATCPAC (a Gescheit i Wittmann, 1931, 131). Figures 2.140 i
2.141: Al centre, A. Albarez. Perspectiva i planta del cinema a
l’aire lliure, 1931 (arxiu fotogràfic del GATCPAC, AHDBCOAC,
C127-168-1).
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les infraestructures del bany i de l’esport
Quan el GATCPAC havia de fer referència a un equipament existent per a justificar el projecte de la CRV, utilitzava sempre
l’experiència berlinesa del llac Wannsee142. Alemanya, entre molts altres lideratges, era capdavantera en la construcció
d’equipaments per a l’esport. Al Wannsee se’l cità per duplicat al número 7 d’AC, on la CRV fou mostrada per primera vegada.
Després de citar-se durant la descripció de la ciutat, reapareixia en forma d’imatge en un article de Ulargui143 sobre piscines (AC
n.7, 1932, 25 i 32). La platja artificial del Wannsee era un projecte destinat a acostar els habitants de Berlin a un llac situat a uns 30
quilòmetres al sud de la ciutat. Signat pels arquitectes municipals de Berlin, Martin Wagner i Richard Ermish, tractava d’equipar un
tram de la vora d’aquest llac amb un conjunt de serveis organitzats en forma de mitja lluna. Al mig s’establia un àmbit per a prendre
el sol. Malgrat la seva formalització i intenció urbanitzadora fos molt diferent a l’empleada per la CRV, el GATCPAC veié en el
propòsit i en la vocació pública del programa un exemple del tipus d’equipament pel lleure que havien d’oferir les institucions als
seus ciutadans (figures 2.142 i 2.143).
El projecte del Wannsee fou publicat a Wasmuths Monatshefte für Baukunst & Städtebau, l’any 1930144. Entre finals dels anys vint i
principi de la Guerra Civil espanyola, la temàtica de l’esport i el lleure s’emparentava amb la modernitat i prengué gran importància
en panorames arquitectònics com l’alemany, l’austríac, l’holandès o el suís, com podrem comprovar en el capítol 4.1. Així ho demostra la gran quantitat de planes i portades de revistes omplertes amb imatges d’esportistes i persones banyant-se (figures 2.147151). Els equipaments, molts d’ells desenvolupats per cossos tècnics que treballaven des de dins l’administració, desenvolupaven
sense obstacles un llenguatge completament modern. La revista Das Neue Frankfurt, que mostrà sempre una especial predilecció
pel tema de l’esport, fou un fantàstic aparador per a aquests equipaments. El GATCPAC no dubtà en retallar el material d’aquesta
revista per elaborar les teles de l’exposició sobre la CRV del març de 1933. La major part de les imatges que il·lustraven algun
esport foren tretes del primer número de 1930, dedicat íntegrament aquesta temàtica (figures 2.152 i 2.153).

Figures 2.142 i 2.143: Wagner i Ermish. Equipament a la
platja del Wannsee a Berlín, 1930. En primer lloc una imatge
de la maqueta del projecte apareguda al catàleg d’edificis
esportius Bauten der volkserziehung und volksgesundheit
recomanada pel GATCPAC (a Margold, 1930, 171). Davall, el
projecte parcialment construït, publicat pel GATEPAC a AC,
n.7, 1932.
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Veure l’annex 6 del present treball.
Saturnino Ulargui, era un arquitecte del GATEPAC que escrigué l’article “Los baños
municipales”, a AC n.7, on sortia la piscina.
144
Wasmuths Monashefte für Baukunst & Städtebau, n.5, 1930, 243.
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El projecte del Wannse sortí alhora publicat en un dels catàlegs monogràfics que mencionàvem a l’inici del capítol145. El llibre Bauten der Volkserziehung und Volksgesundheit recollia projectes destinats a l’esport o al lleure tant d’Alemanya com també de Rússia, d’Anglaterra, o fins i tot dels Estats Units. La major part dels exemples exposats a les planes d’AC n.7 sobre piscines i banys
els trobem a aquesta publicació alemanya de 1930. La cita d’aquest llibre a la bibliografia del primer número d’AC, la primavera de
1931, ens demostra com el GATCPAC ja portava en ment la voluntat de treballar la temàtica de l’esport, fins i tot abans de decidirse a desenvolupar la CRV. A part dels banys al Wannsee, a aquest llibre hi trobem la piscina Stadium a Nuremberg, d’Otto Ernst
Schweiser, la piscina coberta de Martin Elsasser a Frankfurt, projecte publicat a diverses revistes146, i la piscina de P. Bonatz i F. E.
Scholev a Stuttgart (figures 2.144-146). Tanmateix la piscina que es projecta per a la CRV és una còpia invertida de la piscina a
Leuna (Alemanya) de l’arquitecte Kurt Jahn, també publicada a AC n.7147. El projecte consisteix en una barra llarga de serveis que
acaba amb un porxo sobresortint on s’hi ubica un bar (figures 2.157 i 2.158). De tots aquests equipaments destaquen les piscines
cobertes que amb la intenció d’obrir l’interior cap a l’exterior en l’arribada del bon temps, s’equipen amb grans portes de tecnologia
hangar, com hem vist recentment.
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E. J. Margold, Bauten der volkserziehung und volksgesundheit, E. Pollak, Berlin,
1930.
146
Surt publicat a Das Neue Frankfurt dues vegades: n.1 de 1930 i n.4-5 de 1931.
147
Aquesta piscina, però, no surt al llibre de E. J. Margold.

Figura 2.144: O. E. Schweiser, piscina Stadium, 1929 (a
Margold, 1930, 147). Figura 2.145: M. Elsasser, piscina
coberta a Frankfurt (a Das Neue Frankfurt, n.4-5, 1931).
Figura 2.146: P. Bonatz i F. E. Scholev, piscina a Stuttgart (a
Margold, 1930, 166).
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Figures 2.147-249: Columna de l’esquerra, portades de De 8
en Opbouw dedicades als esports: n.16, 1932 i n.17, 1933.
Figures 2.150 i 2.151: Columna central, portades de Das
Neue Frankfurt dedicades als esports: n.12, 1929, n.1, 1930 i
n. 4-5, 1931. 2.152: Part dreta superior, plana de Das Neue
Frankfurt dedicada al rugbi, n.1, 1930. Figura 2.153: Part
inferior dreta, detall de la primera tela de l’exposició sobre la
CRV de 1933, on hi apareixen diferents imatges relatives als
esports i extretes de Das Neue Frankfurt (fons GATCPAC,
AHDBCOAC, Armari 1).

Figura 2.154: Part superior columna, complex esportiu a
Frankfurt, 1929 (a Das Neue Frankfurt, n.1, 1930). Figura
2.155: Part central columna, complex esportiu a Praga, 1930
(a Das Neue Frankfurt, n. 12, 1930). Figura 2.156: Part inferior
columna, complex esportiu a Viena, 1931 (a Das Neue
Frankfurt, n.7, 1931). Figures 2.157 i 2.158: Part esquerra, K.
Jahn, piscina a Leuna, publicada a AC, n.7 de 1932, en
comparació amb la piscina de la CRV del projecte de 1935
situada davall (elaboració pròpia segons documentació original).
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A Catalunya hi havia una gran mancança d’equipaments esportius. No en va, juntament amb la CRV a AC es publiquen una sèrie
de piscines situades al riu Manzanares, a Madrid, com a mostra dels més avançats equipaments de banys públics espanyols. En
contraposició, les piscines de Barcelona, moltes d’elles situades en els soterranis d’edificis, no gaudien de les mínimes mesures
d’higiene, ni eren funcionals (AC n.7, 1932, 32, 33). Tots aquests projectes es realitzaren amb anterioritat als treballs de la CRV.
Les piscines “la Isla”, de Gutierrez Soto, o “el Lago”, de Luis de Sala148, tanmateix, no guarden massa relació amb les piscines
desenvolupades pel projecte de la CRV. El seu emplaçament en àmbits de reduïdes dimensions obligà a envoltar de construccions
l’espai de les piscines donant un caràcter tancat i poc “natural” a l’equipament (figura 2.159).
Uns altres equipaments esportius destacables són els estadis. En aquell moment s’estaven elaborant dos projectes de gran magnitud: l’estadi de Viena149, i el de Praga150. Tan un com l’altre estaven situats en un entorn natural. El de Praga, a més, estava ubicat
arran del riu Moldava. Uns mesos abans d’aquests exemples s’havia acabat l’estadi de Frankfurt, rodejat d’altres equipaments i
situat, també, en un entorn natural (figures 2.154-156). En antítesi als estadis, en aquests manuals i revistes trobem equipaments
que pràcticament no necessiten construcció. Aquest és el cas dels camps de golf, instal·lació que el GATCPAC també inclogué a la
CRV. En un primer moment aquesta instal·lació es plantejava molt oberta, però finalment en el projecte de 1935 aparegué delimitada i equipada com un camp professional151. De ben segur que la determinació dels arquitectes catalans de portar a terme un camp
de golf dins dels límits de la CRV tingué en les fotografies de Das Neue Frankfurt el seu origen, sobretot tenint en compte que en
aquells temps era un esport minoritari i molt elitista a Catalunya152 (figura 2.160).
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AC n.7, 1932, 34-37.
Publicat a Das Neue Frankfurt, n.7, 1931.
150
Publicat a Das Neue Frankfurt, n.12, 1930.
151
Veure el capítol 1.3 i 1.4.
152
El primer camp de golf fou el de Sant Cugat de 1914 i el
segon el de Sitges de 1927 (Federació Catalana de Golf).
149

Figura 2.159: Gutiérrez Soto. Piscines “La isla”, 1931. Tira de
imatges publicada a AC n.7, 1932. Figura 2.160: Imatge d’un
camp de golf apareguda a Das Neue Frankfurt, n.1, 1930.

les infraestructures de la salut
Els sanatoris, hospitals i residències per a la gent gran eren uns altres dels “productes” de la modernitat. També trobem portades
al·lusives a aquest tema a Das Neue Frankfurt. Ja hem parlat dels sanatoris a propòsit del poblat d’estiueig de Sert i Torres, bo i
observant un dels primers models construïts “modernament”; concretament el projecte de Byvoet i Duiker a Hilversum, Holanda,
d’entre 1927 i 1928. Des d’aquell projecte, la “pluja” d’exemples de projectes amb temàtiques relacionades amb la salut omplí
pàgines de revistes i de llibres com el manual Neuzeitliche Hotels und Krankenhäuser: ausgeführte Bauten und Entwürfe recomanat pel GATCPAC i al que ens referíem al començar el capítol o Terrassen Typ de Richard Döcker (1929). La recerca sobre els
sanatoris tenia en la tuberculosi, especialment dura a Espanya en aquell tombant de dècada, el seu principal motiu de desenvolupament. El convenciment que el bany de sol podia posar-hi remei féu que, a partir del projecte de Byvoet i Duiker, la figura del
sanatori com a tipus edilici anés pràcticament sempre vinculada a la terrassa en tant que element arquitectònic. A aquest respecte
les investigacions dutes a terme per l’arquitecte Richard Döcker al sanatori de Waiblingen, prop d’Stuttgart, el 1929, serviren de
model per a molts arquitectes (figura 2.161). Aquest hospital regional per a gent gran, sortí publicat al llibre de Döcker, però també
a moltes altres revistes que reproduïren les seves seccions i esquemes d’habitacions153. A Baumeister154 anava acompanyat d’un
important article sobre la construcció de sanatoris signat per l’arquitecte i funcionari públic Benno Schachner. També el GATCPAC
utilitzà una imatge d’una terrassa del sanatori de Döcker per a il·lustrar la “cura del repòs” a la primera tela de l’exposició sobre la
CRV de març de 1933 (figura 2.162).
El model desenvolupat per Döcker demanava una terrassa de grans dimensions on hi cabés un llit. La secció ideal pel sanatori era
l’esglaonada (figura 2.163). Aquesta terrassa era correguda, o sigui, no tenia divisions, i funcionava com un corredor a l’aire lliure.
Per darrere s’hi ubicava una bateria d’habitacions amb diversos llits amb rodes els quals es podien desplaçar fins a la terrassa
passant a través d’unes grans obertures envidriades. A la part posterior del sanatori hi havia alguns serveis i un passadís comunitari, també ampli, pel trasllat de llits. Són molts els sanatoris que a partir d’aquell moment es construïren esglaonadament. Rodríguez
Arias, per exemple, basà el sanatori Sant Joan de Déu de Manresa155 en aquest esquema lineal i esglaonat portat a terme per
Döker a Waiblingen (figura 2.164). El fet de disposar de poques plantes convertia el tema de l’esglaonament de la secció en quel153

Per exemple a Das Neue Frankfurt n.4-5, 1931, o prèviament a L’Architecture
Vivante de tardor/hivern de 1929.
154
Baumeister, setembre de 1931.
155
Projecte publicat a AC, n.6, 1932, 22-24.

Figura 2.161: R. Döcker. Sanatori de Waiblingen, Stuttgart,
1929 (a l’Architecture Vivante, tardor 1929, làm. 2). Figura
2.162: GATCPAC. Detall de la primera tela de l’exposició
sobre la CRV del 1933. El sanatori de Döcker il·lustra la zona
de cura de repòs (fons GATCPAC, AHDBCOAC).
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com relativament senzill. També, era de dues plantes el sanatori per a tuberculosos a Marburg prop de Lahn, Alemanya, de Werner
Hebebrand. Aquest sanatori, no massa publicat (el trobem en projecte a Das Neue Frankfurt156) seguia el mateix ordre de franges
descrit anteriorment, però agrupava els serveis en un cos central en un esquema en T força rígid (figura 2.165). També el projecte
de Hubacher i Steiger per un petit sanatori a Zurich i del qual el GATCPAC en guardava un plafó rígid157 presentava un esquema
semblant i una secció esglaonada. La diferència entre el de Lahn i aquest últim es troba en les habitacions, que passaven a ser
individuals, amb el que es perdia la connexió exterior, ja que les terrasses s’acabaven subdividint (figura 2.166).

Figura 2.163: Esquemes i imatges que il·lustraven l’article de
R. Döcker i B. Schachner a Baumeister, del setembre de
1931. També apareixen a Döcker, 1929.

156
157

Publicat a Das Neue Frankfurt, n.9, 1930.
No en sabem la data (fons GATCPAC, AHDBCOAC, H109 C-71-5).

Figura 2.164: Sobre aquesta columna, G. Rodríguez Arias.
Sanatori Sant Joan de Déu a Manresa, 1931-32 (a AC n.6,
1932). Figura 2.165: Part superior esquerra, W. Hebebrand.
Sanatori a Marburg, 1930. Planta habitacions (a Das Neue
Frankfurt, n.9, 1930). Figura 2.166: Part inferior esquerra,
Hubacher i Steiger. Petit sanatori a Zurich. Secció tipus (fons
GATCPAC, AHDBCOAC, H109 C/7/5).
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Un altre dels sanatoris amb terrasses individualitzades per mampares era el de Stam, Moser i Kramer a Frankfurt. Segurament,
aquest fou el sanatori de poca alçada i esglaonat segons l’esquema de Döcker i Schacher més conegut i publicat als inicis dels
anys trenta158. Com comentàvem al capítol 2.1, Torres Clavé pogué veure’l en construcció en la seva visita a la ciutat alemanya a
propòsit del CIAM159 (figures 2.167-169). En quant a habitacions incorporava un bany individual per habitació, en un esquema més
pròxim al d’un hotel que al d’un sanatori. Potser el pas endavant més significatiu d’aquest projecte es trobava en la seva planta en
H. Per una banda, es generaven dos patis oberts per una cara que “domesticaven” part del terreny d’emplaçament. Per l’altra, la
forma en H permetia un creixement per fases, un pas important que enriquia l’esquema lineal de Döcker. La investigació sobre els
sanatoris i les terrasses esglaonades, tanmateix, mostrà els millors fruïts en els dos prototipus teòrics desenvolupats per l’hongarès
Marcel Breuer, un de construcció baixa i l’altra de construcció alta, i publicats a L’Architecture Vivante la primavera de 1931160. La
premissa de mantenir l’esglaonament de l’edifici tot i treballar amb diverses plantes d’alçada, obligà a l’arquitecte a idear un aparatós sistema de peus drets per a la part posterior de l’edifici que fou aprofitat per sostenir una rampa a l’aire lliure que connectava
tots els nivells (figures 2.170 i 2.171).
Malgrat aquestes investigacions de la forma esglaonada, el GATCPAC defugí de complicacions i proposà un bloc pla, sense esglaonaments pel sanatori de la cura de repòs de la CRV. En aquells moments hi havia hagut diversos exemples de sanatoris amb la
façana plana i amb terrasses publicats a les revistes. Per exemple a Cahiers d’Art, el mateix 1930, es publicava el sanatori BellaLui, a Montana, Suïssa, de Rudolf and Flora Steiger (figura 2.174)161. També sabem l’interès que pel GATCPAC suscità el sanatori
de Paimio d’Alvar Aalto, del qual el grup en guardava moltes fotografies162, però que fou enllestit i publicat en posterioritat a la ideació de la CRV163 (figures 2.172 i 2.173). El GATCPAC també s’interessà pel concurs per a l’hospital cantonal de Zurich164 convocat

Figura 2.167: Portada de Das Neue Frankfurt, n.7, 1930,
al·lusiva al sanatori de Stam, Moser i Kramer a Frankfurt.
Figura 2.168: Stamp, Moser i Kramer. Sanatori a Frankfurt,
1930. Planta general per les habitacions (a Cahiers d’Art,
1930, 326).

158
El projecte de Frankfurt fou publicat a Cahiers d’Art recull de 1930, 321, a Das
Neue Frankfurt n.7, 1930, i al llibre Neuzeitliche hotels und krankenhäuser: ausgeführte Bauten und Entwürfe.
159
Segon CIAM. Frankfurt 1929. El sanatori era una residència per a la gent gran
projectat Mart Stam, Werner Moser i Ferdinard Kramer a les afores de Frankfurt.
160
L’Architecture Vivante, primavera 1931, 32-33 i làm. 48.
161
Cahiers d’Art recull de 1930, 269. Aquests prototips de Breuer foren publicats en
paral·lel als gràfics de Gropius utilitzats per a la conferència del CIAM de Brussel·les
de 1930.
162
Arxiu fotogràfic del GATCPAC (AHDBCOAC, C27-169.1).
163
Sortí per exemple publicat a l’Architecture Vivante, tardor/hivern de 1933.

el 1933. En el fons del GATCPAC trobem quatre plafons d’aquest concurs dels quals tres pertanyen a l’equip de A. & E. Roth i A.
Altherr i un a l’equip de M. E. Haefeli, W. M. Moser i R. Steiger (figures 2.175 i 2.176). Ambdues propostes resolen els sanatoris
amb blocs de gran alçada, units per un cos baix de serveis. La proposta de Roth i Altherr guarda gran relació amb la del GATCPAC, no tant per la planta, on l’absència de terrassa l’acosten més al posterior Sanatori Antituberculós del Raval165, sinó per la
ubicació dels volums en el paisatge i l’acumulació de serveis comuns a la part posterior.
Els els sanatoris de la CRV, doncs, beuen dels exemples de llibres i revistes alemanys. Alguns, com el de Fritz Kunz, agrupaven
tant sanatoris com hotels. Gran part de la investigació sobre el funcionament d’ambdós tipus d’edificis es centrava en l’habitació,
figura complexa, com veurem, i que abordem en el següent punt.

164

Fou publicat a L’Architecture d’Aujourd’hui de 1934 n.9 45. Els arxius que tenia el
GATCPAC estan al fons GATCPAC, AHDBCOAC, H 109 C-71-5.
165
Projecte pel casc antic de Barcelona de J. Ll. Sert, J. Torres Clavé i J. B. Subirana,
1934 – 1937.

Figura 2.169: A l’esquerra, Stamp, Moser i Kramer. Sanatori a
Frankfurt, 1930. Imatge d’un pati (a Cahiers d’Art, 1930,
324).Figura 2.170: Sobre la columna, M. Breuer. Estudis per a
sanatoris de construcció baixa, 1931 (a l’Architecture Vivante,
primavera 1931, 32) Figura 2.171: M. Breuer. Estudis per a
sanatoris de construcció alta, 1931 (a l’Architecture Vivante,
primavera 1931, làm. 48).
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Figura 2.172 i 2.173: Part superior esquerra, A. Aalto, Sanatori
de Paimio, 1932 (arxiu fotogràfic GATCPAC, AHDBCOAC, C27169.1). Figura 2.174: Sobre aquesta columna, R. F. Steiger,
sanatori Bella Lui, Montana, Suïssa, 1930 (a Cahiers d’Art,
1930, 367). Figura 2.175: Part superior dreta, Roth et. al. Concurs per a un sanatori a Zurich (1933-34) (fons GATCPAC,
AHDBCOAC, H109 6/7/5). Figura 2.176: Part inferior, Haefeli,
Moser, Steiger. Concurs per a un sanatori a Zurich, proposta de
(1933-34) (Fons GATCPAC, AHDBCOAC, H109 6/7/5). Figura
2.177: Al mig, GATCPAC. Sanatori de la CRV (elaboració
pròpia, segons documentació original).

la infraestructura del descans
A diferència de la temàtica esportiva o sanitària, a les revistes d’arquitectura no abunden els exemples de temàtica hotelera. Tanmateix era un dels altres programes “en alça” de la modernitat, a jutjar per la gran quantitat d’hotels apareguts als manuals alemanys als que anem fent referència. L’explicació segurament es trobi en la paraula “estil”. Damunt de l’esport i de la sanitat no hi
pesaven tant les demandes d’un determinat estil “burgès” com en els hotels, on la condició social del seu usuari convertia l’edifici
en un aparador de l’estatus. Les revistes, a diferència dels catàlegs, tenien un prejudici estètic el qual descartava gran part dels
hotels projectats o construïts. Pel contrari, els catàlegs i els manuals estaven interessats per l’ús. La seva intenció era triar, mesurar i catalogar exemples per a esdevenir una eina útil pel projectista i, si calia, mostraven de costat tant hotels “acadèmics” com
hotels “moderns”. La base de la investigació no era la recerca d’un estil. La base de la investigació es trobava en el funcionament i
el funcionament d’un hotel anava vinculat a l’habitació.
Sobre l’habitació hotelera el GATCPAC es mostrà, també, prematurament interessat. Al primer número d’AC hi trobem un útil article signat per Germán Rodríguez Arias i Ricardo Churruca sobre habitacions d’hotel (figura 2.178). En ell s’ensenyaven combinacions d’habitacions i s’establia una gradació en funció del nombre de llits i de la disponibilitat econòmica de l’usuari, arribant, fins i tot,
a mini apartaments com el de l’hotel de Hans Schumacher a Colònia166, la planta del qual fou publicada als catàlegs alemanys que
hem anat mencionant (figura 2.179). Els arquitectes catalans redibuixaren aquest apartament (n.7 a la figura 2.178) i en publicaren
dues fotografies del seu interior. En les habitacions dibuixades per Rodriguez Arias i Churruca, principalment hi entraven en joc tres
elements: l’habitació, el bany i l’espai d’emmagatzematge. En funció de la seva combinació es proposaven també possibilitats
d’agregació que enriquien la funcionalitat de l’hotel. Per exemple, en els models 2 i 5 de l’article, el bany compartit, o, fins i tot, la
dutxa compartida, permetria comunicar dues habitacions sense haver de passar pel passadís.
La investigació de Rodríguez Arias i Churruca deixava de banda la possibilitat de connectar diverses habitacions “en bateria” obrint
portes als envans que les separen. Tanmateix, en gairebé la meitat dels exemples d’hotels amb habitacions individuals que hem
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Publicat al catàlegs d’hotels: Neuzeitliche Hotels und Krankenhäuser: ausgeführte
Bauten und Entwürfe i a Der Hotelbau von Heute im in- und Ausland; organisation,
Technik und Gestaltung des modernen Hotelbaues, que com hem vist foren recomanats pel GATCPAC a AC n.1 i AC n.2, 1931, respectivament.

Figura 2.178: Esquemes d’un article de G. Rodríguez Arias i
R. Churruca sobre habitacions d’hotel publicat al primer
número d’AC, 1931,
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pogut observar en aquests catàlegs alemanys de referència167 s’obria una porta d’habitació a habitació. De vegades generant parelles d’habitacions – unions dos a dos – com en l’hotel Monte Veritá, a Ascona, Suïssa, o el de l’hotel Olímpic de Praga (figures
2.182 i 2.183). En d’altres la comunicació es dóna a tot el llarg de la planta. Aquest és el cas de l’hotel Chemnitzer Hof a Berlín o de
l’hotel al Boulevard de la Madeleine a París en què algunes habitacions fins i tot es connecten per mitjà de dues portes, una situada
arran de façana i l’altre en un petit rebedor (figures 1.184 i 1.185). Potser el cas més singular de comunicació entre habitacions
publicat en aquests manuals és el de l’hotel Royal Haufmann de París, on el pas d’habitació a habitació es dóna per la galeria de la
façana, combinant possibilitats d’agregació amb el manteniment de la privacitat (figura 1.186). Aquestes mancances de complexitat
es donen també als hotels de la CRV. La tendència és la d’utilitzar l’habitació individual que, comparteix, com a molt, un wàter
situat al passadís (figura 2.188). Tampoc s’estudia la possibilitat d’aprofitar la llum natural pels banys. El projecte d’hotel d’André
Lurçat de 1928168 i que vèiem en el capítol 2.1 en parlar del prematur hotel a la costa de Josep Lluís Sert i Torres Clavé situa els
banys entre dues habitacions per tal que gaudeixin d’un tros de façana. Més tard, el mateix Lurçat construí un petit hotel també a la
costa, amb un aire mediterrani similar al que prenia l’hotel de temporada desenvolupat a la última fase de la CRV, en què torna a
col·locar els banys en façana per tal que tinguin llum natural (figures 2.179, 2.180 i 2.187).

Figura 2.179: Part inferior dreta, H. Schumacher. Habitació
per a un hotel a Colònia (a Kunz, 1930, 24). Figures 2.180:
Part superior d’aquesta columna, A. Lurçat. Dos imatges de
l’Hotel Nord-Sud, a Calvi, Còrsega (a Cohen, 1995, 117 i 115).
Figura 2.181: Sobre d’aquesta columna, a baix, GATCPAC.
Hotel a la platja del projecte de 1935 de la CRV (fons GATCPAC, AHDBCOAC, H101E/1/66).
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Els dedicats a hotels són: Neuzeitliche Hotels und Krankenhäuser: ausgeführte
Bauten i Der Hotelbau von Heute im in- und Ausland; Organisation, Technik und
Gestaltung des modernen Hotelbaues.
168
També publicat en aquests catàlegs alemanys.

Figures 2.182 i 2.183: Habitacions agrupades dos a dos. Part superior
esquerra, E. Fahrenkamp, hotel Monte Veritá, Ascona, Suïssa, i, a la part
superior al mig, A. Sajtar, hotel a Praga (a Kunz, 1930, 75 i 102). Figures
2.184-186: Habitacions comunicades en tot el llarg de la planta. Part
superior dreta, H. Straumer, projecte d’hotel “Chemnitzer Hof” a Berlín (a
Pollak, 1929, 194). Part esquerra al mig, Molinié i Nicod, hotel Boulevard
de la Madelaine, París (a Kunz, 1930, 101) i a la franja esquerra a baix,
Heckly, hotel Royal Haufmann, París (a Pollak, 1929, 92). Figura 2.187:
Part central dreta, A. Lurçat, planta de l’hotel Nord-sud a Calvi, Còrsega
(a Cohen, 1995, 119). Figura 2.188: A la part inferior dreta, GATCPAC,
tram de quatre habitacions de l’hotel a la platja, del projecte de 1935 de
la CRV (elaboració pròpia segons documentació original).
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Possiblement, l’hotel més singular de la CRV sigui l’hotel cabina. Aparegut des del principi a tots els documents on la ciutat es
publicava, la seva esveltesa, forma zigzaguejant i col·locació entre els arbres esdevingué una icona per a la CRV. Aquesta esveltesa del bloc i la seva col·locació paral·lela al mar manté força relació amb els projectes de blocs d’habitatges que l’arquitecte alemany Walter Gropius presentà per a la seva conferència “Construcció alta, mitja o baixa” del tercer CIAM a Brussel·les. Un
d’aquests blocs, precisament, estava pensat per acompanyar el complex de banys del Wannsee169 (figures 2.189 i 2.190). La posició retranquejada i paral·lela al mar té una clara similitud amb l’hotel cabina del GATCPAC. També els estudis de l’arquitecte alemany per un edifici residencial de dotze plantes ens transporten al treball del GATCPAC en quant a proporcions i esveltesa, (figura
2.44). Tanmateix, el recurs estès a tots els blocs de la CRV d’aixecar-los sobre pilotis ens demostra l’enorme influència de Le Corbusier, també en aquests casos.
Retornant a les habitacions, el GATCPAC resolgué les “cabines” amb dos llits individuals un sobre l’altre i plegables, una dutxa, un
armari i un petit lavabo en cantonada (figura 2.191). En observar els seus llits plegables s’hi denota, òbviament, una gran influència
de les referències que diversos arquitectes feren durant els anys vint a les cabines dels trens i dels vaixells en una exaltació de la
compactació residencial enfocada a donar resposta a l’habitatge mínim. Ja Le Corbusier el 1923 a Vers une architecture mostrava
els vaixells com a metàfora del que haurien de ser els blocs residencials i a l’Art décoratif d’aujourd’hui (1925) les cabines com a
exemples d’interiors funcionals. La investigació sobre la unitat d’habitatge, però, donà un salt quan a Wie baut Amerika?, l’any
1927, Richard Neutra donà a conèixer les últimes tècniques hoteleres americanes als arquitectes europeus. L’arquitecte hongarès
reproduïa una planta i unes fotografies d’un petit apartament on la sala d’estar es convertia en dormitori bo i abaixant uns llits plegables (figura 2.192). En aquesta mateixa habitació, un petit office adossat a la paret permetia accedir a la nevera des del passadís
de l’hotel sense passar per les sales170. L’apartament “compacte” de l’hotel americà degué sorprendre a tothom. Un dels primers a
reproduir les imatges de Wie baut Amerika? foren els arquitectes russos d’OSA, publicant-les a Sovremennaia Arkhitektura en un
número del mateix any 1927, mesclades amb fotografies de cabines de tren i estudis de cases comunals (figura 2.193). Dos anys

169

Figura 2.189: W. Gropius. Projecte d’edificis residencials a la
vora del Wannsee, 1930 (a l’Architecture Vivante, primavera
1931, làm. 14). Figura 2.190: Detall dels fotomuntatges preparats per a l’exposició sobre la CRV de 1934, GATCPAC (arxiu
fotogràfic GATCPAC, AHDBCOAC, C15/86).

Les imatges d’aquests projectes de Gropius sortiren publicades a diferents revistes.
Per exemple a Das Neue Frankfurt, n.2, 1931, a l’Architecture Vivante de tardor /
hivern de 1931 i al llibre del CIAM, Rationelle Bebauungsweisen: Ergebnisse des 3.
Internationalen Kongresses für Neues Bauen, J. Hoffmann, Stuttgart, 1931.
170
És coneguda la solució que amb el mateix propòsit construí Le Corbusier força
anys més tard per a la Unité d’Habitation de Marsella (1947-1952).

més tard els alemanys recolliren l’experiència dels mini apartaments dels hotels americans en els seus catàlegs171, interessats no
tant pel canvi que en el concepte residencial podien suposar aquests avenços tecnològics, sinó pels mecanismes i les mesures
necessàries de cadascun dels elements plegables (figures 2.194 i 2.195).
Malgrat el GATCPAC retornés tardanament a aquests referents, l’originalitat dels arquitectes catalans recau en el fet d’aprofitar-los
per a reorientar-los cap a una nova temàtica: la del descans. El reciclatge d’aquestes unitats d’habitació plegables, certament incòmodes si s’usen quotidianament, pel propòsit de les vacances demostra l’habilitat dels arquitectes catalans per a reutilitzar investigacions pretèrites. Hem pogut comprovar, com sota el tema de la ordenació de la ciutat, el GATCPAC actuava de forma similar:
les propostes “desurbanistes” foren també “reciclades”, metafòricament parlant, pel propòsit del repòs. Aquesta habilitat d’aprofitar
investigacions estrangeres, però, el GATCPAC no la demostra quan és l’hora d’aprofitar investigacions pròpies. De la mateixa
manera que no es tragué prou profit de l’article de Rodríguez Arias i Churruca sobre en habitacions en el moment de plantejar els
hotels de la CRV, també cal lamentar el poc ús que es féu a l’hora d’abordar els habitatges de la CRV de l‘interessantíssim projecte
de Estudios con vivienda en la cala S. Vicente a Mallorca, elaborat pel propi grup abans que la CRV i publicat a AC n.6172 a continuació del sanatori de Manresa de Rodriguez Arias. El projecte consistia en una tira de tres cases en forma de L, l’ala d’unió de les
quals formava un porxo en planta baixa que comunicava l’accés amb el pati (figura 2.196). Una proposta molt similar a la dels
arquitectes Paul Artaria i Hans Schmidt, anomenada “cases de poble” i publicada el 1928 a la revista ABC173 (figura 2.199). Anys
més tard Josep Maria Sostres Maluquer sabé treure profit d’aquest projecte per a la Cala Sant Vicenç, plantejant unes cases
d’estiueig per a Torredembarra (figures 2.197 i 2.198). Els habitatges unifamiliars finalment escollits per a ésser emplaçats a la
CRV foren aïllats i tingueren com a base, com hem vist al capítol 1.4, un projecte de Josep Lluís Sert174.

171

Apareix publicat al catàleg Der Hotelbau von Heute im in- und Ausland; Organisation, Technik und Gestaltung des modernen Hotelbaues, 1930, 2-4.
172
Revista AC, n.6, 1932, 25.
173
Publicada a ABC Beitrage zum Bauen, series 2, n.4, 1927-1928, 8.
174
Aquest projecte fou publicat a AC n.8, 1932, 21 i 22.

Figura 2.191: GATCPAC, habitació tipus cabina dels hotels de
cap de setmana de la CRV (elaboració pròpia segons documentació original).
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Figura 2.192: Sobre aquesta columna, R. Neutra. Planta i fotografia de
l’office de l’apartament d’un hotel americà, 1927 (publicat al llibre Wie baut
Amerika?, Neutra, 1927, 68). Figura 2.193: Al centre, el mateix apartament
publicat a Sovremennaia Arkhitektura n.1, 1927, acompanyat de la imatge
d’un llit plegable i d’una cabina de tren. Figures 2.194 i 2.195: A la dreta,
imatges referents als llits plegables publicades al catàleg d’hotels de Fritz
Kunz, recomanat pel GATCPAC. 1) planta d’una habitació amb llits plegables i 2) esquemes i imatges de funcionament dels llits plegables (a Kunz,
1930, 2 i 5).

Figura 2.196: Part inferior esquerra,
GATCPAC, estudis amb habitatges a
la Cala Sant Vicens, Mallorca, 1932 (a
AC, n.6, 1932). Figures 2.197 i 2.198:
Part superior, J. M. Sostres, apartaments a Torredembarra, 1955. Façana
sud i planta (a Sostres, 1999, 122 i
125). Figura 2.199: A la part inferior, al
centre, P. Artaria i H. Schmidt, cases
“de poble”, 1927-28 (a Ingbermann,
1994, 102).
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la infraestructura desmuntable
Com hem vist al subcapítol 1.4.1, el GATCPAC utilitzava el símil de la infraestructura per referir-se a la seva “caseta desmuntable”
tot dient que “ha de resultar algo tan espontáneo como las carreteras o los puentes” (AC n. 7, 1932, 47). La condició
d’infraestructura, per tant, va vinculada a la sinceritat constructiva. Aquesta sinceritat beurà de diverses fonts, però sobretot, de tota
la investigació sobre la construcció en sèrie i l’estandardització iniciada els anys vint i que ressorgí amb el crack del 1929 i l’aparició
del New Deal americà (McLeod, 1985, 31). La temàtica de l’arquitectura de baix cost vinculada a la recerca de mètodes de construcció senzills és un tema “modern” per excel·lència. Foren molts els arquitectes que experimentaren, ni que fos sobre el paper,
models per a ser construïts “en sèrie”. Le Corbusier, ja en el seu Vers une architecture de 1927 induïa a treballar cap a
l’estandardització, parlant de “l’habitatge en sèrie”, tot i que és a través dels pavellons d’exposicions, com el de la Nestlé de
1928175, que introduí el factor desmuntable com a premissa de projecte (figura 2.200). També, la casa Loucheur, de 1929, la grafia
de la qual és molt similar a la que el GATCPAC utilitzà pels plànols de la caseta, es pensà per a ser muntada ràpidament bo i utilitzant plafons estàndards (figures 2.202 i 2.203). En paral·lel, tal i com explicàvem en el capítol anterior, cap el 1930 els arquitectes
del grup rus OSA estaven desenvolupant cèl·lules residencials mínimes per a les ciutats “desurbanistes” (figura 2.201), models molt
més reduïts que la casa Loucheur de Le Corbusier, pensats per a una persona i per a ser construïts i desmuntats de forma econòmica i veloç.

figura 2.200: Sobre la columna, part superior, Le Corbusier.
Pavelló desmuntable per a la Nestlé (a l’Architecture Vivante,
primavera de 1929). Figura 2.201: Sobre aquesta columna,
Grup OSA, casa individual pel Grosplan de la federació russa,
1930 (a Sovremennaia Arkhitektura, n.6, 1930). Figura 2.202:
Part inferior central, Le Corbusier. Planta i perspectiva de la
casa Lou-cheur, 1929 (a Le Corbusier, 1965, 200). Figura
2.203: Part inferior dreta, GATCPAC, perspectiva de la caseta
desmuntable (fulletó de la caseta de 1932, fons Torres Clavé,
AHDBCOAC, C1877/2/5).

175

Publicat a Cahiers d’Art 5-6, 1928 i a l’Architecture Vivante de primavera de 1929.

Malgrat aquests referents “conceptuals”, si hom observa la intencionalitat constructiva del prototipus del GATCPAC, troba moltes
similituds en certes arquitectures de Walter Gropius. Ja hem vist, per una banda, relacions formals entre els blocs d’hotels de la
CRV i alguns projectes de construcció en alçada de l’alemany. Tanmateix, és també en els gràfics dels documents elaborats per a
la CRV on es pot comprovar una influència directa. Per a l’exposició de març de 1933, el GATCPAC mesclà recursos gràfics provinents principalment de tres entorns: de Le Corbusier – tipus de lletra, número de plànol –, de Sovremennaia Arkhitektura – fotomuntatges damunt dels plànols, fletxes – i de Gropius. D’aquest últim trobem semblances amb les exposicions que l’arquitecte
muntà el 1929 en un pavelló desmuntable, precisament, a la ciutat de Frankfurt, ciutat que acollia el CIAM (figures 2.211 i 2.212).
També podem relacionar els gràfics del GATCPAC amb l’exposició que el mateix arquitecte muntà a Berlín en motiu de l’exposició
sobre construcció internacional “Inernationale Bauaustellug” de 1931, juntament amb Moholy-Nagy i Bayer176 (figures 2.213 i
2.214). El recurs de la circumferència de color, connectada mitjançant vectors per exposar un discurs lineal utilitzats a l’exposició
de la CRV de març de 1933, tenen en aquestes exposicions una clara referència. Sense sortir d’allò efímer, però retornant a la
caseta desmuntable, trobem una primera instantània de la influència de Gropius sobre el projecte en les imatges de construcció de
les cases 16 i 17 de la Weissenhof Werkbund d’Stuttgart, cases d’una pretesa estandardització i que aparegueren en multitud de
revistes (figures 2.206 i 2.207)177. Després d’aquella experiència, el boom demogràfic que patí l’Alemanya d’entreguerres propicià la
necessitat de construir veloçment. Això originà que, en paral·lel als prototipus sorgits del debat “desurbanista” rus i als models
teòrics de Le Corbusier, al país centreeuropeu hi hagués una allau de propostes i prototipus de construcció en sec. A l’exposició
“Sonne, Luft und Haus für Alle178” de Berlín, l’any 1932, el tema de l’estandardització prengué gran importància. Gropius hi desenvolupà un prototipus de casa de mòduls de coure (Serra, 2008, 186), que ja havia muntat un any abans a Finow, Alemanya179. La
coberta de fusta volada pels quatre costats té una similitud evident amb el model del GATCPAC (figures 2.208-210).

176

L’exposició servia per mostrar el treball l’associació de tècnics funcionaris alemanys. Das Neue Frankfurt n.8, 1931.
177
Nosaltres les hem trobat a Cahiers d’Art 7-8, 1927, a l’Art Vivant 1928, 591,
l’Architecture Vivante de primavera de 1928, Sovremennaia Arkhitektura 1928, 2.
178
Traduït com: “Sol, aire i casa per a tothom”.
179
El model era per a la firma Hirsch Kupfer – und Messing-werke AG (SERRA, 2008,
186).

Figures 2.204 i 2.205: Dos cartells alemanys enunciant cases
pel cap de setmana, el segon és de 1927 (a Pizza i Rovira,
2006, 113 i a Serra, 2008, 185).
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Figura 2.206: Part superior esquerra, W. Gropius. Muntatge
d’una casa de Gropius a la siedlung Weissenhof, Stuttgart,
1927 (a l’Architecture Vivante, primavera 1928, làm. 29).
Figura 2.207: Sobre aquesta columna, GATCPAC. Muntatge
de la caseta desmuntable, 1932 (arxiu fotogràfic GATCPAC,
AHDBCOAC, C28/171.1). Figures 2. 208 i 2.209: Part superior
central, W. Gropius, casa de coure, 1931-32 (a Giedion, 1954,
196). Figura 2.210: Part superior dreta, GATCPAC. Caseta
muntada el 1932 (del fulletó promocional, fons Torres Clavé,
AHDBCOAC, C1877/2/5). Figura 2.211: Al centre, tela número
2 de l’exposició sobre la CRV de 1933 (a fons GATCPAC,
AHDBCOAC, Armari 1). Figura 2.212: Part inferior al mig, W.
Gropius, exposició desmuntable, Frankfurt, 1929 (a
l’Architecture Vivante, tardor 1929, lam. 14). Figures 2.213 i
2.214: Part inferior dreta, Gropius, Moholy Nagy, Bayer,
exposició a Berlin, 1931 (a l’Architecture Vivante, primavera
1931, làm. 26).

El principal enllaç tecnològic del grup català amb Alemanya venia de la ma de Joan Baptista Subirana, qui obtingué pel curs
1930/1931 una beca Humbold d’ampliació d’estudis a Berlín i pogué passejar-se per obres i despatxos alemanys180. També segons
les actes del GATCPAC181 Subirana s’encarregà de visitar i ressenyar aquesta important exposició de Berlín, “Sonne, Luft und
Haus für Alle”. Segons comenta Medina Warmburg182, a tenor d’aquesta visita l’arquitecte català estigué col·laborant amb el Bauatelier de Gropius mentre aquest projectava una casa de vacances per a Alberto Rosa Balaciart i que s’havia de construir a Espanya. Un projecte del qual en sabem poc, però les imatges del qual ens transporten directament a la caseta desmuntable, i també, a
l’entorn de pins i dunes de la CRV (figura 2.215). De l’arxiu de la família Subirana també hem pogut trobar revistes amb prototipus
de cases desmuntables com un projecte, molt poc conegut, de casa de cap de setmana de l’arquitecte de Budapest Zoltan Kosa i
publicat al número 4 de la revista Tér és forma183 i al número 10 de la revista Wasmuths Monatshefte für Baukunst & Städtebau184,
ambdós de l’any 1931 (figura 2.216). Aquesta caseta era un mòdul que es podia agrupar formant conjunts de dues plantes. La seva
planta té unes dimensions molt similars al model A’ de la caseta del GATCPAC.

180

Cita: “En 1929, acabando la carrera de Arquitectura en Barcelona, Joan B. Subirana obtiene una beca Humboldt para ampliar sus estudios durante el curso 1930-31 en
la TH Berlín-Charlottenburg”. (Paricio, Serra, 2008, 188) Subirana i Rodríguez Orgaz
arranjaren la part dedicada a l’arquitectura espanyola a l’exposició “internationale
bauaustellung”, de la qual n’hem destacat la mostra dissenyada per Gropius (Medina,
2005).
181
Acta de la junta de 2 de juny de 1932 (AHDBCOAC).
182
Article Joaquín Medina Wamburg “Barcelona – Berlín, influencias, afinidades,
desencuentros”, actas del DOCOMOMO Ibérico, 2005.
183
Tér és forma, número IV, Febrer 1931. Arxiu Subirana.
184
Wasmuths Monatshefte für Baukunst & Städtebau, n.10, 1931, 456. Els números
d’aquesta revista dipositats a la biblioteca del COAC foren llegats per la família de
Torres Clavé. Amb el qual suposem que tot allò publicat a aquesta revista estava en
ple coneixement d’aquest membre del GATCPAC, responsable de la direcció d’AC.

Figura 2.215: W. Gropius, Casa Rosa, 1932 (a Serra, 2008,
186). Figura 2.216: Z. Kosa, casa de cap de setmana agrupable, 1931 (a Wasmuths Monatshefte, n.10, 191).
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Malgrat totes les influències, com hem vist al capítol 1.4, el GATCPAC, amb Rodríguez Arias al capdavant, desenvolupà la seva
pròpia tecnologia feta “a la catalana” per a la construcció de la caseta. Els muntants amb fusta de pi estaven reomplerts amb suro,
un material mediterrani, i les planxes de fibrociment solucionaven la impermeabilització de la façana d’una forma molt més econòmica que les planxes de coure dels models de Gropius. També la sorprenent unió amb frontissa, “de ferreteria”, era una forma
ràpida i barata d’ensamblar les peces de l’estructura. L’arquitecte alemany, que continuà les investigacions sobre la construcció
lleugera malgrat el seu exili als Estats Units, entre l’any 1943 i 1945 desenvolupà185, curiosament, un connector per a les estructures de fusta dels seus models emplafonats molt similar a “l’invent” català de la frontissa. Potser, per una vegada, la transmissió
tecnològica invertí el sentit i passà del sud cap el nord. Sigui com sigui, la “frontissa” de Gropius gaudia de la sofisticació pròpia de
la indústria nord americana de preguerra (figures 2.217 i 2.218).

Figura 2.217: GATCPAC. Detall de la frontissa de la caseta
desmuntable, 1932 (al fons GATCPAC, AHDBCOAC,
H102I/19/5). Figura 2.218: W. Gropius i K. Wachsmann. Unió
per a una estructura de fusta de l’empresa General Panel
Corp, 1943-45 (a Giedion, 1954, 192).

185

Prototip desenvolupat juntament amb Konrad Wachsman (GIEDION, 1954, fig.
219), pensat com a construcció d’urgència, tema que tractarem al subcapítol 4.2.2.

