
Avaluació de l’envolupant dels edificis
 del moviment modern a Barcelona

Subirana i Casa Bloc:  recerques i influències dels paradigmes d’una nova materialitat energètica

Tesi Doctoral de Joan Olona i Casas
Director : Jose Luis González Moreno-Navarro

Barcelona Abril 2015



2



3

PART I:  Introducció, objectius, justificació i objecte d’estudi

                  a. Introducció        1

                  b.Objectius        3

                  c.Hipòtesis        3

                  d.Justificació        3

                  e.Estat de la qüestió       4

                  f.Mètode emprat       13

                  g.Casos objecte d’estudi      17

PART II: Els valors significatius. El context

             a.Estudis sobre els valors significatius    43
                          I) Arquitectura, Construcció i els arquitectes a Catalunya 44

                          II) El context de la ciutat     52

                          III) La culminació del context. La Casa Bloc   59

             b.Context actual dels valors significatius    63

   

Index

Avaluació de l’envolupant dels edificis del moviment modern a Barcelona                



PART III Els valors instrumentals. Anàlisi de les solucions constructives. 

             a.Visió general.       71
             b.Consideracions tècniques     73
             c.Sistemàtica de la monitorització    74
                       I. Caracterització unitat habitatge  77

                       II. Instrumentalització    92

                       III. Anàlisi comparatiu    93

                       IV. Interpretació gràfica    98

                       V. Conclusions a la interpretació gràfica  112
           
PART IV Els valors documentals. 
Recerca i evolució dels criteris constructius    115

             a.La recerca i les influències d’Europa.    117
 Alemanya.Vincles i estades    
             b.La figura de Joan Baptista Subirana   122
  I)   Estada a la Universitat Tecnica  123 
        Charlottesburg
  II)  Obra Spandau-Haserhorst   127

  III) Exposicions i Conferències  130

  IV) AC      132

  V)  Columbuss Hauss    133

             c. Les publicacions tècniques estrangeres  137
             d. Les solucions constructives    163
             e. Façanes      169
                           I) Visió general    169

                           II) Les noves materialitats   

                                      1. Solomite    169

                                        2. L’amiant     174



f. Cobertes       177
                          a) Visió general      177

                          b) Els materials de coberta    178

                                        I. Callendrite    178

                                        II. La materialitat de l’aïllament. El suro  181

                                         1.Breu context industrial del suro  181 

   2.L’empresa Miquel&Vincke  183

   3.El Catàleg de Manufacturas del Corcho 185

   4. El poder legislatiu   198

g. Les tecnologia de les finestres. Influències   205
               

                                        

Part V  Conclusions       221
             

Bibliografia        227

Annexes

Conferència sobre la indústria Alemana
Epistolari Beca Subirana Alexander Von Humbdolt
Memòria descriptiva Casa Bloc
Pressupost General de l’obra

Plec de Condicions Generals, Facultatives i econòmiques de la Casa Bloc
Plec de Condicions Embans Fibrociment
Planificació Obra 



Avaluació de l’envolupant dels edificis del moviment modern a Barcelona                

Part I: Introducció, objectius,
justificació i objecte d’estudi



1

“Perquè tal com és entesa a la no-
stra contemporaneïtat, la construc-
ció, com a tècnica de l’arquitectura, 
forma part de l’arquitectura malgrat 
que al materialitzar l’obra es lluiti per 
dominar-la i, en el límit, fer-la desa-
pereixer o, ans al contrari, s’opti per 
accuser la construction a la manera 
del racionalisme estructural francès”
Ramon Graus

“Aseguro que es mucho más objeti-
va la arquitectura de una de nuestras 
masas nacida de las condiciones clima-
tológicas de nuestro país y las limita-
ciones de los materiales tradicionales 
que cualquiera de las construcciones 
actuales con azoteas planas y otras 
soluciones permitidas por la técnica 
actual, pero a base de materiales y 
estructuras más caras y rebuscadas”
Francesc Folguera

Part I: Introducció, objectius,
justificació i objecte d’estudi

a. Introducció

L’arquitectura de principis de segle XX ha estat àmpliament investigada 
i documentada. És un període de profunds canvis socials, polítics i eco-
nòmics i també culturals. És una arquitectura on els valors significatius 
propis li confereixen ja a dia d’avui, un valor indiscutible en la història 
del sector edificatori.

L’any 1929 és l’any de l’exposició Universal de Barcelona, però també 
coincideix amb l’any de final de la carrera d’Arquitectura d’un seguit de 
tècnics que configuren un grup, el GATCPAC que imposen un debat en 
el sector de la construcció. La generació d’arquitectes llicenciats entre 
1925 i 1929 suposen una regeneració de la visió sobre l’arquitectu-
ra fins llavors establerta. Però aquesta reforma, que es concreta en el 
període de 1928 a 1936, en un límit del període comprés entre la fi-
nalització dels estudis per part dels arquitectes i l’inici de la guerra civil 
espanyola, suposa per ells una necessitat d’entendre que, l’envolupant 
dels edificis i per tant, les solucions constructives que la conformen, han 
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de proposar-se garantir uns requisits, que els models constructius tra-
dicionals, o bé no garantien o bé ho feien gràcies al gruix del material 
homogeni que les composaven.

L’autenticitat d’aquesta arquitectura, passa per tant per la transmissió 
de la originalitat de les solucions constructives inicials. Existeixen unes 
dificultats inicials en el coneixement d’aquestes solucions constructives, 
o bé per l’extinció de les industries i mètodes de producció original o 
bé per la dificultat de reproduir les tècniques originals. Per altra banda 
és un període on l’arquitectura ja disposa de quantitat de documenta-
ció dels projectes, on la utilització de la fotografia s’estableix de forma 
important i on encara es poden trobar persones relacionades directa o 
indirectament amb els tècnics intervinents en les obres originals, i per 
tant, la reducció de les hipòtesis respecte la materialitat original de les 
obres.

I per tant, cal avaluar si en aquestes solucions constructives de l’envo-
lupant, els valors instrumentals originals es poden correlacionar amb 
els valors instrumentals actuals i valoritzar-se per tal que la transmissió 
d’aquests valors, des d’un punt de vista de tècnica i tecnologia, puguin 
garantir-se correctament.

L’aparició d’una nova normativa, d’un canvi de paradigma en l’ar-
quitectura actual on el valor del vector de la sostenibilitat ha vingut 
per quedar-se, on calen noves solucions al problema de l’energia, on 
aquest darrer mes d’agost de l’any 2014 s’ha esgotat el que la Terra es 
capaç de generar en tot l’any i per tant, esgotarà a crèdit la producció 
futura, ha provocat un important debat sobre el que ha estat el sector 
de la construcció en els últims anys, i el que ha de ser en el futur. Però 
si aquest debat en l’obra nova és important, en el cas de la Rehabilita-
ció aquest debat és incipient. El desconeixement sobre el funcionament 
energètic real dels edificis tradicionals està generant nombrosos con-
gressos, publicacions i anàlisi diversos. Però aquest nou valor instru-
mental que ha aparegut pels edificis suposa una nou debat respecte 
els valors que, els edificis existents aporten respecte un valor que, pot 
semblar, no previst inicialment. En la construcció tradicional, basada en 
el gruix homogeni d’un material constructiu, el concepte de la inèrcia 
solucionava les prestacions de l’envolupant.

Tanmateix, no és la primera vegada que aquest debat el trobem en el nostre 
sector. És potser, el moment en que les solucions constructives deixen de ba-
sar-se en la tècnica del maó i apareixen els fulls heterogenis en la conforma-
ció de l’envolupant, per tal de respondre a una nova arquitectura, on hauria 
d’haver estat necessari un anàlisi arquitectònica-constructiu per tal d’entendre 
com les solucions constructives de l’envolupant van adaptar-se a unes noves 
prestacions energètiques, on la construcció d’edificis d’estructura porticada - 
metàl•lica o de formigó- en substitució de la tradicional de maó o pedra, va 
alliberar la façana de les prestacions portants, generant l’especialització de les 
capes que havien de conformar-les.

És per tant aquesta, una tesi, que analitza el context, recolzada en els treballs 
historiogràfics i arquitectònics ja realitzats, per intentar entendre el perquè d’u-
nes decisions constructives que conformen uns casos, que s’analitzen com a 
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tals, establint un doble llenguatge: aquests edificis en general, però alhora en 
detall per poder avaluar i definir, des d’aquesta doble perspectiva, l’existència 
d’uns codis de cara a una restauració, que permetin justificar els valors docu-
mentals de la tècnica i la tecnologia.
En definitiva, pretenem primerament identificar els valors significatius, 
identificant a continuació els valors instrumentals i finalment relacionar-
los amb els valors documentals a fi efecte de transmetre l’autenticitat de 
l’arquitectura del moviment modern a Barcelona.

Objectiu principal
Contribuir al coneixement de les solucions constructives i funcionals mitjançant 
l’aportació de dades específiques que permetin valoritzar quantitativa i quali-
tativament, l’envolupant dels edificis objecte d’estudi per tal que permetin con-
textualitzar un marc de referència previ a la intervenció en els edificis a Barce-
lona del període 1929-1936.

Objectius específics
. Avançar en el coneixement de les solucions constructives mitjançant l’anàlisi i 
la síntesi de la informació documental històrica i el coneixement científic actual.

. Valoritzar el procés de recerca metodològic dels tècnics en el període objecte 
d’estudi, en l’aportació de noves solucions constructives
     
. Localitzar punts de conflicte entre la necessitat de conservació en els edificis 
patrimonials i els nous codis normatius

Es prou conegut que els tècnics que conformen el cos doctrinal de l’època a 
l’entorn del GATCPAC, realitzen un canvi de solució d’envolupant, i que aquest 
no respon només a aspectes formals i de disseny, sinó que s’avalua la nova fun-
ció del tancament, com a composició de fulles successives que n’aporten, ca-
dascuna, els requisits particulars. 
És possible entendre que realitzen un treball de recerca i informació, de para-
metrització de solucions constructives gens improvisades, previ a l’elecció de 
les noves solucions constructives. Cal per tant, aprofundir en el coneixement 
d’aquest procès que duen a terme, per tal d’entendre el perquè d’aquesta nova 
materialitat.

b. Objectius

c. Hipòtesis

d. Justificació

La construcció del Moviment Modern és heterogènia. Els components 
de les seves solucions constructives són mono funcionals i especialitzats, 
de tal manera que els detalls i les unions passen a ser punts crítics. Els 
materials emprats són experimentals o en fase inicial de desenvolupa-
ment, amb caire industrial. És, una tecnologia sense el suficient contrast 
temporal respecte el rendiment i la durabilitat.



4

Des del punt de vista metodològic, respecte la focalització dels estudis rea-
litzats sobre l’arquitectura del període d’estudi,  s’han analitzat tradicionalment, 
d’acord a una aproximació, urbanística, formal, però no des d’un punt de vista 
constructiu, cosa que pretén aquest treball, no només des d’un punt de vista 
qualitatiu sinó també quantitatiu, aportant mesures “in situ” sobre determinats 
casos.

Fins a la data d’avui s’ha elaborat nombroses llibres, articles, estudis 
i tesis doctorals que contenen valuosa informació sobre aspectes ge-
nerals i a vegades, concrets sobre els edificis del període proposat. El 

e. Estat de la qüestió                                                                                                    

1 Criterios de la interven-
ción para la Restauración 
de Arquitectura del Movi-
miento Moderno. Capelu-
to Arazi, Martín. 2010

3 A.A.V.V. Tecnics i Tec-
nologia en el desenvolu-
pament de la Catalunya 
Contemporania. No-
vembre 200. Fundacio 
Enciclopedia Catalana, 
Barcelona

2 “Las transformaciones 
de los procesos produc-
tivos impuestas por la 
revolución industrial y la 
taylorización, la esca-
sez de mano de obra, 
resultado de la contienda 
mundial, y la enorme 
exigencia de la nueva 
construcción de posguer-
ra (primera guerra 
mundial), hicieron que en 
Europa desapareciese la 
construcción artesana e 
impusieron una edifi-
cación sin normas y sin 
intenciones. La dispo-
nibilidad de los nuevos 
materiales y técnicas que 
las décadas preceden-
tes habían introducido, 
provocó una cómoda 
confianza en una tecno-
logía que parecía hacerlo 
todo posible. La libertad 
proyectual respecto a 
las leyes constructivas 
trivializó los elementos 
arquitectónicos, vacián-
dolos de contenido nor-
mativo técnico y dio lugar 
a lo que podemos llamar 
una arquitectura sin 
construcción” Mannino,E. 
Paricio,I., 1983 “J.Ll.Sert: 
Construcción y Arquitec-
tura”, Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona.

La millora de les prestacions tècniques dels materials i els nous ma-
terials, no havia evolucionat o ho havia fet d’una manera molt lenta. 
Què va permetre que aquesta evolució en les tipologies constructives es 
desenvolupes d’una manera tant ràpida? Va ser efectiva? Quina quan-
tificació se’n pot resumir?

L’estadi de discussió sobre si cal o no conservar aquest tipus d’arquitectura, està 
ja superada, ja que la identificació del Moviment Modern com a patrimoni –so-
bretot des de principis dels anys 90 a partir de creació del DO.CO.MO.MO - es ja 
indiscutible i podriem considera que es troba en un estadi inicial de desenvolu-
pament. Tanmateix, tot i no haver “una quantitat significativa de intervencions 
realitzada” 1, pocs estudis han afrontat la problemàtica des d’un punt de vista 
prestacional de l’envolupant.
La nova directiva europea que també implica als edificis existents, afectarà l’e-
stalvi d’energia en els edificis, i esta encaminada a liderar increments d’inver-
sions en mesures de millora energètica d’aquests edificis. Es una gran oportu-
nitat per la transformació del sector de l’edificació vers a una millor eficiència 
energètica. 

En el rerefons existeix el discurs generalitzat que en el parèntesi de la guerra ci-
vil, aquestes aportacions tecnològiques queden oblidades 2. Aquesta hipòtesis 
es basa entre d’altres en que disposaven de relació directe amb l’avantguarda 
dels corrents arquitectónics - constructius europeus en les relacions definides 
pels tàndems Sert -França, Subirana - Alemanya, i relació directe a nivell nacio-
nal amb el GATEPAC.

Existeix una estreta relació i el sector, en concret les empreses de ca-
dascun dels rams, no només són presents en la revista AC sinó en el 
mateix si de la institució, com a socis industrials. En les actes de les reu-
nions cal destacar que s’encarrega  un rapport respecte la importància 
del suro com a aillament en la construcció. La contribució de la industria 
del suro no es pot menystenir, en respresentar en aquells moments un 
32% de les exportacions de l’economia catalana 3. L’empresa Manu-
facturas de Corcho es situava el 1930 en la vintena posició per volum 
d’actius a escala espanyola. I l’any 1935, amb 35 milions de capital la 
situaven just per darrere del líder textil espanyol, Fabra i Coats (Barcelo-
na, 50 milions) i per davant de la segona tèxtil estatal (Unión industrial 
Algodonera, Barcelona 30,6 milions).
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Els 25 números de la revista Documentos de Actividad Contemporánea 
– AC és la font primària i directa ja que, tot i néixer amb vocació gene-
ralista, estava encaminada a “reunir els arquitectes, enginyers i tècnics i 
tots els industrials del ram de la construcció per a fonamentar i divulgar 
l’arquitectura contemporània i les industries que amb ella es relacio-
nen” 4.

El buidat de la revista ha permès referenciar la informació que els propis autors 
van publicar sobre els edificis projectats i construïts en aquell període. Es de-
stacable el detall que en alguns cassos es realitza sobre les tipologies construc-
tives emprades, en concret existeix referència sobre un conjunt d’edificis que 
s’identiquen d’una manera clara.

Alhora, permet relacionar els socis industrials, que també apareixen en 
les actes de les reunions, així com els industrials que publiciten en la 
revista. Aquesta relació d’industrials ha de permetre aprofundir en el 
coneixement del que el sector oferia per tal de realitzar les solucions 
constructives que van emprar-ne, en el canvi de tipologia de l’envolu-
pant.

Revistes AC                                                                                               

4  Article 2 apartat a) dels 
Estatus del GATCPAC 
aprovats el 28 de novem-
bre de 1930

coneixement sobre aquests estudis, permetrà aprofundir i avançar vers 
l’anàlisi de les tipologies existents de les solucions constructives de l’en-
volupant dels edificis.
Ens centrarem en l’anàlisi dels treballs i publicacions que continguin informa-
ció que permetin justificar l’objectiu d’aquest treball, centrat en la materialitat 
constructiva.

REVISTA AC
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Respecte les tesis doctorals detallades, cal diferenciar entre dos vessants: 
les de vessant arquitectònic i les vessant enginyerial. De les primeres 
hi ha dos autors de referència (Rovira,Pizza) que també es repeteixen 
en nombroses publicacions. Aborden abastament els aspectes formals i 
culturals, no tant sols del GATCPAC sinó també de la resta d’arquitectes 
del moment. També cal destacar un antecedent més generalista sobre 
els criteris de restauració del moviment modern (Capeluto), en la línia 
d’investigació que representa aquesta proposta de tesi. 
En el segon nivell, destacarem la tesis sobre el comportament tèrmic 
dels edificis (Martín,Esteban) i propostes i/o metodologies d’anàlisi 
teòric (López, Sauquet).

La bibliografia específica ha permès configurar la mostra d’anàlisi, així 
com verificar les poques referències sobre el comportament real dels 
edificis objecte d’estudi. Tanmateix existeixen nombroses publicacions 
sobre edificis en estudis particulars, cas de la Casa Bloc o el Dispensari 
Antituberculós.
Es repeteixen els autors de referència (Pizza,Rovira) així com són un 
marc inexcusable de consulta totes les publicacions del DO.CO.MO.MO.

Bohigas, O., La Caseta del GATCPAC, El 
País 27/11/2002.

Buisan. A., 1999. Una rehabilitación para 
recuperar el pasado, la rehabilitación 
dela Casa Bloc” RCT Reviste de la con-
strucción Tanitpress nº 87.
Corea,M., Gallardo-Bravo,E., Mannino,E., 

1995 “Rehabilitación del Dispensario 
Central Antituberculoso de Barcelona” On 
Diseño nº161

Donato, E. Sert 1929-1953. Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo nº 93. Publica-
cions del COACB. Novembre-Desembre 
1972

Capeluto, M.  - Criterios de interven-
ción para la Restauración de Arqui-
tectura del Movimiento Moderno 
2010
 
Esteban Saiz, J.L. Tesis doctoral “Apor-
tación al estudio de las características 
termofísicas de los materiales ho-
mogéneos”., 1985 UNED.

Graus Rovira, R. Modernització tècnica i 
arquitectura a Catalunya 1903 - 1929

Martín Monroy, M. - Comportamiento 
térmico de cerramientos soleados – Un 
modelo de simulación por diferencias 
finitas

López Plazas, Fabian. Sobre el uso y la 
gestión como los factores principales 
que determinan el consumo de energía 
en la edificación. 

Pizza, A. - Il ponte incompiuto 
dell’architectura Director Ignasi Solà-
Morales, 1989 

Rovira Gimeno, Josep M.  – La arquitectu-
ra catalana de la modernidad, Barcelona. 

Sauquet,R. La ciudad de reposo y las 
vacaciones del GATCPAC (1931–1937). 
Vigencia de un modelo de ocupacion 
territorial. 

Tesis Doctorals

Bibliografia Específica                                                                                          
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Freixa J., Josep Lluis Sert, Barcelona. 
Gustavo Gili.

Garcia,C., Rovira,J.M. CASA BLOC. 
Barcelona 2011. Mudito&Co

Gonzalez Moreno-Navarro A., 
R.Lacuesta 1999, “Barcelona guía de 
arquitectura 1929-2000” Gustavo 
Gili, Barcelona.

Manino,E., Paricio,I, 1983 “J.L.Sert: 
Construcción y Arquitectura”, Ed. 
Gustavo Gili, Barcelona.

Neila Gonzalez J., Bedoya Frutos, C.. 
“Técnicas arquitectónicas y construc-
tivas de acondicionamiento ambien-
tal”, capitulo 7 Los puentes termicos 
en la construccion. Editorial Munilla-
Leria. ISBN 84-891150-20-6.

Pizza A., 1993. Dispensario antituberculo-
so de Barcelona, 1933-1937: J.Ll Sert, J.B. 
Subirana y J.Torres Clavé. Ed. Colegio de 
Arquitectos de Almeria

Pizza A. i J.Mª Rovira. GATCPAC. Una 
nova arquitectura per a una nova 
ciutat.1928-1939.COAC

Pizza A. Guía de la arquitectura moderna 
en Barcelona (1928-1936)

Rovira J.M., Josep Lluis Sert, 1928-
1979. Mig segle d’arquitectura. Obra 
completa. Ed.. Fundació Joan Miró

A.A.V.V. La vivienda moderna. DOCOMO-
MO ibérico. 1925-1965. Fundación Caja 
de arquitectos i Fundación Do.co.mo.mo 
ibérico. Colecciónarquia /temasnum 27.

A.A.V.V. Tecnics i Tecnologia en el 
desenvolupament de la Catalunya 
Contemporania. Novembre 200. 
Fundacio Enciclopedia Catalana, 
Barcelona

A.A.V.V., GATEPAC 1931-1937, docu-
ments d’activitat contemporània AC. 
Gustavo Gili.

Congressos

En aquest apartat, les publicacions responen a la mateixa línia apunta-
da en l’apartat de tesi doctorals. Tanmateix, hi apareixen alguns altres 
punts a destacar.

Existeix més diversitat en l’apartat d’anàlisi dels edificis i en con-
cret, existeix una bona referència als sistemes constructius emprats 
(Fort,Paricio,Seguí). Dintre els congressos del DO.CO.MO.MO ha estat 
ampliada la documentació que s’ha ja enumerat en l’apartat de biblio-
grafia específica.

Bosch Prat, Mireia- Olona Casas, 
Joan. “Interpretació de l’envol-
vent dels habitatges del moviment 
modern a Barcelona a partir de la 
normativa actual”. Congrés Interna-
cional RSF2010

Capeluto, Martín. “La conserva-
ción de las obras del GATCPAC y su 
autenticidad . Paradojas y contradic-
ciones en los criterios de intervención 
en obras del Movimiento Moderno”. 
DC. Revista de crítica arquitectònica, 
2005, núm. 13-14.

Díaz Regodón, María Inés – Tenorio Ríos, 
J.A. – Pérdidas de Calor y Formación de 
Condensaciones en los puentes térmi-
cos de los edificios. Instituto de Ciencias 
de la Construcción Eduardo Torroja. 
1as JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN 
CONSTRUCCIÓN -Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja (CSIC)
Juny 2005
 
DoCoMoMo Internactional (ed)1990,1
992,1994,1996,1998,2000 “Conference 
Proceedings”
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Tesines de màster                                                                                   

En els darrers anys consten diferents tesines de màster que desenvolu-
pen en particularitat avaluació sobre els factors que condicionen l’anàli-
si del comportament de l’envolupant. Aquí en destaquem dos de la UPC 
(Barriuso, Egusquiza i del propi autor del projecte de tesi) i un de UPM.

Barriuso,Nuria – Boned, Sandra. 
Estudio térmico del edificio de la 
EPSEB (UPC) mediante certificación 
con calener y estudio de eficiencia 
energètica mediante LIDER. Enginye-
ria d’edificació, UPC. Juny 2010

Díaz García, Alberto - Análisis de una 
herramienta de simulación para el 
estudio del comportamiento térmico 
de una edificación- Madrid 2011 - Uni-
versidad Politécnica de Madrid, Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica

Egusquiza Ortega, Aitziber. Propue-
sta metodológica para una aproxima-
ción energética-patrimonial a la ciu-
dad histórica. UPC. Setembre 2010

Olona Casas, Joan. Interpretació de 
l’envolupant dels habitatges del mo-
viment modern a Barcelona. Dos cas-
sos. La Casa Bloc i la Casa Josefa ópez 
(C/Muntaner) de Josep Lluís Sert

Racionalismo y racionalización de 
la vivienda colectiva en españa 
1925‐1939. Estudiante: Jose Luis 
Román Civera Convocatoria: Junio 2013

Fort, J.M. “El dispensario antituber-
culoso de Sert. Recuperación de un 
ejemplo paradigmatico de la moder-
nidad catalana” Restauración de la 
Arquitectura moderna. XXII Curset 
AADIPA.

Paricio Casademunt A. La innovación 
tecnológica de las cubiertas planas 
del GATCPAC. Congreso Nacional de 
historia de la Construcción, Madrid 
19-21, septiembre 1996.

La habitación y la ciudad modernas. Rup-
turas y continuidades. 1925- 1965
Actas Primer Seminario DOCOMOMO 
Ibérico

Sauquet, R. Recolección de ideas 
para la ciudad de reposo y vaca-
ciones. Aportaciones extrangeras al 
proyecto del GATCPAC. “VII Con-
greso Internacional Historia de la 
Arquitectura Moderna Española. 
Viajes en la transición de la arquitec-
tura española hacia la modernidad”. 
ed. Pamplona: A.bis Ediciones, 2010, 
p. 311-318

Seguí, V. “L’actuació a la Casa Bloc. Josep 
Lluis Sert”. Restauración de la Aquitectura 
Moderna. XXII Curset AADIPA.1999

Reconciling Authenticity and repair in 
the conservation of modern architecture. 
Susan Macdonald. Modern Matters – 
Principles&Practice in conserving Recent 
Architecture. English Heritage 1996 
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Cal remarcar que aquest treball s’emmarca dins una línia de recer-
ca de clavisR, Millora de l’eficiència energètica del patrimoni cultural 
inmoble:recerca sobre casos reals dirigida pel Dr. Jose Luis Gonzàlez 
Moreno Navarro. Fruït d’aquesta línia de recerca, paral•lelament al 
desenvolupament d’aquesta tesi, el doctorand ha estat treballant en 
dos projectes, que detallem a continuació.

RECERCAIXA, convocatòria 2011 - MILLORA DE L’EFICIÈNCIA EN EL 
PATRIMONI CULTURAL IMMOBLE. premi d’ajut a la recerca amb el fi-
nançament del programa Recercaixa, impulsat per “la Caixa” i l’Asso-
ciació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), 2011-2013. 

L’objectiu d’aquest projecte va ser analitzar el comportament energètic 
real dels edificis patrimonials per tal d’optimitzar‐ne la seva eficiència 
energètica sense minorar els seus valors arquitectònics.
L’anàlisi  es va basar en la caracterització (identificació) i després la 
monitorització de diversos edificis catalogats per tal d’avaluar‐ne el seu 
comportament energètic.

El context de la investigació es centrava en el fet que des de 2007 en diversos 
països europeus s’han incentivat  investigacions sobre els procediments per a 
tenir coneixement del comportament energètic real dels edificis històrics amb 
uns resultats que no  han començat a aparèixer fins a 2010, en què només hi 
havia finalitzat la recerca europea denominada New4old i de les seves conclu-
sions sobre climes més freds, que en el cas difereix bastant, cosa que va com-
portar que no es va poder treure gaire profit en la nostra línia d’actuació. Calia 
començar des de la base sobre paràmetres propis del nostre context. 

La preocupació en Europa sobre la eficiència energètica dels edificis 
existents ha portat a augmentar considerablement el conjunt d’investi-
gacions transnacionals, moltes d’elles finançades per el Seventh Fra-
mework Programme de la Unió Europea, de les que només cinc abor-
den els edificis patrimonials protegits.
Les característiques d’aquestes cinc queden reflectides a la taula 
següent.

Més d’un terç dels socis són entitats universitàries. Espanya ha participat 
en la segona, quarta i cinquena investigacions. El volum de documenta-
ció generada es extraordinari i en part, redundant. Amb tot, es pot afirmar 
que la nostra investigació, va abordar temes que donada la poca presèn-
cia espanyola queden sense tractar en cap de les cinc recerques europees.

Recerca pròpia
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L’objectiu va suposar generar un mètode específic de coneixement del com-
portament energètic real dels edificis del patrimoni cultural, partint del conei-
xement global històric, constructiu, formal i dels valors que posseeixen aquests 
edificis, que permeti establir com millorar les condicions energètiques inicials, 
sense minvar els valors patrimonials. Aquest mètode es concreta a través d’una 
guia de bones pràctiques.

La hipòtesis de sortida va estar que el comportament energètic real dels edi-
ficis històrics no es pot deduir exclusivament del paràmetre de la transmitàn-
cia tèrmica dels paraments, dada cabdal emprada per a mesurar la demanda 
energètica dels edificis actuals a les diferents normatives. Aquest valor acostu-
ma a ser molt alt pels edificis històrics, en no incorporar aïllaments específics, 
en canvi, disposen de recursos passius que formen part del seu disseny inicial, 
pensat per a respondre a un clima i ubicació concrets. Partint de la monitoritza-
ció de diferents edificis històrics, es va demostrar científicament que, malgrat 
els alts valors de transmitància tèrmica, el seu comportament energètic era 
força estable.
El mètode d’investigació es va basar i desenvolupar seguint dues vies en 
paral•lel, per una part, establint contactes i visites amb entitats i arqui-
tectes dedicats a l’eficiència energètica i/o la integració d’instal•lacions 
en edificació existent; per una altra, realitzant l’estudi del comporta-
ment energètic a partir de casos reals.

Contactes i visites per a l’augment del coneixement
Visites i contactes per tal de compartir coneixements i establir sinèrgies 
nacionals i internacionals:
. L’Acadèmia del Partal (Associació lliur e de Professionals de la
  Restauració Monumental) va oferir la visita a monuments.
. Laboratori de Materials de la Comunitat autònoma de Zaragoza
. Universitat d’Arquitectura de Ferrara, Departament Arquitectu
  ra e Energia
. Historic Scotland. Coneixedors experts del comportament 
  energètic dels edificis tradicionals escocesos. 

Per tal de realitzar la investigació es van escolir  un seguit de casos reals.

Es van seleccionar una sèrie d’edificis emblemàtics catalogats com a 
Bens Culturals d’Interès Nacional o Local, de diverses èpoques històri-
ques i amb solucions constructives diferents, que ens han permès exa-
minar la problemàtica en cadascun dels casos. 

Com a conclusions de la investigació, s’apunten aquí les més importants:

-Els edificis històrics dialogaven amb l’entorn, clima i orientació. Cal en-
tendre com eren: edificis de grans inèrcies; absència d’aïllament tèrmic; 
calefacció mitjançant llars de foc i estufes (“biomassa” tradicional); con-
serven la calor mitjançant cortines, catifes i porticons; es protegeixen 
del sol mitjançant mallorquines, voladissos, etc.; el confort era adapta-
tiu i localitzat.

-El coneixement de l’estat inicial del monument i l’estudi de les seves 
potencialitats per a realitzar una alta adaptació a l’ús exigit és impre-
scindible en la preservació del conjunt de valors establerts inicialment.
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-El comportament energètic real dels edificis històrics no es pot deduir 
exclusivament del paràmetre de la transmitància tèrmica de l’envolu-
pant, sinó contemplant tots els recursos passius de l’edifici, aquells que 
formen part del seu disseny inicial, ja pensats per a respondre a un 
clima i ubicació concrets, en un moment de la història en què l’accés 
a l’energia era difícil. La recerca demostra numèricament que, malgrat 
els valors de transmitància siguin alts, els edificis estudiats mantenen 
un comportament tèrmic interior estable front a les variacions exteriors. 
D’altra banda, la monitorització real ha donat valors de transmitància 
U favorables respecte als valors teòrics de càlcul. 
-En edificis històrics cal implementar sistemes actius aprofitant el que 
l’edifici ja donava d’origen i fugint d’aquelles actuacions que es fan ser-
vir en obra nova i que permeten simplificar el càlcul, com la col•locació 
d’aïllament tèrmic que porta a considerar la temperatura radiant mitja 
igual a la temperatura de l’aire, donat que no sempre es podrà aïllar la 
totalitat de l’envolupant d’un edifici històric. Les temperatures radiants 
dels diferents acabats superficials històrics: teles, catifes, paviments hi-
dràulics, ceràmics, fusta, guix, ceràmica, tapissos, enteixinats, sostres 
de fusta i guix, etc., són diferents i, per tant, proporcionen diferent sen-
sació tèrmica, modificant les condicions de benestar.

- La minimització dels sistemes actius és conseqüència de la reducció de 
la demanda, i aquesta del coneixement de l’edifici i del funcionament 
dels recursos passius, de l’ús, i de la gestió i flexibilitat de l’usuari.

-Usuaris i gestors de l’edifici han d’estar informats de les particularitats 
i components especials d’un edifici històric eficientment energètic. La 
incorrecta utilització de les proteccions solars, porticons, etc., poden 
provocar un desequilibri en el balanç energètic. El comportament dels 
usuaris pot fer variar substancialment el consum de l’edifici. 

És necessari generar una certificació energètica i ambiental exclusiva 
dels edificis del patrimoni cultural, que introdueixi la qualitat ambiental 
que aporten aquests edificis, plens de valors documentals i significatius. 
Cal puntuar també el cicle de vida, tenint en compte el percentatge d’e-
nergia embeguda en els materials que es conserven com a punt positiu.

Detall estudi sobre les intervencions a l’Hospital de Sant Pau - Projecte RECERCAIXA
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Organitzador del XXXVIè Curset Jornades Internacionals sobre la Intervenció 
en el Patrimoni Arquitectònic, celebrat entre el 12 i el 15 de desembre de 2013 
al COAC amb el títol “Valors patrimonials i eficiència energètica. Conflictes i so-
lucions”.

Una quarantena dels millors experts internacionals relacionats amb la conser-
vació del patrimoni arquitectònic i la gestió eficient de l’energia en els edificis 
històrics va participar en la XXXVI edició del Curset- Jornades Internacionals 
sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, que es va celebrar a la seu 
de plaça Nova del COAC. La XXXVI edició del Curset va comptar amb més de 
dos-cents assistents procedents fonamentalment de Catalunya, però també de 
la resta d’Espanya. En el decurs del Curset es van presentar diverses solucions 
i projectes que estant donant respostes concretes a una voluntat d’eficiència 
energètica que en molts casos suposa resoldre el conflicte entre moderns pro-
cediments d’intervenció i edificis lligats a formes de vida i sistemes de calefac-
ció i refrigeració molt diferents als actuals. Es tracta, en definitiva, d’un repte i 
una oportunitat per als professionals del sector, que fa imprescindible trobar 
un equilibri entre les solucions tecnològiques, els valors culturals i els requeri-
ments de confort dels usuaris dels edificis.

El principal objectiu de les Jornades Internacionals de Patrimoni va ser contri-
buir a trobar aquest equilibri en base al diàleg entre tots els agents involucrats: 
arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, restauradors, administracions, in-
versors, gestors i, especialment, els usuaris finals dels edificis. Així, en el decurs 
del Curset Internacional es va explicar amb detall, per exemple, com s’estan in-
corporant criteris d’eficiència energètica a la restauració del recinte modernista 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Entre altres intervencions presentades 
al curset hi van figurar també les del monestir de Santa Maria de Vallbona, el 
castell de Montjuïc, la casa Amatller, Ca l’Aranyó, la ciutat històrica de Santiago 
de Compostela, la catedral de Burgo de Osma, el convent Santa Anna d’Alcover, 
el convent del Carme i el museu de Sagunto, l’adequació com a museu de la 
central tèrmica de Ponferrada, així com altres exemples d’Escòcia, Itàlia i França.

De manera complementària a l’organització del Curset,  es van programar algu-
nes activitats prèvies. El 14 d’octubre de 2013, de 17 a 21 hores, dins del cicle de 
“Diàlegs Tècnics”, i de “dilluns de cultura al COAC” organitzat conjuntament per 
AADIPA i el COAC, es va programa una jornada dedicada a “Valors patrimonials i 
eficiència energètica. Introducció a la metodologia, la monitorització i les seves 
aplicacions a Itàlia”, dins la qual es va poder comptar amb les aportacions del 
professor italià Andrea Rinaldi, destacat investigador de la Universitat de Fer-
rara, especialista en la temàtica plantejada, a banda de les aportacions d’una 
part dels membres de l’equip organitzador. Es va visitar la zona de Bolzano a 
Italia, al tractar-se d’una territori pioner en la implantació de mesures d’eficièn-
cia energètica en el seu patrimoni arquitectònic i en concret el segell ambiental 
Casa Clima.

D’altra banda, s’han aprofitat diversos mitjans de comunicació per difondre els 
continguts del Curset. Concretament:
-Article dins la revista L’informatiu, del col•legi d’aparelladors, arquitectes  
   tècnics i enginyers d’edificació, al nº 336, de maig de 2013 (pàg. 84 a 87)
-Article dins la revista digital Ph, de l’Instituto Andaluz de Patrimonio 
        Histórico, dins el nº 84, d’octubre de 2013, a la secció Panorama (pàg. 20 a 21)
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Conclusions estat de la qüestió                                                                                  
La nombrosa bibliografia existent ja referenciada estableix una base de tre-
ball valuosa e imprescindible. El gran nombre de treballs realitzats i publicats, 
conformen i alhora determinen la validesa de la mostra. Tanmateix no valo-
ren quantitativament les solucions constructives aportades pels arquitectes de 
l’època. 
La innovació d’aquesta tesi radica en l’avaluació de l’envolupant mitjançant la  
combinació de mètodes analític-empírics, interralacionant-los amb la resta de 
valors, documentals i significatius.

Per altra banda, la materialitat d’aquesta arquitectura, tot i que en molts cassos, 
ha estat identificada puntualment per alguns autors, no s’ha pogut concloure 
el raonament del perquè es va arribar a aquesta materialitat. 

Els registres de la materialitat original que han de ser transmesos per tal de 
poder entendre la possible reproducció tècnica i dels detalls constructius, i per 
tant, la comprensió en la transmissió de la tècnica i la tecnologia. En aquesta 
tesi, es basen en la consulta d’una font directa i en concret, en el treball realitzat 
a l’Arxiu Joan Baptista Subirana, arxiu que tot i haver estat consultat per alguns 
dels autors citats, no disposava d’un inventariat de tota la informació existent, 
cosa que segurament havia determinat el fet de no haver aprofundit amb ante-
rioritat respecte aquest fet.

f.  Mètode emprat                                                                                                                                       

Per tal d’entendre el mètode emprat en el desenvolupament d’aque-
sta tesi, i partint d’una cita extreta dels textos de treball del Màster en 
Tecnologia  de la UPC fent referència a “ From a gloss on the Nara 
Document by Jokilehto and Stovel (1995: 8). ‘Viewpoint: the Debate on 
Authenticity’, ICCROM Newsletter 21 (July 1995)]”  a partir del comen-
tari sobre la declaració de Nara respecte el que significa l’autenticitat 
d’un momunent:

“Para mantener y clarificar los valores del patrimonio es pre-
ciso definir aquellos indicadores que permitan que todo con-
junto de atributos valorativos necesarios para [establecer la 
autenticidad de cualquier monumento o lugar] pueda ser pre-
sentado en un grado significativo y de manera equilibrada. .

I també en la Carta de Venecia de la Carta de Venecia de 1964, que 
s’inicia amb al coneguda declaració:

Las obras monumentales de los pueblos, portadoras de un 
mensaje   
espiritual del  pasado, representan en la vida actual el testi-
monio vivo de sus tradiciones seculares. La humanidad, que 
cada día toma conciencia de los valores humanos, las con-
sidera patrimonio común reconociéndose responsable de su 
salvaguardia frente a las generaciones futuras. Estima que es 
su deber transmitirlas en su completa autenticidad.
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Des de linia d’investigació i treball que el Dr. Jose Luis Gonzalez i el Dr. 
Albert Casals han desenvolupat en els darrers anys, s’ha identificat els 
valors del patrimoni en tres classes diferenciades
 

1. Valors instrumentals. Valors relacionats amb l’ús del monument.
2. Valors significatius. Valors que tenen capacitat de representació. 
3. Valors documentals. Valors portadors d’informació. 

En detall, cadascun d’aquests tres, són alhora la suma entre els quals es troben 
els detallats inicialment per Aloïs Riegl i de nous, degut al canvi de paradigma 
socio-cultural del segle XXI.

Valors Instrumentals (Principi d’adequació a l’ús) 

Valor arquitectónic actual:  adecuació actual a l’ús humà satisfactori  
Valor urbanístic:                      relació física, legal i espaial amb l’entorn
Valor económic:                      relació cost-benefici a mig i llarg termini   
Valor ecológic:         adecuació sostenible al medi ambient 

Des d’un punt de vista instrumental, els valors urbanístic i econòmic, 
estant fora de l’ambit d’analisi d’aquesta tesi, així com el valor ecológic. 
No obstant, respecte aquest darrer es podra reseguir algun camí arran 
de les conclusions finals.  Cal centrar per tant la visió, en els aspectes 
arquitectònics actuals, que intentarem validar des d’un punt de vista de 
l’adeqüació a l’ús de l’envolupant dels edificis objecte d’estudi, i sobre-
tot, en el seu comportament respecte les prestacions de la demanda 
d’energia.
 
Valors Significatius (Principi de representació) 

Valor de vetustez-novetat:  imatge estético-sentimental del pas del temps   
Valor icónic         capacitat significant (de tenir significat diversos) 
Valor d’identitat         capacitat d’encarnar la memoria colectiva   

Cal observar que mentre que tradicionalment, la discussió sobre l’ar-
quitectura del moviment modern ha estat centrat en els valors significa-
tius, sobretot en el valor d’identitat, en el moment de les intervencions 
recents en aquest patrimoni, s’ha proposat una discussio d’aquests va-
lors significatius centrada però en la valoritzacio de vetustez-novetat i el 
valor icònic, discussio que intentarem apuntar i clarificar.
 
Valors Documentals (Principi d’informació) 

Valor arquitectónic históric  relació dialéctica us arquitectónic-bellesa
Valor históric.            document de la cultura material i l’evolució 
Valor antropológic           testimoni de modes de vida/estructures socials

Pel que fa als valors documentals, mentre que respecte els aspectes 
arquitectonico-historic i antropologic han estat clarificats per anteriors 
autors, cal aprofundir per tal d’entendre la materialitat de les obres i la 
seva evolució en el període objecte d’analisi.
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El treball ha consistit en una doble vessant de treball. La primera centrada en 
valoritzar el context en que aquesta arquitectura va ser realitzada, consistent 
en la recerca del fons documental dels arxius, tant del GATCPAC com dels ar-
quitectes que en varen formar part així com els altres arquitectes de l’època.  
Aquesta primera fase va pertre identificar de sortida els valors significatius ac-
tuals d’aquella construcció i relacionar-los amb els criteris de valorització dels 
edificis i les intervencions realitzades fins al dia d’avui.

Posteriorment la recerca ha consistit en intentar identificar tipologies 
constructives que van desenvolupar solucions per tal de millorar el com-
portament de l’envolupant de la façana, respecte les prestacions tèrmi-
ques per posteriorment poder quantificar , amb la tecnologia actual, els 
valors de transmitància teòrics tal i com s’estableix en la IS0 6946-l : 
1986 i després comparant-la, en la mesura de les possibilitats d’acces-
sibilitat amb el treball de camp aplicant la metodologia definida en la 
norma ISO 9869:1994 realitzant-se diferents assaigs “in situ” per tal de 
verificar els valors de transmitàncies en l’actualitat, i comparar-los amb 
els valors teòrics. 

 La tercera fase ha consistit en identificar i relacionar els valors documentals 
dels edificis i les seves solucions constructives. Per tal de determinar els casos 
es relacionaran amb els contexts de les obres amb el context espanyol i les 
influències europees, centrades a Alemanya. Aquesta doble referència remet 
als contactes dels arquitectes amb el grup nacional GATEPAC i les influències 
abastament nombrades en les relacions Sert-Le Corbusier identificant però 
les existents amb Subirana-Escola Alemanya, amb la voluntat de corroborar 
la hipòtesis per valoritzar els aspectes de la materialitat d’aquestes solucions 
constructives i així determinar els aspectes d’autenticitat dels edificis per tal de 
preveure futures intervencions. 

En el període comprés entre els anys 1929 i 1936 es evident que existeix un in-
tent d’evolució del que s’anomena la construcció catalana 5 que havia determi-
nat els sistemes constructius dels edificis fins aquelles dates.  Així, és la tradició 
constructiva, relacionada amb el saber fer dels edificis, el que condiciona un 
canvi que es volia dur a terme no només conceptualment, sinó en una ràpida 
evolució dels sistemes constructius emprats en els edificis en aquest període 
per tal d’adaptar-se a les noves necessitats de confort.

En l’anàlisi es presenten quinze casos que cronològicament abarquen tot el 
període previst. La major part dels casos corresponent al GATCPAC, ja que és 
en el si d’aquest grup on s’experimenten més tipologies constructives lligat a la 
necessitat d’adequar el canvi de façana portant-tancament, amb façana lliure. 
Les obres triades dins el grup del que anomenarem la tercera via es troben se-
leccionades en tres casos en concret: el bloc d’habitatges de l’Avinguda Gaudí 
de Pere Benavent, l’Edifici Fabregas comunament anomenat Torre Urquinaona 
de Gutierrez Soto, i la Casa Mercé Ymbern de Cardenal de Duran y Reynals 6. 

Aquests tres casos són exemples d’una arquitectura de caire raciona-
lista en uns arquitectes que no sempre exemplifiquen en la seva obra 
aquest corrent. Com exemple més clar el que ofereix Duran y Reynals 
l’any 1936 on rep l’encàrrec de la Casa Cardenal (1936) a Roger de 
Llúria 134 i la Casa Espona a Roger de Llúria 124. 

5  Tal i com identifica el Dr. 
Ramon Graus 

“Aquella construcció que a 
la llarga serà coneguda com 
“construcció catalana”, basa-
da en l’ús intensiu del maó 
en parets, escales, sostres 
i terrats, fou concebuda al 
fil de la revolució industrial 
a finals de segle XVIII a 
Barcelona. És filla, doncs, de 
la mentalitat de la industria-
lització i el paleta seria un 
obrer especialitzat en l’ús 
d’una eina especialitzada, 
la paleta, en un procés de 
manufactura” i que “En tot 
cas, hem de tenir molt en 
compte que el sector de 
la construcció barcelonina 
estarà avesat únicament a 
aquest tipus de construcció i 
qualsevol nou canvi s’haurà 
de mesurar tècnicament i 
econòmica amb aquesta 
“tradició”.

6  El mes de Desembre de 
1931 Duran y Reynals es 
dona d’alta com a soci del 
GATCPAC i el 29 de Juliol 
de 1935 es nomenat soci 
director
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Aquesta darrera respon a un classicisme renaixentista on la ornamentació de 
la façana amb ménsules, timpans i frontals evoquen la idea de l’ordre, mentre 
que en el Cas de casa Cardenal amb una composició de franges horitzontals 
trencades pels eixos verticals que descriuen els cossos tancats arran dels bal-
cons. Aquesta estructura desproveïda d’ornament contrasta amb l’aposta per 
l’estètica neo-renaixentista de la Casa Espona. 

L’evolució de la tècnica constructiva i les solucions analitzades es rela-
cionarà amb el conjunt dels edificis. El relat es farà identificant el discurs 
temporal però dins de cada part de l’envolupant (façana, cobertes i 
obertures) mostrant les coincidències i divergències o les diferents po-
stures que marquen els diferents camins marcats. 

No és aquest text el que vol establir una discussió entre Architektur (d’ar-
rel llatina i que ell relaciona amb l’arquitectura d’estil) i Baukunst(d’arrel 
germànica i traduïble literalment com l’art de construir, arrelada en 
l’essència de la construcció i per tant moderna i germànica). Com ja 
s’ha comentat en anterioritat, ens allunyen de l’anàlisi d’allò que se’n 
diu l’estètica, és a dir, el marc teòric de l’arquitectura i ens centrem en 
els fets que mostrarien un canvi, és a dir les obres 7.

La tria per tant d’edificis, parteix de la base del treball ja realitzat per 
Antonio Pizza, però afegeix dues noves coordenades: la informació de 
l’Arxiu Subirana i el filtre del valor energètic de les solucions dissenya-
des.

Casa Espona i Casa Mercè Ybern - Joan Olona
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La construcció tradicional barcelonina, es basava com ja va demostrar 
Jaume Rosell a la seva tesi doctoral 8, en el que ell anomena “cases 
d’escaleta” que signifiquen el que a la llarga s’anomenarà “construcció 
catalana” i que es poden resumir en:

7  En Guia de la arquitectu-
ra moderna en Barcelona 
(1928-1936), PIZZA, AN-
TONIO Ed. del Serbal 1996 
SOLÀ-MORALES, IGNASIde-
scriu (pag 11) que “ A través 
del episodio de la arquitec-
tura barcelonesa de los años 
1928-1936, Antonio Pizza 
despliega una teoría de la in-
diferencia de la arquitectura 
moderna (...) Dejar a un lado 
la selección institucional-
mente establecida de anti-
guos y modernos, de clásicos 
e innovadores, para volver a 
mirar (...), que en el caso de la 
arquitectura significa volver 
a mirar la masa acumulada 
de edificación informe de 
la ciudad moderna para 
encontrar en ella el punto 
de partida honesto de una 
nueva fundamentación.

Més endavant, 
PIZZA,ANTONIO (pag 16) 
justifica l’elecciód’obres “ 
no una “história de autores”, 
que siempre acaban siendo 
aquellos que no crean pro-
blemas a una historiografía 
que continua reflejándose en 
sus propias falsas premisas, 
sino una “historia de obras” 
de las que algunas pertene-
cerán a los mismos autores 
“reconocidos” mientras que 
otras serán del todo anóni-
mas: es decir, representarán 
la cristalización de un com-
portamiento colectivo que 
se insinúa precisamente en 
los lugares más recónditos 
y menos propagandisticos, 
y que es testimonio de una 
convención estilistica opera-
tivamente asimilada”.

Més endavant (pag 166) 
conclou que existeix una 
“persistència efectiva de 
una tradición incompleta, 
definida por la dialéctica 
conciliadora de “normali-
zación” y “actualización”. 
normalización como difusión 
de un código potencialmen-
te neutralizador, en el que 
las asperezas taxonómicas 
se debilitan; actualización 
como adecuación de las 
modalidades arquitectónicas 
a las objectivastransofrma-
ciones de la época; “tradición 

“1) Accés per mitjà d’una caixa d’escala comuna i altura de cada pis 
que disminuïa de baix cap dalt.
2) Substitució de la coberta per un terrat, construït amb una solera 
de tres gruixos de maó sobre un sostre de fusta, tot situat, deixant 
un espai o sostremort damunt del sostre de la darrera planta.
3) Substitució de les parets de pedra per parets de maó peca regular 
de mides i pes uniformes amb un cost fix, cosa que el feia adequat 
per saber amb exactitud l’espai disponible i quan costaria la feina 
acabada”

Detall de la construcció de l’època a Teoría de la construcción de ciudades aplicada al Proyecto de reforma y
ensanche de Barcelona (1859) d’Ildefons Cerdà.

g.  Casos objecte d’estudi                                                                                                                                       
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Cal entendre que en el cas d’aquest tipus d’edifici, el model es conver-
teix en un estàndar, amb una construcció que:

“sorgia de les noves necessitats de la industrialització, havia 
estat enginyada per aquells mestres de cases barcelonins que 
havien crescut i s’havien organitzat com a lobby amb els be-
neficis de les obres militars de la primera meitat del segle” 9 

incompleta”, en fin, como 
confirmación a través del 
tiempo de una costumbre 
operativa que, ante la im-
posibilidad de extinguirse, 
se ramifica eficazmente en 
las prácticas proyectuales 
del momento”. I també més 
endavant (pag 167) “ muy 
escasas son las ocasiones de 
replanteamiento radical de 
temáticas como la tipo-
logía(...) las nuevas técnicas 
constructivas (...) o las rela-
ciones con el territorio(...)

8  Rosell, Jaume: La con-
strucció en l’arquitectura 
de Barcelona a finals del 
segle XVIII. Barcelona : Tesi 
doctoral inèdita, dirigida 
per Pere Hereu, i llegida a 
la UniversitatPolitècnica de 
Catalunya, 1996.

9  Graus, R.
 Tesi Doctoral MODERNITZA-
CIÓ TÈCNICA I ARQUITEC-
TURA A CATALUNYA , 1 9 0 
3 - 1 9 2 9

Aquesta estandarització del procés suposa una metodologia construc-
tiva per part de tots els agents que participen en el procés de l’època i 
que:

“ permetrà el seu ensenyament ordenat a les escoles —primer a l’Escola 
Especial de Mestres d’Obres i després a l’Escola d’Arquitectura— i que, 
finalment, s’incorporarà amb normalitat a les ordenances municipals.”

Tant és així com que la vessant arquitectònica del procés queda dis-
posada només a un “problema només d’estil —neoclàssic, neogòtic, 
eclèctico modernista”. Estructuralment la evolució no pateix gaires 
canvis, segueix essent bàsicament una construcció de paleta, amb una  
construcció de parets de maó primes que aconsegueixen la seva estabi-
litat amb la trava entre els diferents elements de fàbrica i la disposició 
en planta de caixes d’escala i patis, però :

“bona part de la planta baixa s’estintolarà per deixar-la el màxim 
de lliure possible i poder ubicar-hi botigues, magatzems o tallers. 
Per estintolar les parets dels pisos superiors s’introduiran ràpida-
ment els pilars de fosa amb jàsseres de fusta que més tard se-
ran substituïdes per jàsseres de palastre amb gelosia metàl•lica.” 

A  nivell  normatiu  cal   identificar    el   que l’ordenança   municipal   de 1856

I que posteriorment serà motiu de debat en el si del GATCPAC per tal 
de proposar un canvi en la normativa en la substitució de la cambra per 
aïllament i així poder guanyar alçada reguladora.

En una concepció general cal identificar els canvis rellevants en les no-
ves voluntats contructives del moviment modern ja detallades en les 
influències que varen tenir a nivell internacional i que els centrarem en 
cinc punts.

“consolida la cambra ventilada sota el terrat, que havia de disposar 
d’una alçada mínima entre sostres de 0,6m.” Més tard les orde-
nances municipals que s’aprovaran l’any 1891  permeten que la 
cambra d’aire del terrat pot prendre una alçada de 0,4 a 1,2 m.”

a) Els pilars. L’estructura separa les parts estructurals de les 
que no ho són. Enlloc de murs ara hi trobarem pilars. Els pilars 
i fonaments seran dimensionats segons càlculs estructurals.10” 

b) Coberta plana, comporta un conseqüent aprofitament de la 
superfície construïda en quant al programa de l’habitatge. Es 
proposa moltes vegades la coberta drenant, ajardinada fins 

10  Roth A. Zweinwohnäuser 
von Le Corbusier. 1927
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i tot, que evaqüa l’aigua lentament, pels baixants interiors.

c) Planta lliure. El sistema de pilars que suporten els so-
stres, permeten que els envans divisòries estiguin col•locats 
segons necessitats dels usuaris, sense cap repercus-
sió a la resta dels pisos. No existeixen murs de càrrega 
ara ja, “sinó membranes dels gruixos que es desitgin” 11 

d) Finestres horitzontals. La finestra es pot esten-
dre de pilar a pilar, desapareixen les finestres verticals.

e) Façana lliure. Els forjats poden sobresortir respecte 
els pilars i així la façana pot ser passant per davant l’e-
structura de pilars. La façana perd la seva funció por-
tant i les finestres es poden disposar en la dimensió que 
es desitgi, sense vincles amb la compartimentació interior.

“el programa tecnológico que exige Folguera necesita de un aparato de 
producción que no existe en Cataluña en esta época. Optimizar las con-
diciones tecnológicas de un edificio conlleva unos caminos de investiga-
ción sectorial y de inversión que aún no han llegado, significa moderni-
zar de algún modo también, la estructura del sector de la construcción. 
Significa pues, cambios reales de la estructura que no se pueden dar” 13

“ jo penso que la construcció de grans barriades de cases en 
la forma usada a Alemanya, a Austria, a França, igual que 
la de Viena, és un error fonamental, de greus conseqüències 
per a l’economia del país, i causa principal de la crisi económi-
ca que aquells pobles travessen... les grans empreses que con-
strueixen les Siedlungs eliminen tot els petits industrials i totes 
les petites i mitjanes indústries que viuen de la construcció...” i 
“Començar la construcció de barriades obreres d’acord amb l’e-
lement patronal a semblança d’allò fet per Ford als EEUU” . 14

S’ha identificat aquests aspectes sempre lligats al trencament amb el si-
stema artesanal de construcció lligat a la tradició constructiva catalana 
12. J.M. Rovira relativitza la diferenciació entre aquestes dues actituds, la 
tradicional i la moderna, postulant en l’anomenada tercera via. Aquest 
fet, es degut a que, com en el cas de Francesc Folguera en el casal Sant 
Jordi 

Aquest és un discurs reforçat per les referències que el ma-
teix autor fa respecte les idees de Ramon Puig Gairalt al 1932:

Aquesta visió mercantilista del sector es referma quan s’i-
dentifica el que un altre arquitecte de l’època, Pere Be-
navent comenta respecte el sector de la construcció:

“Mentre l’ofici no sigui més que un mitja de lucre, no podrà abran-
dar aquella afecció i orgull i, sense veritable vocació, la disciplina 
de l’aprenentatge, buida de sentit, esdevé insuportables” i “con-
seqüència de tot això és la indiferència per la qualitat de la nostra 

11  Roth A. Zweinwohnäuser 
von Le Corbusier. 1927

12  Rovira, JM. La arquitectura 
catalana de la modernidad.  
EdicionsUPC 1986  “artesa-
nales (Este término se usa 
convencionalemente, ya que 
es de difícil significado unita-
rio.) Se supone, en principio, 
que es menos artesanal en 
1921 construir con hormigón 
y acero que con paredes de 
carga, pero no està claro que 
la adopción de este tipo de 
técnica implique cambios 
sustanciales aún, dentro de 
la organización del trabajo 
en el sector de la construc-
ción de la época y en sus 
auxiliares)

13  Rovira JM. op. citpag 194.

14  Puig i Gairalt, R 
Són convenients les con-
struccions de barriades 
blocks?
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feina... per això l’home, en comptes de veure en el seu company 
de treball un col•laborador, no hi veu més que un competidor...i 
mentre l’aprenentatge no esdevingui possible i eficient, les or-
ganitzacions professionals, en altres temps desbordants d’ale-
gria, seran tristes i glacials com les oficines d’un monopoli” 15

Per tot plegat, l’estudi de casos comporta una visió en un doble eix d’es-
tudi: el temporal per tal d’entendre l’evolució en els sistemes construc-
tius emprats i l’arquitectònica, per valorar la influencia que els autors 
de les obres van poder exercir sobre les decisions constructives, en la 
realització del que anomenem la materialització de l’obra.

15  Benavent, P.  
Homes, homenets i 
homenassos.  Pere Bena-
vent de Barberà, obras 
selectes. Compilades per 
B.BassegodaMunté , Barce-
lona 1973
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• CASAL SANT JORDI -Fracesc Folguera,1929

• CASA VILARÓ- Sixt Illescas,1929

• EDIFICI CARRER ROSELLÓ 36-  J.L. Sert, 1929

• EDIFICI CARRER MUNTANER 342- J.L. Sert, 1929-1931

• EDIFICI VIA AUGUSTA 61- Germà Rodriguez Arias, 1930

• CASA GALOBART- J.L. Sert, 1930

• HABITATGES AVINGUDA GAUDÍ - Pere Benavent, 1930

• HABITATGES CARRER PADUA - Sixt Illescas, 1932

• 10 HABITATGES OBRERS -  T.Clave - J.L. Sert- J.B. Subirana, 1932

• HABITATGES ASTORIA- Rodriguez Arias, 1934

• TORRE URQUINAONA - Carlos i Lluis Gutierrez Soto, 1934 

• FACULTAT NAÚTICA- Joaquim Vilaseca I Adolf Florensa,1932

• CASA BLOC - T.Clave - J.L. Sert - J.B. Subirana, 1932

• HABITATGES CARRER PARIS 127- Pere Benavent, 1936

• CASA MERCÈ YBERN- Raimon Duran y Reynals, 1936)

La relació que adjuntem a continuació  té com a objectiu ser una relació dels 
casos que s’ha tingut en compte en el desenvolupament d’aquesta tesi. Com es 
comentarà més endavant, els treballs anteriors de Pizza i Rovira ja s’han encar-
regat de desenvolupar aquesta tria d’una manera exhaustiva.

Per tant la tria s’ha realitzat només amb la voluntat de discernir aquells aspectes 
que constructivament no han estat identificats amb anterioritat concretats en 
l’envolupant dels mateixos, majoritàriament les parts massisses i particular-
ment les obertures. Tanmateix, aquests aspectes són objecte de treball en la 
part III i IV d’aquesta tesi i per tant, la descripció realitzada a continuació només 
té una voluntat identificadora per poder ser clarament discretitzada en aquests 
capítols posteriors.
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CASAL SANT JORDI -Fracesc Folguera,1929

Edifici entre mitgeres en cantonada. L’edifici funcionalment s’estructura 
en tres parts: planta baixa i els quatre primers pisos són destinats a 
usos comercials, els dos següents pisos estants destinats a habitatges 
de lloguer i els dos darrers en format dúplex són habitatges per ús del 
propietari. La distribució de les peces interiors s’articulen al voltant d’un 
pati central, on es concentren els serveis així com de dos patis manco-
munats amb les finques veines.
Una de les característiques més importants de l’edifici es que és molt 
més alt que els veins, cosa que li proporciona una visió de petit grata-
cels.
Constructivament es troba resolt amb estructura metàl·lica i els tanca-
ments són de maó amb doble paret amb una gran càmara intermitja 
per tal d’amagar  l’ossatura.

Façana Casal Sant Jordi, 1929

Planol i dibuixos, Casal Sant Jordi
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CASA VILARÓ- Sixt Illescas,1929

Casa unifamiliar disposa en un solar amb molt desnivell que per tal de solu-
cionar l’emplaçament es divideix el solar en tres zones graonades, la inferior 
destinada a jardí, la entremitja es construeix el semi-soterrani i el la superior la 
zona de planta noble.  La distribució general es soluciona amb una planta semi-
soterrani on es disposen les estances de servei, i planta noble on es disposen 
els dormitoris, menjador, cuina i altres estances comuns. 

Constructivament l’edifici es resol amb estructura metàl•lica i sostres de formigó 
armat. Els murs de tancament són de maó de 15cm amb càmara de 5cm i envà 
ceràmic interior “ al objeto de evitar aislarla de las temperaturas del exterior” 
mentre que la coberta es troba resolta amb càmara d’aire “segun costumbre 
local”. Les finestres es resolen geometricament horitzontals, i la planta noble el 
gran voladiu controla la incidència solar.

1. Fase d’obra - Arxiu Subirana.

2. Estat final obra - AC. 

3. Plànol distribució. Extret llibre Sixt 
    Illescas
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 EDIFICI CARRER ROSELLÓ 36-  J.L. Sert, 1929

Edifici entremitgeres de planta baixa i sis plantes tipus, destinat a ús 
residencial. Les plantes tipus conformen quatre habitatges per planta 
i simètriques entre si i organitzades al voltant d’un pati de ventilació. 

L’edifici està situat en un solar de dimensions habituals a la zona de 
l’Eixample barceloní de 11 metres de façana i 28 de profunditat. La 
distribució dels habitatges es resolt amb tres habitacions dobles, menja-
dor-estar, cuina,  bany i terrassa coberta.
La façana es troba resolta amb una superfície plana i alternança entre 
buits i plens, amb obertures clarament horitzontals, de fusta i batents i 
cal destacar que en les plantes pisos s’incorporen balcons coberts.
L’estructura de la façana es troba resolta només amb pilars metàl•lics 
en planta baixa i a la resta de plantes tipus amb pared de maó d’un sol 
full d’aproximadament 30cm de gruix. Els sostres es troben resolts amb 
estructura metàl•lica i volta ceràmica en les escales i la coberta amb 
una coberta ventilada.

Edifici Carrer Roselló - Revista AC
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EDIFICI CARRER MUNTANER 342- J.L. Sert, 1929-1931

L’encàrrec  de la casa Muntaner és, una de les primeres obres de l’ar-
quitecte  posterior a l’encarreg de l’edifici encarreg de la seva mare, i 
en aquest en els pisos de coberta, es disposa el despatx dels arquitectes.

Ocupa un solar de 18x17 m amb façana al carrer Muntaner i Rector Ubach. La 
construcció és una adaptació dels principis moderns dins el sistema urbanístic 
de Barcelona, que no permet prescindir dels petits patis de ventilació i llum 
amb tots els seus inconvenients. Consta aquesta construcció de 6 plantes d’ha-
bitació, una superior d’estudis amb l’habitatge del porter i una baixa destinada 
a tendes i garatges pels llogaters; hi ha a més, un soterrani que ocupa mitja 
planta en la que hi ha els serveis com calefacció, maquinaria d’ascensor, comp-
tadors i trasters.

Planta baixa: Dos botigues que donen al carrer de Muntaner i la entrada de la 
casa pel mateix carrer. La resta de la planta l’ocupen els garatges que comuni-
quen amb l’escala per una porta independent.

Plantes Casa Muntaner - Revista AC
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Plantes pis: Sis plantes pis, a dues per replà d’escala, cada dos replans, ja que 
cada habitatge ocupa dues mitges plantes sobreposades, aquesta disposició 
presenta l’avantatge de la supressió del passadís o corredor que existeix a quasi 
tots els habitatges de Barcelona, mal il•luminat i mal ventilat, massa llarg, desa-
gradable per la seva excessiva alçada correlacionada amb l’ample.

Aquest passadís es substitueix per dos rebedors de 2x7, el superior és per a ús 
particular del llogater i servei, i el inferior constitueix l’entrada principal de l 
‘habitatge. D’aquesta manera és passa del Living-room, al que mitjançant unes 
portes plegables es pot incorporar al menjador. La part que forma la sala té 
doble alçada, amb una galeria o altell en el costat corresponent al carrer Mun-
taner, i l’escala de comunicació interior de les dues plantes en el costat oposat. 

Consta cada habitatge a més en aquesta planta baixa d’un dormitori amb bany 
(convidats) un dormitori de servei amb toilette i un office que comunica amb 
el vestíbul, amb el menjador i mitjançant un muntaplats, amb la cuina situada 
a la part superior; aquesta té accés directe des del vestíbul de servei situat en 
aquesta planta. 

Es troba també en la mateixa tres dormitoris principals més, un d’ells donant a 
una galeria (façana Muntaner), una cambra de bany, una de planxa i armaris i 
un altre dormitori de servei, aquestes peces donen al rebedor superior i tenen 
per aquesta sortida independent a l’escala, que rep llum del mateix pati que 
ventila cuina i office, de les que queda independitzada per un tancament de 
vidre.

Alçat  Casa Muntaner - Revista AC
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Plantes estudi i terrats. Els dos habitatges superiors tenen accés als terrats situ-
ats sobre els Living-rooms. La ordenació exterior dels elements es conseqüèn-
cia de la disposició interior; així en la façana a Muntaner alternen les finestres 
horitzontals (quatre que corresponen a la sala i menjador en els dos habitatges) 
amb la galeria dels dormitoris i el petit balcó de l’altell de la sala. en la façana 
de Rector Ubach, els balcons de l’angle són la prolongació de l’altell de la sala, 
donant a les bigues així millor encastament i permetent aquesta disposició la 
neteja exteriors dels grans finestrals de la sala, fixes per raó d’economia. 

Els balcons que no alternen, sinó que es repeteixen de dalt a baix en aquesta 
mateixa façana, acusen dormitoris i sales de bany que es corresponen a cada 
planta. 

Aquestes façanes, van estucades en gris i verd pàl•lid. Les dues primeres crugi-
es de la casa que donen al carrer Muntaner s’han construït amb recolzaments 
metàl•lics, la façana es de doble envà amb càmeres d’aire en les parts no envi-
drades.
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EDIFICI VIA AUGUSTA 61- Germà Rodriguez Arias, 1930

Edifici entremitgeres amb una planta allargada amb necessitat de 
presència de patis de ventilació per tal de poder garantir-la al llarg de 
la planta.
La distribució dels habitatges consta de cinc dormitoris, menjador-estar, 
cuina, office, dos banys, safareig i traster. Els habitatges són passants, 
amb la zona de dia a la façana posterior (surest) i el noctun a façana 
principal (norest). Aquesta distribució canvia en la planta àtic degut a 
que només es desenvolupa en un únic habitatge.
La composició de la façana no és simètrica ni homogenea. La planta 
primera diferència respecte la resta de plantes i aquestes alhora amb 
la planta coberta. Tot i que existeix una voluntat de disposició de forats 
més o menys horitzontals, la posició del balcons es diferent a ambdós 
costats de la simetria de la façana.
Constructivament és un sistema mixt d’estructura metàl•lica i murs de 
càrrega de maó. En el primer cas permet alliberar la façana de la seva 
funció resistent, i facilitant la llibertat en la disposició de forats, cosa 
que es mostra amb més claretat en la proporció buits/plens de les faça-
nes posteriors.
També cal destacar la solució de coberta, amb càmara d’aire, imperme-
abilització i capa drenant amb paviment filtrant, incorporant-se plaques 
de suro com aillament tèrmic en la part inferior del sostre.
La fusteria de façana es destaca a la revista AC com a “model i mesures 
GATEPAC” tant les finestres correderes de fusta com metàl•liques de la 
façana principal.

Façana estat actual

Façana estat inicial i planta - AC
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CASA GALOBART- J.L. Sert, 1930

Es tractava d’una casa reformada convertida en dos habitatges, després 
de la reforma eliminant una torre decorativa i la ornamentació de faça-
na, afegint una nova construcció que s’adapta als nivells originals. Es 
desenvolupa en planta semi soterrani, principal i pis. En la planta semi 
soterrani trobem la cuina i el saló estar, amb dos dormitoris, a la planta 
principal el hall de distribució principal, amb la sala annexe al despatx, 
amb una habitació de servei i el menjador, estant els cinc dormitoris i 
vestidor de dos banys.
L’estructura es desenvolupa mitjançant estructura metal•lica en la faça-
na sur i interior. La resta de mur són de maó de 15cm amb càmara 
reomplerta, segons la memòria que s’identifica a la revista AC num 8, 
de un morter de ciment i serradures de suro. 
L’aïllament també té presència en el sostre de coberta, amb la col•locació 
de conglomerats de suro i càmara d’aire. Les obertures són correderes.

Façana estat inicial 
Plantes distribució  - AC
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HABITATGES AVINGUDA GAUDÍ - Pere Benavent, 1930

Edifici entre mitgeres però que dóna a dos carrers independents. La 
parcela de forma irregular, consta de dos rectangles respecte els carrers 
que es troben en una rotula central, cosa que s’aprofita per desenvolu-
par el nucli de comunicacions.
Es desenvolupen quatre habitatges per planta, amb una distribució 
similar, amb dormitori , bany, cuina i safareig en un nucli central, i 
menjador amb dos habitacions a façana, amb una gran terrassa, amb 
una importància cabdal tal i com identifica el propi arquitecte:

L’estructura de l’edifici és de parets de càrrega amb la disposició d’un 
cèrcol de formigó armat a cada planta. Les parets de façana són de 
maó vist.

16  Benavent, P. Una 
casa de vivendes eco-
nòmiques: Av. Gaudí 56, 
Barcelona 1933 pp9-10. 
Arxiu Subirana i Bibliote-
ca Nacional de Catalunya

Façana estat inicial

Planta distribució - Pere Benavent16

“Ya el mismo arquitecto Sert ha aplicado a una casa de la calle Roselló, bien que 
dándole menor importancia superficial que la que hemos dado nosotros” 16 
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HABITATGES CARRER PADUA - Sixt Illescas, 1932

Edifici entre mitgeres en cantonada, resolt planta baixa, cinc plantes 
tipus i planta àtic. amb tres habitatges per planta, amb una distribució 
on la sala estar té accés a la façana principal i quatre habitacions als 
patis interiors. A la planta cinquena els habitatges tenen una terrassa 
privativa. 
La composició constructiva es de murs de maó, amb sostres de biguetes 
metal•liques, i coberta resolta amb 5cm de ciment Porolit (viruta de 
fusta), formació pendents, impermeabilització i capa drenant per un 
paviment flotant.

Façana estat inicial

Planta distribució - AC
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10 HABITATGES OBRERS T.Clave - J.L. Sert- J.M. Subirana, 1932

La construcció de 10 habitatges al mateix Passeig Torres i Bages va ser 
un assaig propulsat pel Comissionat de la Casa Obrera, organisme de 
la Generalitat de Catalunya.

L’objecte de la construcció va ser la de verificar un assaig per tal de 
solventar el problema de la construcció dels habitatges obrers, amb el 
recolzament dels organismes públics. Una de les novetats va estar en 
el control directe sobre l’adquisició dels materials i mà d’obra per tal 
de verificar els costos finals, així com el desenvolupament dels treballs 
per equips. Durant el desenvolupament de les obres, es va realitzar un 
control de les hores del treball dels operaris per tal d’establir la relació 
entre el cost de la mà d’obra i el material.

Així, tal com s’explica en el num 11 de la revista AC, el cost total de la 
promoció van ser 124.182’24 pts, repartits entre 94.182’24 de con-
strucció, (36.710’30 de mà d’obra, 2.190’40 d’assegurança i 55.281’54 
de materials)  i 30.000 del cost del terreny i escriptura.

Aquest exemple va permetre mostrar una altre manera de fer arquitec-
tura i ciutat i així, convèncer als responsables polítics.

Façana estat inicial

Alçats i seccions - AC
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HABITATGES ASTORIA- Rodriguez Arias, 1934

Es tracta d’un edifici entremitgeres en un solar que té una amplada 
de 21 metres i 48 de profunditat. El conjunt de l’edifici es d’habitatges 
menys a la planta baixa i entresol destinades a un cinema originaria-
ment. 
Cal destacar que en la publicació a la revista AC num15 es fa referència 
a la no publicació de les plantes tipus degut a que la distribució no era 
afí a les idees del grup, i que seguien criteris massa vinculats al rendi-
ment de la promoció immobiliaria.
Cada planta té sis habitatges, tres que donen a la façana principal i tres 
a la façana posterior.

L’estructura es resolt amb estructura metàl•lica, amb murs de tanca-
ment resolts amb bloc de ciment cel•lular, identificats com a aïllament 
tèrmic, i cobertes aïllades i impermeabilitzades amb material Callen-
drite.
En la memòria de la revista AC s’identifiquen diferents tipus d’aillament 
tèrmics sense especificar-ne la posició. Reproduïm aquí el text

“Además de aislantes térmicos, como “Thermax” han sido usados 
interiormente espejos de calor, o sea fieltro recubierto de chapas de 
aluminio y colocado dentro de las paredes, así como también cha-
pas de aluminio exteriores. Como aislante acústico y calórico, se ha 
utilizado lana mineral, tanto en forma granulada como en copos”

Façana estat inicial

Seccions - AC
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TORRE URQUINAONA - Carlos i Lluis Gutierrez Soto, 1934 

L’edifici es va construir en el període 1934-1944, amb l’aturada provocada per la 
Guerra Civil i l’escassesa posterior de materials amb les tècniques constructives 
pròpies de l’època.
L’edifici va ser pràcticament el primer gratacels barcelonès amb les se-
ves 15 plantes, ubicat en una situació molt central respecte a la ciutat, 
com és la Plaça d’Urquinaona. La forma del solar entre els carrers de 
Trafalgar i Jonqueres va suggerir la solució de la planta. Tractada com 
3 peces cantoneres amb el seu corresponent nucli de comunicacions 
verticals disposades simètricament respecte a la bisectriu de la parcel.
la. És la cantonada la que protagonitza la composició donant front a 
la plaça gràcies al recurs formal d’unificar els forats en una banda ho-
ritzontal que al corbar-se recorda l’estètica expressionista accentuada 
per la torre àtic de la cantonada.

En planta, pren gran valor el pati triangular així com l’edificació corre-
sponent al pati d’illa que segueix un arc centrat en un punt de la bisec-
triu. Donada la seva situació entre mitgeres, la solució realitzada deixa 
dos mitgeres al descobert a partir de l’edificació veïna fins l’alçada to-
tal. Com ja s’ha dit, l’edifici s’organitza al voltant de 3 nuclis d’escala 
amb 3 ascensors cadascun.
L’edificació originalment es va organitzar en alçada de la següent ma-
nera: Planta Soterrani com a aparcament, PB i P1 com a locals co-
mercials, P2 i P3 com a Oficines, P4 a P14 com habitatges i P15 i P16 
com a habitatges en dúplex, resultant 57 habitatges, oficines i locals. 
El valor de centralitat urbana que comporta la seva ubicació ha anat 
presionant sobre la distribució inicial resultant que hores d’ara l’edifici 
compta només amb 29 habitatges quedant la resta com a oficines o 
locals comercials.

Alçat projecte original

Planta distribució - Projecte original
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 FACULTAT NAÚTICA- Joaquim Vilaseca I Adolf Florensa,1932

Edifici aïllat situat a la plaça Palau, amb façana principal orientada a 
oest i posterior a est, on es situen els accessos a l’edifici. Presenta una 
planta rectangular i el seu interior s’organitza en el hall central. 
Es desenvolupa en soterrani, planta baixa lliure i dues plantes pis, al 
voltant del hall central iluminat per una gran claraboia a l’altura de la 
coberta. Aquesta és plana amb una solució de paviment flotant (con-
temporani).

L’estructura vertical de l’edifici es composa de murs de maó massís revestits 
amb dues tipologíes diferenciades, pedra (artificial i natural) i estuc.  Les pilas-
tres perimetrals són de pedra artificial armada i les columnes de pedra natu-
ral. La composició de la façana fa variable els gruixos de la mateixa. En la zona 
estucada el gruix és de 45cm mentre que en les zones revestides amb pedra 
artificial el gruix varia en alçada de 100 a 60cm.

La coberta trobem dues solucions diferenciades:
La zona central queda coberta per una gran claraboia que a la vega-
da té una segona claraboia amb encavallades metaliques. La coberta 
general de l’edifici es resolta amb una coberta ventilada amb camara 
d’arie de 70cm d’alçada amb paviment de lloses de pedra artificial.
Les fusteries són de fusta amb vidre senzill i porticons interiors, així com 
proteccions solars amb persianes de llibret orientables.

Façana actual

Secció i plantes distribució - UPC
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CASA BLOC T.Clave - J.L. Sert - J.M. Subirana, 1932 17 

Emplaçament: El solar de l’emplaçament de la construcció en projecte 
té una extensió de 170metres en la part lindant amb l’Avinguda Torres i 
Bages, carrer de trenta metres d’amplada. Aquest carrer de gran impor-
tància pel futur del barri de Sant Andreu, té un traçat aproximadament 
paral•lel a l’actual carretera de Ribes (sortida NE de Barcelona) essent 
el seu objecte descongestionar el tràfic d’aquesta quan estigui total-
ment enllestida la urbanització de la barriada.

Programa de la construcció- El conjunt de construccions d’habitatges 
obrers en projecte es dotarà de tots els serveis annexes que una orien-
tació netament social requereix, com són; establiments de banys, coo-
peratives de consum, biblioteques populars, guarderies infantils, clubs 
obrers, espais lliures per esports, piscines, jardins per infants amb sor-
rals i petita piscina infantil. Entre aquestes atencions socials no s’ha 
projectat escola, per estar situada enfront l’emplaçament del bloc en 
projecte, l’escola municipal “Ignasi Iglesias” pròpia per a tres-cents 
alumnes i amb un gran pati pels nens, que possibilita l’ampliació de la 
mateixa quan la població escolar així ho requereixi.

17  Memòria extreta i 
traduïda de AC num 
11. Grupo de Viviendas 
Obreras de Barcelona. 
Proyecto del GATEPAC 
(GE)

Planta distribució - Projecte original

Maqueta
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El tipus d’habitatge estudiat per aquesta illa, ha sigut conseqüència del 
tipus descrit anteriorment pels habitatges ja realitzats en el mateix car-
rer per a la Generalitat de Catalunya. Són aquests blocs, en essència, 
una superposició d’habitatges d’aquell tipus, constant cadascuna d’a-
questes de dos pisos comunicats per una escala interior. L’accés es veri-
fica com pot veure’s, mitjançant quatre grans escales amb ascensor, per 
les que s’arriba als corredors de comunicació dels habitatges. Aquests 
corredors no passen per davant de dormitoris ni menjadors. Les cuines 
i toilettes que donen aquí tenen finestres suficientment altes per tal que 
no es poguí mirar des de l’exterior.
         
Cada habitatge constarà en planta baixa, de menjador, terrassa anne-
xionable al menjador a l’estiu (mitjançant unes grans vidrieres plega-
bles) cuina independent, dutxa, lavabo i WC, entrada i safareig.
Donats els costums de la classe obrera del barri, no s’han projectat les 
zones de rentat col•lectiu, que exigeixen un allunyament de la dona de 
la casa, dificultant que pugui fer front a les seves tasques.En el projecte 
no existeix cap pati ni patinet interior, tenint absolutament totes les ha-
bitacions llum i aeració directa a l’exterior. A més, tots els habitatges te-
nen obertures a dos façanes del bloc, el que permet una fàcil ventilació 
transversal, la única efectiva.
La disposició dels bloc es deguda a un estudi per a la obtenció del 
màxim d’assolellament de les habitacions, en estar orientats totes d’Est 
o Sud.

Estructura.- L’estructura dels edificis es tota d’acer laminat; amb això 
s’ha separat les dues funcions que compleix  la paret: suportar, funció 
que ara realitza l’estructura d’acer, i aïllar, funció única que ens per-
met tractar la paret d’una manera completament diferent mitjançant 
materials aïllants, aconseguint un gruix i un pes mínim de la mateixa. 
Resultant, finalment, molt menys càrrega a suportar i una economia a 
tenir en compte en la fonamentació.
L’estructura així pensada ens permet la màxima llibertat en les plan-
tes baixes per la instal•lació dels serveis col•lectius com clubs, cafès, 
biblioteca, locals per la cooperativa, etc, que podran construir-ne una 
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vegada ocupats els habitatges i organitzada la cooperativa de tots els 
llogaters.

En algun d’aquests blocs es deixen completament lliures els peus drets 
de la planta baixa per tal de permetre el pas per sota dels blocs i obtenir 
un espai lliure amb suficient horitzó. Estant així aquestes construccions 
d’acord amb la fórmula recentment aprovada en el IV Congrés del Cir-
pac: pas lliure dels vianants en totes direccions i direccionalment de la 
circulació de vehicles, independentment dels camins de vianants.
S’ha projectat habitatges col•lectius per tal d’aconseguir un màxim 
d’aprofitament del terreny, ja que l’Avinguda de Torres i Bages i el 
gran espai lliure projectat permet perfectament la edificació en alça-
da. Aquesta és, a més, una solució urbana del problema que permet 
la instal•lació dels serveis descrits anteriorment i en les que no es pot 
pensar quan no es aconsegueix una determinada densitat. En aquest 
projecte la densitat aconseguida és de 1.140 habitants per hectàrea.
Pel que fa la situació, s’ha partit del principi de que es indispensable 
que els barris d’habitatges obrers estiguin situats en zones urbanitza-
des, el més proper possible a les línies de comunicació. D’altre manera, 
en terrenys verges situats lluny de la ciutat i dels centres de producció, 
presenten l’inconvenient de que les males comunicacions fan pràctica-
ment inhabitables pels treballadors aquests habitatges.
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HABITATGES CARRER PARIS 127- Pere Benavent, 1936

Edifici d’habitatges entre mitgeres de planta baixa i set plantes pis. Es 
resol amb quatre habitatges per planta, amb escala central que divideix 
a dos habitatges a façana principal i dos a façana posterior. L’edifici te 
2 patis centrals, units amb escala i els replans d’accés als habitatges. 
Aquests patis arriben fins la coberta, sobresortint conjuntament amb el 
badalot d’escala.
La distribució consta de dues habitacions lligades a la zona de servei, 
bany, dues habitacions dobles i saló estar orientats a façana.
La façana principal de l’edifici, que dona al C. París, és d’una sola fulla de 30 cm 
de gruix de maó massís vist a l’exterior i acabat interior amb enguixat i pintat.

La ùltima planta és tipus mansarda, amb 2 obertures centrals i 2 laterals sobre 
cada galeria inferior, que esdevenen balcons en aquesta planta última. Totes 
les obertures de façana tenen persianes enrotllables. La majoria de les fusteri-
es són batents, de fusta pintada i amb envidrament senzill i d’altres han estat 
canviades per perfils d’alumini lacat blanc i envidrament aïllant. Les finestres 
centrals tenen escopidor i brancals de peces de marbre de 4 i 3,5 cm respecti-
vament. Les seves llindes són de formigó. Les galeries estan revestides de pe-
ces de marbre, sobre -probablement- paret ceràmica de 14 cm de gruix, amb 
acabat interior enguixat i pintat. L’acabat exterior de les parets de l’ùltim pis, 
en mansarda, és amb rajoles ceràmiques vidriades. L’edifici disposa de vàries 
cobertes, amb tipologies i acabats diferents. La coberta és plana constituïda 
amb uns envanets ceràmics per formació de pendents, a sobre de l’últim sostre 
resistent, i un tauler ceràmic i amb l’acabat de dues capes de rajola ceràmica. 
No disposa de ventilacions, ni d’aïllament tèrmic ni de cap làmina impermea-
bilitzant.

Alçat projecte original

Planta distribució - Projecte original
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 CASA MERCÈ YBERN- Raimon Duran y Reynals, 1936

Edifici entre mitgeres en cantonada, amb tres habitatges per replà. Es 
distribueixen a façana amb la caixa d’escala a la part posterior amb dos 
habitatges simètrics i un passant amb façana al passatge lateral.
La distribució de l’habitatge es desenvolupa a través d’un ampli distri-
buidor que separa la zona de nit i de dia, amb un saló-estar al costat de 
la cuïna i una habitació de servei, i l’altre costat de l’habitatge dos habi-
tacions amb la zona de banys i una tercera al voltant del pait de llums.
La façana es constitueix en balcons correguts i estrets peus drets me-
tàlics, tot i que l’estructura de la casa és de murs de càrrega.
Cal destacar la tipología de finestres en la zona del menjador de guil-
lotina que es recullen en el gruix de la façana.

Planta distribució - Projecte original

Façana estat actual - Joan Olona
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Avaluació de l’envolupant dels edificis del moviment modern a Barcelona                

Part II. Els valors significatius. 
El context
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1  Capeluto, Martin.  Tesi 
Doctoral. Criterios de 
Intervención para 
la Restauración de                
Arquitectura del 
Movimiento Moderno.

2 Pérez Carramiñana, C. 
Tesis doctoral. 
Influencia de los 
nuevos materiales ligeros 
y sistemas constructivos 
industrializados en la 
evolución de la 
envolvente arquitectonica 
en Europa Occidental y 
EEUU, Tutor Joan Calduch 
Cervera.

La voluntat de canvi i el debat existent en l’arquitectura contemporània 
del període dels anys 20 i 30 del segle XX es veu reflectida en la quan-
titat de publicacions que marca el context cultural i tecnològic. 
Existeixen texts teòrics, material gràfic sobre obres concretes (revista AC 
entre d’altres), ressenyes sobre construcció, articles en revistes especia-
litzades sobre temes de tecnologia i construcció, i també, els arxius dels 
autors originals. 
Des del punt de vista dels materials que van servir per obtenir una de-
terminada expressió o llenguatge arquitectònic, es podria estimar que 
el desconeixement dels requisits d’execució i durabilitat, podien mer-
mar les característiques constructives que es pretenen avaluar o fins i tot 
“ la confianza en la nueva tecnología llevó a subestimar las necesidades 
de mantenimiento de ciertos “materiales modernos”1. 
Però cal entendre quin va ser el marc sobre el qual els responsables 
d’aquella construcció va adoptar les seves decisions i en quines respos-
tes la industria podia aportar als seus plantejaments.

Al nostre territori els arquitectes no són aliens a aquest punt, ni al fet 
que també sigui centre de debat a Europa, que es pot considerar que 
es troba en la creació del Werkbund el 1907 a Alemanya, centrant el 
discurs en la producció artistico-industrial al voltant de la industria i 
l’arquitectura, i sobretot, en aspectes de la construcció industrialitzada. 
Les influències fora del nostre territori es detallaran en la part quarta d’aquesta 
tesi. 

Ens centrarem ara, en com el debat s’expressa en el nostre territori i en el con-
text de la ciutat, exemplificat en un exemple concret i així a continuació, iden-
tificar com aquest context significatiu es té en compte des del punt de vista de 
la intervenció de restauració d’una arquitectura amb uns valors que es podrien 
considerar diferents al del patrimoni històric.

Avaluació de l’envolupant dels edificis del moviment modern a Barcelona                

Part II. Els valors significatius. 
El context

“Las innovaciones en los materiales y técnicas constructivas que tra-
jo la Revolución Industrial, desembocó en una racionalidad con-
structiva y argumentos arquitectónicos funcionales que constituían 
los cimientos de una auténtica evolución en la construcción. Pero 
la herencia de todo este desarrollo alcanzado trascendió de la pro-
pia industria y de la técnica. Todo el progreso industrial del siglo 
XIX desembocó en una acumulación de nuevas ideas y corrientes 
de pensamiento que supusieron un avance en la actividad creati-
va y intelectual del hombre (…) materializándose en los comienzos 
del nuevo siglo con las Vanguardias y el Movimiento Moderno” 2

a.  Estudis sobre els valors significatius
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“La arquitectura racionalista par-
te de la entronización del método. 
Toda precipitación, intuición, impro-
visación ha de ser sustituida por la 
sistematicidad, los cálculos precisos 
y los materiales producidos en série.”

La modernidad superada.
Josep Maria Montaner

La arquitectura de principis de segle XIX es caracteritza per l’existència 
del que es coneix com a arquitectura històrica de construcció homogè-
nia on els seus components són utilitzats ja que existeix una experiència 
contrastada en el temps. 
Així els projectes són esquemes dimensionals on no existeixen el que anome-
nem detalls constructius, ja que el codi tradicional determina el procés cons-
tructiu que “fa innecessàries les explicacions tècniques”.3 
 
Tanmateix, amb l’aparició del racionalisme i la transformació de la con-
cepció de l’envolupant, es comença a mostrar una certa heterogeneïtat 
en els components constructius, amb materials experimentals o sense 
un contrast temporal. 
Però si que, aquesta arquitectura, es condicionada per la seva materialitat, per 
unes noves exigències formals i compositives i que, els materials tradicionals 
no podien rendir adequadament, a més de la pèrdua d’elements constructius 
que garantien l’estanqueitat de l’envolupant 4. 
Es podria arribar a identificar que l’origen de l’arquitectura moderna està en l’ús 
dels nous materials.

La lectura de les tesis doctorals publicades entre 1981 (Josep Mª Rovira, La ar-
quitectura catalana de la modernidad) i 1989 (Antonio Pizza, Barcelona 1929-
1936 Il ponte incompiuto dell’architettura), així com la darrera de l’any 2013 ( 
Ramon Graus) suposen l’emmarcament ideal a la voluntat d’aquesta tesi. 
Mentre que les dues primeres situen el context d’una manera clara i precisa, 
identificant clarament el context i els factors des d’un punt de vista formal, la 
tesi de Ramon Graus concreta el context i la situació històrica del període previ 
a l’analitzat en aquesta tesi. 

Josep Mª Rovira elimina les fronteres entre els blocs de l’arquitectura del mo-
ment, i per tant, els anomenats estils, noucentisme, modernisme i racionalis-
mes  resten buits de contingut. I així reprèn Antonio Pizza fent una anàlisi dels 
casos, de cada obra, “com una història autònoma“ 5. 

Són per tant, una prèvia de referència clara en aquesta tesi. Serveixen aquestes 
tres per tal de definir el primer punt d’aquest apartat. També cal destacar els 
estudis de Juan José Lahuerta, Carlos Sambricio i Carles Martí. Finalment, l’his-
toriador Enric Ucelay-Da Cal ens contextualitza la voluntat política  i la relació 
amb els arquitectes.

I)  Arquitectura, Construcció i els Arquitectes a Catalunya
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Tanmateix, ja que la voluntat resideix en especificar els aspectes claus que de-
terminen les solucions constructives, s’analitza també més endavant, en un 
altre apartat allò que la indústria del moment podia oferir respecte el concep-
te d’aïllament tèrmic, i per tant, s’analitza la indústria del suro així com altres 
aspectes com el control de qualitat, que més endavant veurem que van ser 
claus en la definició dels edificis i la seva evolució.

El fet arquitectònic, d’acord amb les seves implicacions polítiques, econòmi-
ques, culturals i tecnològiques, suposen “fets culturals en el sentit més ampli 
del terme”.6

Per tant, en un estudi sobre els cassos, no es pot restringir les influències del 
debat professional. És per tant, l’avaluació de tot el context professional el que 
fa possible l’estudi sobre el fet constructiu. 

Com ja hem comentat, existeix una àmplia bibliografia sobre el context histò-
ric, sobre l’arquitectura de l’època d’anàlisi en aquesta tesi. Ens proposem en 
aquesta primer apartat discretitzar la informació que ens permeti acostar-nos 
amb la visió constructiva d’aquesta arquitectura. 

Resumir tot el publicat seria redundant i podria descentrar la nostra mirada 
centrada en l’aspecte constructiu.

Primer de tot, cal identificar els tres corrents ideològic-arquitectònic que iden-
tifiquen alhora la postura vers la problemàtica descrita. Primer aquelles soluci-
ons constructives hereves de la tradició més formal, relacionades amb el que 
anomenem NOUCENTISME contraposat a la modernitat més descarada que re-
presenta el GATCPAC amb la experimentació sobre nous formats, i el que ano-
menarem TERCERA VIA 7, que naveguen entre aquests pols contraposats. 

Com ja s’ha comentat en anterioritat, ens allunyen de l’anàlisi d’allò que se’n 
diu l’estètica, és a dir, el marc teòric de l’arquitectura i ens centrem en els fets 
que mostrarien un canvi, és a dir les obres 8. Així podem recollir l’afirmació de 
la voluntat de que:
 

Més endavant, PIZZA,ANTONIO (pag 16) justifica l’elecció d’obres:

7 Pizza, A.  Guia de la 
arquitectura moderna en 
Barcelona (1928-1936), Ed. 
del Serbal 1996 identifica 
aquestes obres com a (pag 
16) “Territorio medio: entre 
los académicos inamovibles 
que se perpetúan y los arqui-
tectos ideólogos que abra-
zan con rigor publicístico las 
poéticas de la modernidad 
europea, se recorta un am-
plio sector de experiéncias(..) 
región sin duda eclética (...)”

6 Medina Warmburg, J. 
Irredentos y convesos. 
Presencias e influencias 
alemanas: de la neutralidad 
a la postguerra Española 
(1914-1943)  en MODELOS 
ALEMANES E ITALIANOS 
PARA ESPAÑA EN LOS AÑOS 
DE LA POSTGUERRA. Pam-
plona 25/26 Marzo 2004. 

8 En Guia de la arquitec-
tura moderna en Barce-
lona (1928-1936), PIZZA, 
ANTONIO Ed. del Serbal 
1996 SOLÀ-MORALES, 
IGNASI 

“ no una “história de autores”, que siempre acaban siendo aquellos 
que no crean problemas a una historiografía que continua reflejándose 
en sus propias falsas premisas, sino una “historia de obras” de las que 
algunas pertenecerán a los mismos autores “reconocidos” mientras 
que otras serán del todo anónimas: es decir, representarán la crista-
lización de un comportamiento colectivo que se insinúa precisamen-
te en los lugares más recónditos y menos propagandísticos, y que es 

““A través del episodio de la arquitectura barcelonesa de los años 1928-
1936, Antonio Pizza despliega una teoría de la indiferencia de la arqui-
tectura moderna (...) Dejar a un lado la selección institucionalmente esta-
blecida de antiguos y modernos, de clásicos e innovadores, para volver a 
mirar (...), que en el caso de la arquitectura significa volver a mirar la masa 
acumulada de edificación informe de la ciudad moderna para encon-
trar en ella el punto de partida honesto de una nueva fundamentación.

testimonio de una convención estilística operativamente asimilada”.
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I també més endavant (pag 166) conclou que existeix una 

Per tant, ens trobem d’una part un nucli central d’arquitectes que s’a-
grupen al voltant d’unes sigles, GATCPAC, enfrontats amb el corrent 
noucentista predominant en l’arquitectura de l’època i tot un seguit 
d’arquitectes que:

Definida per tant l’aproximació des d’un punt de vista de casos, cal 
definir la influència estètica que també podria anar associada a la in-
fluència constructiva. 
És comú el plantejament que la figura de Le Corbusier10 va generar un seguit 
de deixebles, que van agrupar-se com a grup tecnocràtic en la Catalunya d’en-
treguerres.  

Aquest grup, recollia en la figura de l’arquitecte la capacitat de lligar les neces-
sitats d’una societat civil enfrontada amb l’Estat.  Es configura com a una “versió 
més aristocràtica de la nova enginyeria social o tecnocràtica que, a partir dels 
anys vint, predominava cada vegada més en tota discussió política”.11   
Així, la voluntat planificadora de Le Corbusier s’asocia i impregna la voluntat 
dels arquitectes i així ho manifesten quan:

És important però, la vinculació que s’estableix amb la contraposició 
entre la voluntat de l’enginyer amb l’arquitecte:

“persistencia efectiva de una tradición incompleta, definida por la 
dialéctica conciliadora de “normalización” y “actualización”. norma-
lización como difusión de un código potencialmente neutralizador, 
en el que las asperezas taxonómicas se debilitan; actualización como 
adecuación de las modalidades arquitectónicas a las objectivas tran-
sformaciones de la época; “tradición incompleta”, en fin, como con-
firmación a través del tiempo de una costumbre operativa que, ante 
la imposibilidad de extinguirse, se ramifica eficazmente en las prác-
ticas proyectuales del momento”. (...) “ muy escasas son las ocasio-
nes de replanteamiento radical de temáticas como la tipología(...) las 
nuevas técnicas constructivas (...) o las relaciones con el territorio(...)”

“mai no van escriure manifestos ni van voler tirar del carro dels valors 
col•lectius per convèncer els poders fàctics que hi havia la possibili-
tat de millorar la ciutat i transformarla en una màquina funcional”  9

“abordava la problemàtica de la ciutat, era el natural contrapunt de 
les classes profesionals tradicionals a la nova figura del manager, 
importat junt amb el taylorisme o el fordisme des d’Estats Units”.12

9 Pizza A. i Rovira J.M  
La tradició renovada , COAC 
1999

10 Rovira , J.M. EL GATCPAC 
y sus relaciones internas y 
externas.  “El gatcpac desar-
rolló una especie de máqui-
na implacable para darse a 
conocer en el mundo de la 
arquitectura. Contactó ense-
guida con los CIAM, que en 
aquel momento eran la pla-
taforma de los modernos en 
Europa. Josep Lluís Sert fue 
nombrado delegado para 
estos congresos, y como tal 
asistió al tercero celebrado 
en Bruselas en 1930. En él 
se habló del mejor modelo 
para resolver el problema 
de la vivienda de bajo coste 
y se teorizó sobre el bloque 
en algura de poca profundi-
dad como la mejor solución 
para disponer de ventilación 
cruzada. Claro que Sert ya 
había asistido, de un modo 
casi clandestino, al CIAM de 
Francfort de 1929 -al menos 
eso comentaban siempre 
Gropius, Sigfried Giedion y 
Charlotte Perriand- según 
los últimos documentos en-
contrados en el archivo de 
Raimon Torres -que tambíen 
asistió-, en el que se trató 
el problema de la vivien-
da mínima. Ya conocían, 
desde 1928 a Le Corbusier; 
ahora se hacian amigos 
de Giedion,Gropius de 
Werner Max Moser y Rudolf 
Steiger. (...) Gracias a estas 
amistades se consiguió, por 
ejemplo, que Sert fuese el 
responsable de redactar las 
conclusiones del CIAM IV, 
celebrado a bordo del Patris 
II y en Atenas; conclusiones 
que culminarian en el pri-
mer tratado sobre la Ciudad 
Funcional publicado en la 
Harvard University en 1942, 
con el nombre Can Our 
Cities Survive? y que con 
Espacio, tiempo y arquitec-
tura constituyen dos pilares 
basicos para comprender el 
pensamiento del llamado 
Movimiento Moderno

“ El tradicional conflicte entre enginyers i arquitectes pel predo-
mini professional (...)tenia una base de síntesi en la mesura que 
uns i altres acceptessin l’acord ideològic de considerar-se “tèc-
nics”, treballadors intel•lectuals al davant de les masses laborals 
de coll dur o granota. A més a més, a Catalunya llur protagoni-
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sme conjunt venia ja donat històricament per la formació del ca-
talanisme, que pretenia posar la societat civil per sobre de l’Estat i 
que per tant, havia predicat el paper cabdal dels professionals” 13

Aquest rerefons cultural, també cal analitza-lo sota la influència de Le Corbusier 
14, que reivindicava la figura de l’arquitecte enfront el pensament europeu, i 
rebutjava els postulats nordeuropeus, massa tecnicistes pel seu raonament de 
l’arquitectura.  La discussió entre enginyers i arquitectes existia a la premsa15, Le 
Corbusier realitzava dues conferències a la Residència d’Estudiants a Madrid so-
bre la renovació de l’arquitectura mitjançant el formigó i l’acer. Existia per tant, 
una voluntat de fer entedre que la funció de l’enginyer superava la funció de 
calculista, una reflexió sobre la necessitat de portar la técnica a la construcció.

Des de finals del segle XIX, el concepte de revolució científica del treball as-
sociada al taylorisme, havia escampat a nivell mundial l’aparició de Centres 
d’Investigació especialitzats amb la voluntat de permetre una evolució i desen-
volupament del sector, dels estats, les empreses constructores i les industries. 
Però això a Espanya, no va poder ser possible degut a la manca d’inversió d’a-
questa agents en l’àmbit estatal. 

El 1898 s’havia creat a Madrid el Laboratorio Central para la Investiga-
ción y Ensayos de Materiales Aplicables a las Construcciones, depenent 
de l’Escola Especial d’Enginyers, Camins,Canals i ports, però que fins 
mitjans del segle XX no va disposar de recursos pel seu desenvolupa-
ment. L’any 1924 es va crear el Comitè Nacional d’Assaig de la fundicio.

11 Ucelay-Da Cal, E. 
 Le Corbusier i les rivalitats 
tenocràtiques a la “Catalunya 
revolucionaria”. Le Corbusier 
y España, Barcelona:CCCB 
1996

12 Urwick, L. I Brech E.F.L. 
La historia del management, 
Orbis, Barcelona 1986

13 Ucelay-Da Cal, E.   op.cit

15 Sambricio C. op.cit “El 
ABC de 1927 polemizó 
sobre la colaboración en-
tre arquitecto e ingeniero”

14 Ares Álvarez, O. citant a 
J.M.Rovira 
“ Le Corbusier tenía una 
predisposición contra las cul-
turas del Norte que siempre 
consideró alejadas del ideal 
de orden que la civilización 
mediterránea le ofrecía y 
que, desde 1911 y su viaje a 
Oriente, habia idealizado en 
la imagen del Partenón, el 
verdadero protagonista de 
Vers une achitecture”

Gràfics extrets de Le Corbusier, La maison des hommes, 
avec François de Pierrefeu, París, 1942).
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Tal i com ja ha destacat Carlos Sambricio, la normalització i per tant, la voluntat 
de tenir un cert control sobre la qualitat executada s’inicia als anys vint 16. Amós 
Salvador, va publicar un treball on comença a definir que cal lligar l’aplicació 
de normes estandaritzades a la construcció de cases barates. També les revi-
stes tècniques lloaven les excel•lències de la construcció amb formigó armat.  
Des de la revista Arquitectura, el seu director Torres Balbàs s’abandona la visió 
romàntica de l’artesà i es comença a entendre les arts aplicades com a unió 
d’art e industria 17. 

És per Torres Balbàs, en l’habitatge on cal definir-se la lògica de la construcció, i 
en funció de la tradició, dependre d’una indústria que ignori la polèmica sobre 
estils i es centri en l’economia de la construcció. Però més que industrialitzar, 
el que es produeix és una estandarització centrada en elements com marcs de 
fusta, portes i finestres metàl•liques.

També l’enginyer Eduardo Gallego director de La Construcción Moder-
na impulsa l´ús del formigó armat per poder construir de forma ràpida i 
moderna. I tot plegat d’acord amb una voluntat de transformar el sector 
ja que:

L’any 1920 es realitza a Londres el “Congreso sobre la Reconstrucción”19 germen 
de la discussió sobre la utilització del formigó, lligat a les necessitats d’un sector 
debilitat per la reducció de les exportacions. Aquest debat no fa rés més que 
centrar el debat en la necessitat d’estandaritzat i normalitzar un sector massa 
lligat a la construcció tradicional.

“ Ingenieros y arquitectos optaron por reclamar el uso del hor-
migón y aplicar en España los supuestos tayloristas de la eco-
nomía del gesto. En 1919 Cebría de Montoliú -traductor años 
antes del texto de Taylor- publicó siversos artículos, en la cata-
lana Estudio, sobre las políticas de reconstrucción aplicadas en 
Europa y Amèrica (...) destacando las ventajas de aplicar los cri-
terios esbozados por la organización científica del trabajo” 18 

16 Sambricio C. “ La nor-
malización de la arqui-
tectura vernácula” Revista 
de Occidente nº 235, 
desembre 2000.

17 Sambricio C. op.cit.

18 Sambricio C. “la 
Ingeniería en las revistas 
españolas de arquitectu-
ra: 1920-1936. Informes 
de la Construcción Vol 
60, Abril-junio 2008

19 Sambricio C. Notes. 
“Las noticias sobre el 
Congreso de Londres 
fueron más que numero-
sas. Ver Ricardo Bastida: 
Memoria sobre el Con-
greso de la Habitación. 
Bilbao 1921; Rubió i 
Tudurí sobre el congreso 
de Londres. Civitas nº2, 
junio de 1920. La Con-
strucción Moderna, 1920 
p.79. L.Torres Balbás, La 
Construcción Moderna, 
30 de marzo de 1920. E. 
Colás “Una Nueva Estéti-
ca” Arquitectura 1919; C. 
Montoliu “Reconstrucción” 
Estudio nº 80.

20 Sambricio, Carlos. 
La ingeniería en las revistas 
españolas de arquitectura: 
1920-1936. Informes de la 
Construcción Vol 60, 510, 
35-44. Abril –Junio 2008

Assaig de Dispensari Antituberculós a l’Arxiu Subirana
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És a partir de la Exposición General de la Construcción y Habitación del 
1925 quan es comença a traduïr els treballs de la Deutsche Industrie Norme-
nausschuss (DIN) on s’estableix el concepte norma. És en aquest punt on el 
GATCPAC comença a difondre aquesta voluntat, a lligar construcció amb racio-
nalismes.

Més endavant Eduardo Torroja a l’any 1934 comença el camí del In-
stituto Técnico de la Construcción (ITC), centrant esforços en la prefa-
bricació i la difusió a través de la revista Hormigón y Acero, o Sanchez 
Arcas dirigint el Seminario sobre la Normalización e industrialización a 
la Residència de Estudiantes a Madrid són exemples de com cristalitza 
aquest fet. Aquests postulen l’aplicació científica del treball productiu 
dels habitatges: des dels materials fins al rendiment de treballs, l’eco-
nomització del material.

Ha estat perfectament documentat 20, que a partir de l’any 1926 co-
mença a apareixer una voluntat, en les publicacions técniques del sec-
tor, de fer referència a un canvi de mentalitat col•lectiva que reflexiona 
sobre “una nueva forma de entener la construcción” 21, i l’enfrontament 
entre arquitectura e ingenieria, tenint com a únic tema compartit amb 
l’enginyeria “el uso del hormigón en la construcción de viviendas en 
serie” i es en aquest aspecte on les revistes tècniques realitzen nom-
broses publicacions sobre les diferents tipologíes constructives de les 
anomenades “casas baratas construidos:pero al pasar de la valoración 
cuantitativa a la cualitativa observamos como casi ninguno de los publi-
cados buscó argumentar, con argumentos técnicos, las excelencias de 
los sistemas propuestos”.
 El debat va suposar que les anomenades vanguardies arquitectóniques 
dels anys vint desenvolupessin un nou format de llibre, que gràcies a el 
disseny gràfic i artístic es presentessin com a manifest de la modernitat:

AC, revista del GATCPAC va ocupar l’espai que havia suposat la revista Arqui-
tectura (1918-1936) preocupada en reflexar d’una altre manera la modernitat 
mentre que AC  reflexa la importancia de la relació entre la enginyeria i la ar-
quitectura, així com la difusió de sistemes constructius diferents a les solucions 
tradicionals. Les influències de les revistes són tant importants  que fins i tot 
Mercadal va arribar a dir que “ Pero si todo lo copiábamos de las revistas!!” 23. 
El 1928, el propi Mercadal signa l’article: 

A Madrid hi ha una preocupació similar i així:

“ la publicación de AC. Arquitectura contemporànea y paralelamen-
te dos empresas constructoras iniciaban la publicación de sendas 
revistas (Viviendas y Obras) desde las que darían a conocer proyec-
tos ignorados por Arquitectura o La Construcción Moderna, revistas 
ambas más preocupadas en dar a conocer la actualidad nacional” 22.

“La importancia del libro en Arquitectura a la Gaceta Litera-
ria, amb l’afirmació que la possible evolució de l’arquitectu-
ra española depenia exclusivament dels llibres d’arquitectura .24

21 Idem

22 Idem

23 Conversación con 
García Mercadal, en Q, 
41, enero de 1981, p. 8.

24 García Mercadal, F 
“ De la importancia del 
libro en arquitectura”, 
Gaceta Literaria, 33, 1 de 
maig de 1928
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“avanzados los años 30, y por iniciativa de Mariano García Morales, el “Centro 
de Exposición e Información per manente de la Construcción” que editaría la 
revista Re-Co; al poco, el grupo de reflexión que organizara i liderara Eduardo 
Torroja (…) se constituyó formando el “Instituto Técnico de la Construcción 
y la Edificación” y editando Hormigón y Acero. En 1933 AC había propuesto 
la confección de dossier sobre la construcción: por ello, cuando primero 
García Morales y luego el grupo de Torroja (desde supuestos bien distintos) 
afrontan la nueva realidad, Hormigón y Acero, Re-Co y AC se convertirán en 
escaparate no tanto de las realizaciones europeas cuanto de como afrontar 
el mejoramiento de la industria de la construcción española. Al poco Arqui-
tectura participó de esta in quietud y José María Muguruza publicó un sin-
gular artículo so bre las normas alemanas para la industrialización (…) so-
bre“… la necesidad del arquitecto de orientar la industria de la construcción
1935 y 1936 fueron los momentos en los que Hormigón y Ace-
ro dio a conocer obras tales como las cita das cubiertas de Peña Bo-
euf para el aeropuerto de Sevilla o las que Torroja proyectara para el 
Hipódromo de Madrid. AC dedicó un número monográfico a la inge-
niería y fue entonces cuando aparecieron tanto noticias sobre el Buil-
ding Center de Londres como ejemplos de la arquitectura americana.

Tanmateix, cal diferenciar entre les publicacions amb una voluntat d’expres-
sió arquitectònica amb aquelles que també aborden o es centren en qüestió 
tècniques obre la construcció, que per tant apunten clarament la informació 
sobre el debat d’aquesta tesi. Cal per tant entendre que el debat de l’època 
també estava centrat en les procediments d’estandarització, la fabricació indu-
strialitzada dels materials, els nous materials com el vidre, acer i formigó armat 
o les finestres.

“ Le Corbusier, al igual que Sigfried Giedion, (...) llegó a iden-
tificar y asimilar la nueva arquitectura con el hormigón ar-
mado, a la vez que hizo referencia a las diferentes posibi-
lidades constructivas que permitía el uso del material” 25

“Hom pot obtenir el mateix isolament termic i acustic amb una la-
mina d’aglomerant de suro de 7mm que amb una paret d’obra 
cuita de 15cm de gruix i amb una lamina d’aglomerant de suro de 
4’5mm, el mateix que una paret de formigo de 15cm.(...) Una paret 
de maó de 15cm amb una planxa de 20 o 25mm d’aglomerat de 
suro adherida -total 17 o 17,5 cm de gruix- té una qualitat isolant 
tèrmica i acustica molt superior a la d’una paret d’obra de 30cm” 26

Pero potser, la única referència efectiva respecte el tractament de les 
solucions constructives, sigui el notable llibre de Pere Benavent, Com he 
de construïr el 1934. Cal destacar els aspectes sobre les solucions con-
structives de l’envolupant. Així la definició del tancament és de “paret 
com a element isolant”.

Més endavant queda reflexada la importància d’aquesta material a ni-
vell de país, que com ja s’ha identificat anteriorment, porta a identificar 
una voluntat important del sector de influïr en les decisions del tècnics 
prescriptors:

“Aquestes xifres palesen la importancia del suro - del qual Espan-
ya representa el 65% de la producció mundial - com a material 
isolant auxiliar de la construcció i fins a quin punt permet de redu-
ir el volum de parets al mínim estricte exigit per la resisténcia” 27

25 Muñoz Fernandez, F.J. 
“La arquitectura del libro 
en la época de la Máqui-
na. Libros y Arquitectura 
moderna en España. 
Revista del Departamen-
to de História del Arte y 
Música de la Universidad 
del País Vasco.

26 Benavent, P. “Com he 
de construïr” 1ª edició, 
1934. El volum consultat 
es troba dipositat a l’Arxiu 
Subirana pertanyent a la 
biblioteca personal de J.B 
Subirana

27 Benavent, P. op cit
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Primera edició existent a la biblioteca personal de l’Arxiu Subirana

“ Hom empra sovint per tal d’obtenir, ensems que un isolament tèr-
mic i acústic, una defensa contra la humitat exterior, la solució de 
construir a 8 o 10cm del parament interior o exterior de les parets fo-
ranes un embà que, amb aquells, clogui una cambra d’aire, de qua-
litat isolant molt estimable, que hom augmenta encara emplenant-la 
de serradures de suro o d’encenalls -flocs- de fusta. Modernament 
hom aplica encara, amb aquest criteri el formigo dit cel.lular, d’un 
poder isolant extraordinari i d’una densitat molt petita. La qual cosa 
fa aquest material particularment apreciable en les modernes con-
struccions amb carcassa metalica on la paret, perduda la seva funció 
mecànica, es redueix a una làmina isolant del menor gruix possible” 28

28 Benavent, P. op cit

Per tant, Benavent no només identifica una nova manera de construir 
més adequada a la voluntat arquitectònica del moment, sinó que a més 
es coneixedor de les virtuts dels materials i de les solucions constructi-
ves29.

Sens dubte l’exposició de la Galería Dalmau del 13 a 27 d’abril de 
1927 és com ja ha estat ben detallat 30 el punt d’inflexió on tot un 
seguit de professionals ( A. Puig Gairalt; R. de Churruca, F. Fábregas, 
G. Rodríguez Arias; C. Alzamora, E. Pecourt, P. Armegou, F. Perales, S. 
Illescas, J.Ll. Sert, T. Clavé) exposen el que anomenen l’Arquitectura 
nova. Però respecte les solucions constructives que han de conformar 

29 El mateix autor, no ob-
stant, quan publica un ca-
taleg de la seva construc-
ció de mostra, l’edifici de 
l’avinguda Gaudí 56, no 
mostra cap necessitat de 
defensar l’ús d’aquestes 
solucions constructives. 
Una casa de vivendes 
economiques: av. Gaudi 
56 Pere Benavent, arq. 
Barcelona 1933 72-8:c5 
Bilbioteca de Catalunya i 
Arxiu Subirana
“Dos proposits generatius: 
donar a la vida real –no 
pas imaginaria, de film o 
de novel.la- de l’estament 
que ha d’utilitzar-les un 
pla de desenvolupament 
adequat des de qualsevol 
punt d’albir, espiritual 
imaterial.  Maxima logica 
en la despesa, umic mitja 
per tal que la construccio 
sigui realment economi-
ca.; una construccio no 
es cara ni barata segons 
el diner esmerçat, sino 
segons la forma com hi 
ha estat esmerçat.

30 Graus, Ramon Tesi 
Doctoral. Pizza Antonio 
Tesi Doctoral. Rovira  Tesi 
doctoral

També Benavent, identifica altres solucions constructives que es poden solu-
cionar amb els derivats del suro i/o el formigó, relacionant-los de nou, amb la 
construcció metàl·lica:
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31 Pizza, Antonio.  In-
terpretaciones de lo 
moderno en la arquitec-
tura catalana de los años 
treinta

32 Benet R. “Davant 
l’arquitectura nova” La 
veu de Catalunya num 
10775, Barcelona (18-
12-1930) 

I en el discurs de l’època, s’estableix el que podem anomenar tercera 
via, una solució intermitja entre l’arquitectura tradicional i la moderna. 
Així R. Benet, crític d’art important, coneixedor de l’arquitectura euro-
pea i de Le Corbusier desde 1925 declara a principis dels anys treinta 
que:

D’aquesta manera, és evident que respecte la modernitat o la con-
figuració acadèmica, existeix un camí intermig, que com identifica A. 
Pizza és un territori de trànsit. Pel que fa als materials les publicacions 
de  l’època es centra en identificar les construccions dels nombrosos 
projectes de Cases Barates, però quasi mai argumentant amb criteris 
tècnics les millores que les solucions constructives podien aportar 33. El 
debat generat implicava per tant, que no sols calia projectar amb nous 
materials sinó que calia realitzar una normalització i estandarització 
dels elements que es poguessin produir en sèrie i racionalitzar el procés 
constructiu. En aquest debat calia afegir les millores en les condicions 
de les classes obreres. Totes aquestes referències són necessàries per 
entendre la construcció del que es coneix com la culminació dels perío-
de del GATCPAC, és a dir, la Casa Bloc i el Dispensari Antituberculós.

“ La celebración del cemento armado, como material con ca-
racterísticas estructurales y estilísticas peculiares, facilita la 
asunción de las poéticas internacionales, llevando a configu-
raciones en las que domina una acentuada articulación vo-
lumétrica, un difundido uso de las ventanas corridas, (...) su-
perfícies lisas y generalmente enlucidas con colores neutros...” 31

“Vers els anys 1924-1925, vaig sentir un gran entusiasme per les 
formes de l’arquitectura d’avantguarda; avui aquell entusiasme, he 
de confessar-ho, s’ha gairebé esvaït (...) Crec en un arquitectura 
nova, sobretot perquè els nous materials fan possible estructures 
noves, però crec també, ara, i en tots els temps, en la discrecció 
-en la normalitat- com a virtut primordial de l’arquitectura. I, so-
bretot, cal detectar tota “pose” innovadora pel pur gust d’innovar”32  

aquesta nova arquitectura sembla que es limiten a aquelles que poden 
condicionar la forma arquitectónica:

33 Sambricio C. La ingenieria 
en las revistas españolas de 
arquitectura 1920-1936.
 “ El Constructor también 
el Boletín de la Sociedad 
Central de Arquitectos 
incurría en esta contradic-
ción, glosando las ventajas 
de la vivienda industrial sin 
describir ni detallar sistemas 
constructivos. En este senti-
do, La Construcción Moder-
na remachab la idea que “...la 
arquitectura no es una rama 
de la ingeniería””.

II)  El context de la ciutat

També, cal realitzar la definició del context urbà per entendre el factor 
clau que condicion l’evolució en aquests arquitectes. És Barcelona, en 
un moment clau de transformació metropolitana que havia arribat al 
milió d’habitants, amb un gran port i amb una internacionalització ar-
ran exposició Universal de 1929. Madrid era la capital del país però les 
arquitectes locals no manifestaven la predisposició que si que trobava 
a Barcelona 34. En les propostes de millora de la ciutat, el debat sobre 
les condicions higièniques estaven en boga, i metges destacats com el 
doctor Jaume Aiguader, posterior alcalde de Barcelona, home influent 
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34 “a la pregunta feta 
circular per l’arquitecte 
afí García Mercadal en 
La Gaceta Literaria el 
1928 sobre la rellevàn-
cia del racionalisme 
arquitectónic, l’influent 
Luis Lacasa contestà 
que Le Corbusier sols 
era un “periodista y 
charlatán”. Al contrari a 
Barcelona, l’arquitecte 
parisenc comptava amb 
adhesions entusiastes: 
a la mateixa enquesta, 
el crític avantguardista 
Sebastià Gasch, parlant 
d’interiorisme, declarava 
que “aceptamos, ipsofac-
to, la proposición de Le 
Corbusier”. CORTES J.A. 
“Releyendo la história: la 
arquitectura del racio-
nalismo madrileño. 3zU, 
Revista de Arquitectura 
num 4 juny 1995.

35 Ucelay-Da Cal, Enric,  op.cit

36 Barcelona en 1861 te-
nia 250.000 habitants, en 
1914 en tenia 600.000 i 
avui passa del milió. Això 
supera el seu ritme con-
structiu i abans de la gran 
guerra començà el neguit 
per la llar. AIGUADE,J. 
“El problema de l’habita-
ció obrera a Barcelona”  
Publicacions de l’Institut 
Municipal d’Higiene de 
Barcelona 1932

37 Aiguade J. Op. citat p 2

38 A França l’impost 
de les finestres i portes 
(“una mesura fiscal que 
ens mesura parcimonio-
sament l’aire i la llum”) 
ha permès controlar la 
relació que existeix entre 
les obertures d’una casa i 
el percentatge tuberculós” 
AIGUADE J. Op cit p 3

Els arguments per les propostes de millora es centren en la població, 
no només en el nombre de població, que havia experimentat un crei-
xement exponencial36 sinó en les condicions d’habitatge argumentats 
amb estadístiques a nivell europeu que relacionaven nombre persones 
per habitatge amb mortalitat37  i la relació de malaltes com la tubercu-
losi amb la proporció buit plens de les façanes38. Tanmateix:

I en concret en la ciutat de Barcelona:

“havien insistit en una tradició higienista, ja molt forta a Bar-
celona, que reclamava les millores urbanes com a mesura de 
salubritat pública, i el GATCPAC recollí aquests arguments” 35

“ A tot arreu, el problema de l’habitació obrera havia estat un 
motiu de meditació i estudis múltiples; i ací, si havia arrencat 
alguns planys i algunes protestes, no havia tingut cap realitat” 39

“ La ciutat de Barcelona, oficialment, no ha fet res per solucionar el 
problema”

en la decisió del que serà la Casa Bloc:

Primera edició - Arxiu Subirana
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Comparació entre propostes municipal i GATCPAC, extret de El problema de l’habitació obrera
 Jaume Aiguader - Arxiu Subirana
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Planta general i planta habitatge tipus , extret de El problema de l’habitació obrera
 Jaume Aiguader - Arxiu Subirana
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Calia per tant dirigir una política directa al problema, acotant i solucio-
nant el problema, debatut entre les propostes de ciutat jardí o les cases 
bloc:

“ Tan sanes com les cases d’una ciutat jardí poden ésser les cases bloc 
que són les que precisament poden solucionar el problema de l’ha-
bitació obrera; es en aquest sentit com s’ha enfocat a tot arreu(…). 
Una casa bloc, per tant, no solament té la funció d’hostatge sinó 
que compleix una missió cultural i moral (…) de manera que la casa 
bloc, sobre ésser una solució econòmica, és una solució ètica i hi-
giènica del problema de la llar. Això no vol dir que s’hagi d’abando-
nar el pensament de construir grups de ciutats jardí per als obrers” 40

41 Ucelay-Da Cal, Enric.
 El arquitecto como “técnico” 
revolucionario en la Cata-
luña de la década de 1930.  
V Congresso Fundación 
DO.CO.MO.MO. 

42 Ealham, C. La lucha 
por Barcelona. Clase, 
cultura y conflicto 1898-
1937, Alianza, Madrid 
2005

43 Tarragó, S. “ El Pla Macià o 
la Nova Barcelona”. Cua-
dernos de Arquitectura y 
Urbanismos, num 90 juliol-
agost 1972.

39  Aiguade J Op. citat p 4

40 Aiguade J. OP CIT

Tanmateix, en el text es destil•la una preferència clara del mateix Ai-
guade vers la casa bloc, fins el punt que conclou la conferència amb 
una frase definitiva:

Pels corrents polítics de l’època, contra una corrent burgesa associa-
da a una arquitectura noucentista, els creatius eren els tècnics, els 
intel•lectuals que associats al GATCPAC podien exemplificar millor 
aquesta voluntat. Després d’un període lligat a la rigidesa de dictadura 
de Primo de Rivera, la II República va suposar 

I aquesta lluita entre classes suposa una clara influència en les deci-
sions urbanístiques de la ciutat. Barcelona, una ciutat en creixement  
que sembla buscar els interessos de la burgesia, allunyar les classes tre-
balladores a espais allunyats del centre i controlats pel poder. Sorgeixen 
així projectes com les Cases Barates i la Casa Bloc 42. 

Pel que fa als arquitectes del moment, la posició directa o indirecta 
política posicionava a cadascun d’ells respecte la predisposició dels 
plantejaments. Per una banda del poder més administratiu, hi havia 
Nicolau Maria Rubió, que conjuntament amb Adolf Florensa i Vicenç 
Martorell formaven part del Consell Superior d’Urbanisme a finals de 
1930 per part de l’Ajuntament de Barcelona.  Per altra banda els joves 
del GATCPAC sol•liciten un concurs per “la elaboración de un plan con-
junto en el que se prevea la Barcelona futura” i que no fos “patrimonio 
exclusivo de unos cuantos técnicos y organismos” 43. Aquest nou grup va 
actuar des d’un bon principi com a lobby de pressió i busca associar-se 
amb altres corrents contemporanis com ADLAN (Amics De l’Art Nou). 
S’ha associat aquest grup al corrent polític de “la Union Socialista de 
Catalunya (USC) partit tecnòcrata (dirigit per enginyers industrials com 
Campalans o Ruiz Ponseti) i potenciador tant de l’associacionisme com 
del sindicalisme de tècnics i funcionaris, (...) satèl•lit d’Esquerra Repu-

“Vosaltres, joventut que m’escolteu, teniu el lloc a l’avantguarda”

“l’expressió dels anhels de tots els interessos corporatius me-
nors que no havien rebut el tracte degut per part de l’antic 
règim. El corporativisme i els grups de pressió es van convertir 
en un component essencial del devenir de la nova República” 41
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blicana” 44. La tradició pactista catalana, va solucionar la problemàtica 
sorgida respecte el creixement urbà barceloní. Mentre s’encarrega el 
plà a Rubió, aquest invità al GATCPAC a participar en el projecte, així 
com a Jaume Mestres i Fossas. Tot i així, el GATCPAC va presentar una 
altre proposta lligada a les idees de Le Corbusier. Així sembla redundar 
que els seus deixebles:

Aquest fet també s’associa al “Concurso de Vivienda Mínima” del 1929 i la re-
lació  en el II CIAM (Congres Internacional d’Arquitectura Moderna) 46. Cal des-
tacar que existeix una variació conceptual de plantejament, passar del terme 
Casa Barata a Habitatge mínim, evolució raonada per Amós Salvador, Cap de la 
Secció de Cases Barates del Ministeri de Treball i segon delegat per España del 
CIRPAC (Comitè Internacional per la Realització dels problemes de l’Arquitectu-
ra Contemporània):

És el mateix Amós Salvador, qui remarcava que els aspectes més impor-
tant de l’habitatge com la ventilació, la necessitat d’estalvi en l’estruc-
tura i fonaments, elements més cars en la construcció, l’aïllament tèrmic 
tant en hivern com a l’estiu i la il•luminació natural 49. Són els articles 
a la revista Arquitectura o A.C. de Fernando Garcia Mercadal o Luis 
Lacasa els que a partir de 1922 donen ressó de les propulses de Salva-
dor. García Mercadal, durant la seva residència a l’Academia Española 
a Roma, trata l’habitatge des de tots els punts possibles, també dels 
“materials i sistemes constructius” 50. Tanmateix, a Espanya els camins 
no confluïen al mateix sentit:

“ no eren uns intel•lectuals immaculats, sense major ambició que la 
neteja dels barris baixos densament compactats. Al revés, foren un 
grup de pressió immisericordiós que va anar a totes en una situa-
ció política en tampoc els seus rivals no mostraven indulgència” 45

“Respecto a las prescripciones de la Ley de Casas Baratas en lo que 
se refiere a las técnica constructiva y especialmente a la capacidad 
que exigen, mi impresión es que casi siempre resultan exageradas 
y díficiles de conciliar con una severa economía. Creo que sería 
muy conveniente rebajar las cubicaciones que obliga la ley (...) las 
alturas señaladas para los pisos y dejarlas en 2.60, 2.50 o 2.40, 
siempre claro está que se aconsejara y lograra una perfecta ven-
tilación natural, cosa posible (...) ademàs calentar la casa con me-
nos gasto y otras ventajas muy importantes”( febrer de 1929) 47 48  .  

“ En un momento en el que el CIAM de Frankfurt iba a traer la revolu-
ción a la vivienda a partir de la transformación de la cocina y la vivien-
da iba a reducir considerablemente de tamaño, en España la men-
talidad burgesa seguía imponiendo el servicio doméstico fijo como 
condición necesaria para el desarrollo normal de su existéncia” 51

45 Ucelay-Da Cal, E  op.cit

47 Salvador, Amós. “Sobre 
el problema de la vivien-
da mínima” revista Ar-
quitectura, nº 123 Agost 
1930

48 Aquest fet suposa una 
evolució de la llei de Ca-
ses Barates de 1911 i les 
successives reformes de 
1921,1924,1925, 1927 
i 1928, amb l’objectiu 
d’implantar-se en els dife-
rents estrats de les classes 
mitges Sanz Esquide, J.A.. 
La tradición de lo nue-
vo en el país Vasco. La 
arquitectura de los años 
30. UPC

49 Diez-Pastor Iribas, C. 
IE UNIVERSIDA. La idea 
moderna de Vivienda

44 Ucelay-Da Cal, E  op.cit

46 La devastació material 
i social que va representar 
la primera guerra mun-
dial, va suposar sobretot 
per Alemanya la necessi-
tat de fer front al real-
lotjament d’una població 
que ho havia perdut 
pràcticament tot. Aquest 
problema també estava 
generalitzat a tots els 
països que havien partici-
pat a la gran guerra, cosa 
que va provocar que la 
organització d’un Congrés 
sobre la vivenda mínima 
tingués tant bona acol-
lida, i tots els membres 
del CIAM en prenguessin 
part. Així, el plà d’Ernst 
May per Frankfurt va su-
posar un extensiu nombre 
d’habitatges amb uns 
paràmetres comuns: eco-
nomía de mitjans mate-
rials, eficàcia energètica, 
simplicitat constructiva, 
màxim confort i dimen-
sions mínimes.

Ja el 1932, el GATEPAC va publicar una editorial amb el títol de “lo 
que entendemos por vivienda mínima” d’acord amb els plantejaments 
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50 Diez-Pastor Iribas, C. 
IE UNIVERSIDA. La idea 
moderna de Vivienda

51 Diez-Pastor Iribas, C. 
IE UNIVERSIDA. La idea 
moderna de Vivienda

52 Sambricio C. opcit

53 Raventós Viñas, MªT.. 
“Vivienda mínima versus 
casas baratas. Propuestas 
de Amós Salvador para 
el concurso de casas 
militares en Burgos”. EPS 
CEU-SAN PABLO, Madrid.

d’Amós Salvador (AC, 1932 num 21). Va ser aquest el fil conductor que 
va ocasionar que els arquitectes del GATCPAC posséssin tant d’interés 
en cridar l’atenció sobre la necessitat de canvi de mentalitat social i 
política, identificant cinc punts que contemplaven les necessitats bàsi-
ques a cobrir:

1.- Renovació d’aire, llum i sol
2.- Higiene
3.- Planta orgànica que faciliti la vida
4.- Mobiliaria a escala humana
5.- Aïllament dels agents exteriors, com soroll, temperatures o
     cambres contigües. 

És per tant A.C. el reflex de la importància de la enginyeria i els grans 
projectes industrials, la voluntat de difondre les mètodes constructius 
que no tenien rés a veure amb els utilitzats fins llavors. També a Vivien-
da y Obras, lligada a l’expressió d’empreses constructores, va suposar 
un “catálogo de arquitectura centroeuropea”52 

Però existeixen poques referències en l’àmbit estatal de les possibilitats 
que, els nous materials constructius, puguin aportar en la configuració 
de les solucions constructives. Dins el concurs de 1929 “Concurso de la 
vivienda mínima”, un criteri del jurat era la recerca de industrialització 
dels elements constructius i es mostrava en aquest sentit, l’ajust als 
models comercials de les fusteries metàl•liques del projecte guanyador. 
Així, sembla que es volia enllaçar amb les idees d’aplicació de la indu-
strialització en la construcció dels habitatges que propugnava E. May 
com a responsables de la política d’habitatge de Frankfurt 53.

Tanmateix, no queda clara la influència tècnica que la contraposició 
amb les diferents corrents podien imposar als sistemes constructius de 
l’època. L’aparició de nous materials constructius podrien suposar un 
canvi en la mentalitat dels arquitectes. No sembla així segons es pot 
extreure de la novel•la de N.M. Rubió i Tudurí  Diàlegs sobre l’Arqui-
tectura:

“La forma és sobirana, reflex pur d’un ideal de bellesa. El material 
és servent(...) Vosaltres, els teoritzadors de l’esperit modern, supo-
seu que és noble una forma que procedeix del recte ús dels ma-
terials; i jo dic, ben alt, que és noble tot material que dóna forma 
nobles (...) Tot material, té l’obligació, l’o-bli-ga-ció! de subjectar-se 
i servir a les formes nobles, eternament belles, de l’arquitectura”

En contraposició, sembla que es pretén una voluntat de simplificació o 
racionalització del procés, sense caure amb simplificacions que a vega-
des els estils poden portar embeguts, com en el text de F.Folguera:

“ Ni la técnica, ni el cálculo solos, pueden dar lugar a formas artísticas, 
propiamente arquitectonicas, pues aunque la arquitectura sea en 
cierta manera matemática, lo es en un sentido superior instintivo, sin 
métodos analíticos de cálculo(…) La exaltación de las formas técnicas 

54 Folguera F., Conferen-
cia de Francisco Folguera, 
arqto. en AC Nº17
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como creadoras de una sensibilidad artística nos ha conducido a un 
materialismo en arquitectura, contra el que debemos reaccionar” 54

I el mateix Folguera, en la “Memoria justificativa caracter monumental 
exp 32 setembre 1928” del Casal Sant Jordi justifica el debate.

“Actualmente una nueva tecnica,se orea y cambia el mundo como 
nuevo prometeo quiere vencer en lucha contra la gravedad y el espa-
cio. Da lugar a las maravillas de la quimica, de los transportes de la 
comunicacion instantaneas, dando a la vida colectiva un ritmo,y una 
tension que mal se avienen con la perfeccion estatica de las formas 
historicas. Por otra parte este influjo en la sensibilidad de nuestro 
tiempo se traduce por los nuevos metodos de construccion, los nue-
vos materiales y las nuevas tecnicas. Asi a la par que cambian las 
condiciones de la existencia, se ofrecen nuevos caminos a la arqui-
tectura (...) y la expresion de las condiciones materiales de la con-
struccion con su rapidez de medios, con su organizacion de trabajo, 
al compas de la vida moderna se avienen mas con un esquema ge-
ometrico, con una estructura limpia sin vestidos incongruentes con 
su manera de ser, que en una ficcion antiestructural desnaturaliza-
do los principios nacidos de otros materiales y otras condiciones” 55

III)  La culminació del context. La Casa Bloc

“Seran funcions essencials de l’Institut estimular, dirigir, coordinar i 
controlar una obra de conjunt dirigida a aminorar els efectes econòmics 
i social de la manca de feina, facilitar treball al major nombre possible 
de parats involuntaris, i normalitzar i reanimar l’activitat econòmica”

Pel que fa a la Casa Bloc, el promotor de l’obra va ser el Comissariat de la Casa 
Obrera, pertanyent a la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb l’ INSTI-
TUT CONTRA L’ATUR FORÇÓS (ICAF), que va haver de realitzar un acoblament 
amb el Comissariat per obtenir l’exempció de drets per la construcció de la Casa 
Bloc segons la llei de cases barates. 

L’exempció de drets, però es va obtenir a favor del Comissariat, que fou l’organi-
sme que adquirir els terrenys que, segons ordre ministerial del 16 de desembre 
de 1933, van ser declarats aptes per a construir cases barates. La gestió de l’obra 
per part de l’administració es duïa a terme per part de l’ICAF, mostra d’això és la 
nombrosa correspondència entre ICAF i els arquitectes 56.
Com ja es conegut, segons el que apareix en el Botlletí Oficial de la 
Generalitat de Catalunya num 45, de 27 de maig de 1933 en la pa-
gina 604, que es crea la LLEI CREANT UN INSTITUT CONTRA L’ATUR 
FORÇÓS, de suma importància per la obra ja comentada.  En el article 
2n es detallen les FUNCIONS I ATRIBUCIONS del ICAF:

També cal destacar que existeix copia de l’acte de la sessió de “ Constitució 
del Comissariat de la Casa Obrera celebrada el dia 17 de juny de 1932 sota la 
presidència de D. Francesc Macià” 57 i d’acord “amb les bases del Decret de la 

56  Bosch i Prat, M. “L’Arxiu 
Subirana. Una peça més 
del Patrimoni Arqui-
tectònic de principis del 
segle XX”. Treball final de 
Màster, UPC, Setembre 
2013.

55  Memoria justificativa 
caracter monumental exp 
32 setembre 1928” del 
Casal Sant Jordi. ARXIU 
COAC

57  Arxiu Subirana. Relació 
d’assistents “ F. Macià. 
J. Jove Sarroca, Aurora 
Bertrana, Maria Parella-
da, J.Roviralta, D. Baró, 
Simó Piera. F. Botella, A. 
Castellá, F.Gené, J.Sucre, 
J. Franjosá, F. Casals, 
J.Subirana, J.Sert, J. 
Torres”
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Presidència de  de data 13 de Juny de 1932” i amb la relació dels assistents entre 
els quals Subirana, Sert i Torres. En aquesta acta es fa referència a la reunió amb 
data 9 de maig de 1932 on es reuneixen a la residència del President Macià per 
aclarir “les idees básiques de creació d’un Comissariat de la Casa Obrera”. 
Es crea llavors, una comissió d’estudi que s’encarrega a “conseller d’economia i 
finances, Sr. Simó Piera, Obrer; Domenech Baró, Patró; D. Joan B. Subirana, tec-
nic arquitecte; Francesc Casals i Josep Ma de Sucre.” 
Amb data 17 de maig del 1932 es realitza una nova reunió on aquesta vegada 
ja assisteix Torres Clavé. Com a punt clau d’aquesta sessió apareix:

Entremig el divendres 13 del mateix la comissió realitza una reunió de 
treball de la qual es conserva copia 58. Respecte les  propostes que es 
debaten apareixen de nou, els temes cabdals de la organització del tre-
ball i les propostes arquitectòniques per part de Subirana:

I Sucre i Subirana reben l’encarreg de la realització d’un resum ponència 
per l’aprovació del ple del Comissariat. L’esborrany d’aquesta ponència 
simplifica les propostes arquitectòniques a les següents 59:

“El Sr. Jaume Aguadé proposa la construcció d’un tipus de bloc per em-
plaçar en terrenys municipals i en zones d’habitació obrera industrial. 
La Presidència encarrega al Sr. Baró del Comité, les gestions per l’adqui-
sició dels terrenys per a poguer portar á cap el Comissariat la Construc-
ció del projecte de vivendes al Passeig Torres i Bages de S. Andreu;

El técnic-arquitecte del Comité Sr. Subirana els estudis complementa-
ris de l’esmentat projecte de S.Andreu i el d’un tipus de bloc; i al técnic 
obrer del Comité Sr. Simó Piera, que formuli les bases d’organització del 
treball amb máxima supressió d’intermediaris en quant sigui possible”

“Primer: tipus de bloc com el més indicat per donar vivenda a les 
masses obreres de la gran industria i del peonatge(....) Segon: un 
tipus d’edificació baixa per les zones d’habitació de muntanya i per 
els obrers aplegats en Cooperatives. Tercer: un tipus també d’edifi-
cació baixa per a mutualitats dependents del Comerç i de la  Indu-
stria (...) Quart: tipus de casa unifamiliart amortitzable per l’obrer 
que desitgi casa propia(...) Es fixarà la vivenda obrera a base de: 
tres habitacions per dos llits cada una - menjador - cuina - w.c.- 
dutxa - safareix - galeria a soleil i jardi o hort segons el tipus (...)”

58  Arxiu Subirana. Cópia 
acta reunió amb anota-
cions. C32-04-108 “” El 
Sr. Simó Piera formula 
unes bases per establir 
una organització d’obres 
que poguesin portar 
a cap ells mateixos la 
construcció de les cases 
aconseguint aixis amb la 
supressió d’intermediaris 
que les construccions que 
es realitzessin respon-
guessin al seu calificatiu 
de cases barates.(...) El 
Sr. Subirana proposa la 
fixació d’un pla mínim 
de realització inmediata 
i a manera d’assaig (a 
realitzar tant a Barcelona 
com a altres ciutats) per 
fixar les bases de la so-
lució de conjunt a seguir 
en quant l’Estatut aprovat 
dongui a Catalunya tots 
els mitjans necessaris. 
En aquest pla es propo-
sa com a mes immediat 
l’utilització de terrenys 
propietat de la Generali-
tat, Ajuntaments, Caixes 
d’Estalvi i Cooperatives i 
la construcció en ells dels 
següents tipus”

59  Arxiu Subirana. Cópia 
acta reunió amb anota-
cions. C32-04-110

“Un tipus de bloc amb un mínim de 8 cases a sis plantes i dos vi-
vendes per planta, dota d’un servei col•lectiu de  banys i jardins 
suficients per a joc d’infants. S’emplaçara en terrenys apropiats per 
continuar la construcció de bloc del mateix tipus i constituir a la fi un 
nucle amb escoles, guarderia d’infants, camp de jos i botigues coo-
peratives. L’orientació del bloc sera la deduida dels estudis de solei-
jament ( SSE fins SSW). Aquesta construcció propia per zona obrera 
de la gran industria constara de vivendes a base de tres habitacions 
per dos llits cada una (pares, fills masculins, fills feminins) una peça 
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També es destaquen le agrupacions de “quinze a vint cases en planta 
baixa i pis” així com “grup de deu cases unifamiliars en filera”. Més en-
davant en l’acta de sessió de 17 de juny apareixen les propostes a les 
solicituds del president:

Un any més tard, en el BOGC del dissabte 2 de setembre de 1933  i 
d’acord amb la reunió del 25 d’agost de 1933, s’aprova la construcció 
d’una Casa-bloc de 207 habitatges econòmics “per a obrers” amb un 
pressupost total de 2.615.522 ptes 60.

“(...) El técnic-arquitecte, presenta el projecte a S. Andreu aixis com 
els de dos tipus de bloc, essent aprovats pels presents”

“La Construcció de l’esmentada Casa-bloc permetrà de donar 
treball, ultra als obrers del ram de la construcció - el mes afec-
tat per la crisi - a obrers d’altres oficis auxiliars. A fi que l’Insti-
tut pugui exercir un control directe, als afectes de col•locació d’o-
brers parats s’acorda, per unanimitat, que la construcció de la 
Casa-bloc es portés a terme mitjançant divuit concursos parcials” 61

61  BOGC del dissabte 2 
de setembre de 1933 , 
pag 352 en endavant

60  Aquest projecte no 
contemplava l’adeqüació 
de les plantes baixes. 
Aquest va ser un encàrreg 
posterior recollit en el 
BOGC de dimarts 18 d’a-
gost de 1936 on s’indica-
va que “ a més en el tran-
scurs de les obres s’han 
introduït modificacions 
reclamades per les nces-
sitats d’aquelles i, a més, 
per millores en alguns 
detalls de construcció. 
Igualment, mentre ha 
durat la construcció, han 
sofert algun augment 
els jornals i s’ha reduït 
la setmana de treball, la 
qual cosa ha augmentat 
el cost de construcció (...) 
Aquest pressupost total és 
de 3.278.417’56 ptes (...)
i D’acord amb l’establert 
pel Decret del 24 de juliol 
darrer s’estableix un nou 
augment del 15 per 100 
en els jornals i la setmana 
de treball de quaranta 
hores, que represen-
ta un nou augment de 
262.696’50 ptes sobre 
l’anterior, segons certi-
ficació dels Arquitectes 
Directors de les obres, 
senyors Joan B. Subirana i 
Josep Torres Clavé”

gran per menjador-cuina (aquesta en forma que permeti el seu iso-
lament) wc, dutxa, safreix i galeria. Com les condicions d’higiene 
exijeixin no i aura patis interiors sino que les peces donaran totes 
a l’exterior i el conjunt de la vivenda tindra ventilació transversal”

En les cartes personals entre Subirana, Sert i Torres Clavé també es fan 
resó de l’aprovació del projecte així com de les modificacions  62:

En el plec de condicions generals es destaca també, la voluntat de fer 
partíceps els industrials i cooperatives, signat per Subirana i Torres amb 
data 30 agost de 1933:

“Varem enviar el model de plec que ens vas enviar. S’han fet una se-
ria de correccions (...) es refereixen al Reglament de l’Institut contra 
l’atur forçós com son, imposició del 80% de ma d’obra procedent del 
Cens d’obrers parats a al Generalitat, privilegis de les cooperatives. “

“ Con el objetivo de dar mayores facilidades a los pequeños industria-
les se anunciarán diecinueve concursos parciales para la adjudicación 
de las obras de los distintos oficios, y para ello en el momento ade-
cuado se especificaran los pliegos de condiciones adecuados. (...) En 
albañileria se dará preferencia a las Cooperativas de producción con 
estatutos aprobados antes de anunciar el oportuno concurso de obras”

Prèviament, es va realitzar una prova pilot mitjançant la construcció de 
10 cases (ja desaperegudes) per a famílies obreres, tal i com ho recull 
la premsa local.

62  Epistolari Subirana, 
Carta de Sert i Torres a 
Subirana amb data 26 
agost de 1933. Arxiu 
Subirana. C32-04-80
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La construcció de la Casa Bloc, va ser planificada, plantejada i desenvo-
lupada com a prova pilot, per una nova normativa, tècnica, econòmica 
pel habitatges socials. Va recollir els plantejaments del CIRPAC com a 
reacció a un context social problemàtic d’entre guerres, amb un nou 
tipus arquitectònic i constructiu.

“ El comissariat de la Casa obrera, sota la presidència del Sr. Macià 
i amb assistència de totes les autoritats, el Govern de la Generalitat 
lliurarà les deu primeres cases a altres tantes famílies obreres. El pre-
sident de Catalunya, a continuació, col•loca la primera pedra del nou 
grup que, comprenent 199 estatges més, va a construïr-se tot seguit” 63

63  Retall premsa DIARI LA 
HUMANITAT 13 de març 
de 1933, Arxiu Subirana 
C32-04-09
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Podría pues parecer la ocasión ade-
cuada para convertir estas lineas en 
triste reproche por el despilfarro que 
ha supuesto el olvido de los principios 
de la arquitectura de los treinta que, 
en opinión de tantos, serían todavía 
válidos; o la de señalar cuanto nuestro 
entusiasmo ante esta obra de Sert sea 
el pago de un tributo a la moda que 
se extasía, en estos momentos, ante 
las maneras de entonces.

Rafael Moneo 64

64  Moneo, R. 
“Si te dicen que caí…. Ar-
quitectura Bis num 6 Marzo 
1975 num 10

65  Para algunos miembros 
del Consejo de Redacción de 
Arquitecturas, la última obra 
de Sert en Barcelona sería la 
casa de la Calle Muntaner” 
Moneo, R. 

En el context de l’any 1975 a Barcelona, es va dur a terme una de les 
primeres restauracions en un dels edificis més representants del raci-
onalisme de la ciutat, la Casa Muntaner de Sert. Aquella restauració 
va ser motiu de polèmica, degut a la important intervenció sobre els 
paraments exteriors 65. Tant és així, que apareix un article sobre aques-
ta restauració en una revista poc prodiga en els temes de la restaura-
ció patrimonial, signat per Rafael Moneo. En aquest article, afronta la 
problemàtica de la restauració de la materialitat d’una manera molt 
concreta, diferenciant la tecnologia constructiva clàssica i la moderna, 
respecte la concepció pròpia del projecte:

“El arquitecto (antiguo) al pensar en materiales cuenta con su 
posible vejez (…)la buena imagen con el paso de los años, ha 
sido una de las componentes más tenidas en cuenta en el pro-
ceso de selección, a lo largo de los años, de las obras de arqui-
tectura (…) Si embargo, para un arquitecto de los años trein-
ta, y Sert lo era hasta los tuétanos, pendiente de hacer de la 
arquitectura un programa, un principio como éste no cuenta”

Es per tant segons Moneo, que l’envelliment en aquest tipus d’arquitec-
tura no es possible, i assimila el concepte de vetustat a la desaparició 
d’aquesta arquitectura. I per tant:

“Si una arquitectura hay que restaurar hoy, ésta sea, precisamen-
te, la arquitectura del movimiento moderno: la más próxima, la 

b.  Context actual sobre els valors significatius
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Aquest context es troba determinat pel fet que aquests edificis s’apro-
ximen al centenari de la seva realització i per tant, ens trobem al límit 
del que es pot considerar la seva vida útil, determinant-se clarament 
un envelliment en l’arquitectura racionalista, no només en els materi-
als sinó també en els problemes funcionals d’una arquitectura que en 
molts casos, estaven pensats des d’un punt de vista provisional, amb 
unes instal•lacions que a dia d’avui es mostren obsoletes pels avenços 
tecnològics, però on es fa més evident aquest pas del temps és en les 
superfícies de les envolupants:

La fragilitat de les solucions constructives ha estat esgrimida com a 
arma que condemna a desaparèixer físicament enfront la conservació 
material. Així es pot arribar a esgrimir que  l’arquitectura racionalista 
es la frontera en la restauració arquitectònica tal i com es pregunta 
Simona Salvo 67.

Aquest fet ha estat conseqüència del fet que un dels principals argu-
ments en la restauració del moviment modern ha estat la seva diversitat 
tipològica i que fa per tant, de difícil aplicació el restauro des de la seva 
concepció clàssica, pel fet de trobar-nos davant d’un tipus arquitectònic 
difús. És per tant, la qüestió de “novetat” un terreny abonat per canviar 
els motius de la restauració arquitectònica.

Així, s’ha cregut que el modern no es pot transmetre privat de la seva 
perfecció, lligat al concepte de valor de novetat explicat per Aloïs Riegl 
i per tant oposat al deteriorament 68,  cosa que s’oposa allò que si es fa 
en la construcció tradicional, resseguint el concepte de vetustat 69. Se-
gurament això es degut a que en l’arquitectura racionalista es reconeix 
en el modern l’arbre genealògic propi, mentre que en la restauració 
dels edificis clàssics el salt temporal facilita el distanciament de la visió 
del tècnic 70. La visió que l’edifici modern es un producte nou ens acosta 
a la visió i concepte de la vida útil i per tant al concepte d’obsolescència 
programada 71.
Des del punt de vista del DO.CO.MO.MO la condició de conservació 
no és el respecte de l’autenticitat material, sinó la perpetuar la imatge 
primitiva perfecte, és a dir, la reproducció filològica, i per tant, més refer 
que conservar. De fet aquesta praxis s’ha convertit en paradigma teòric. 

“ Una piel a menudo sacrificada en restauraciones apresuradas que 
tenían como objetivo fundamental devolver el edificio a su imagen 
original” 66

Identificant no obstant, que en el concepte de renovació van implícits 

“Muchos de sus primeros artífices son ya historia, pero sus obras, dete-
rioradas por el paso del tiempo y la variación de las funciones a las que 
iban destinados, se enfrentan al dilema de desaparecer o renovarse” 72 

68  “Un argumento intere-
sante es el aportado por 
los arquitectos españoles 
Juan Francisco Noguera 
y Fernando Vegas (…) 
El carácter vanguardista 
de estas obras verda-
deros paradigmas de la 
arquitectura del mo-
vimiento moderno, es 
incompatible, si segui-
mos el razonamiento de 
Riegl, con cualquier tipo 
de “desgaste, deterio-
ro o ruina” Hernández 
Martínez, Ascensión 
a “La arquitectura del 
Movimiento Moderno: 
entre la desaparición y 
la reconstrucción. Un 
impacto cultural de larga 
proyección. APUNTES vol 
2, num 2 (2008) 156-179 
ISSN 1657-9763

67  Salvo, S a “Il restauro 
dell’architettura con-
temporanea come tema 
emergente” RESTAURO 
ARCHITETTONICO GIOVANNI 
CARBONARA  Utet, Scienze 
Tecniche.

69 Estos y otros aspectos 
concretos han acabado 
por conducir a la con-
sideración de que la 
arquitectura del siglo XX 
en general y la racionali-
sta en particular exigían 
un método específico de 
restauración al margen 

66  Boriani, Maurizio 
(1989) Restauro e mo-
derno, Conservazione, 
ripristino, copia. Recu-
perare Edilizia Design 
Impianti, 43, 580-587 
citat per Hernández 
Martínez, Ascensión 
a “La arquitectura del 
Movimiento Moderno: 
entre la desaparición y 
la reconstrucción. Un 
impacto cultural de larga 
proyección. APUNTES vol 
2, num 2 (2008) 156-179 
ISSN 1657-9763

más inmediata. Aquella que necesita de su integridad para ser”
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És aquesta una aproximació més pensada des del punt de vista de pro-
jecte del racionalisme que respecte la restauració arquitectònica, per tal 
que l’objecte revisqui identificant no només les expectatives estètiques 
actuals i fins i tot millorar les prestacions tecnològiques i la capacitat de 
producció de rèdit econòmic.
El ripristino a més, no té en conte el període històric de la manufactura 
sobre el que s’intervé valorant els projectes sense valorar els efectes del 
que passa en la posada en obra, i es valora també el caràcter transnaci-
onal d’una arquitectura que esdevé simbòlica, gairebé icònica més que 
un objecte real en el temps i en l’espai. Cal afegir que els aspectes de 
la industrialització - per tant la reproductibilitat - dels materials i les tèc-
niques constructives i l’exhaustiva existència de fons documentals lligats 
al fet que els projectes esdevenen més complexes i més definits, com a 
pautes llegibles, són alhora factors que s’utilitzen per tal d’argumentar 
la tendència i la facilitat al ripristino. Cal superar el mite icònic i ampliar 
a altres aspectes.

“La renovación, en tanto que reutilización, implica un riesgo específi-
co para la arquitectura del Movimiento Moderno: si la función està 
en la base genética de la forma arquitectónica, un cambio en el 
modo de usar el edificio podrá hacer ilegible su arquitectura, re-
duciéndola a una simple lección de estilemas formales, de induda-
bles aspectos plásticos pero desvinculados de las propuestas arqui-
tectónicas de sus autores. (…) Será , pues conveniente recuperar no 
sólo los edificios, sino también sus usos” 73 

70  “un fenómeno cultu-
ral específico de nuestro 
tiempo, con unas ca-
racterísticas particulares 
que lo diferencian en 
algunos aspectos de la 
restauración de la arqui-
tectura histórica anterior 
al siglo XX” Noguera, 
J.F. y Vegas F. (1997) “La 
biblioteca municipal de 
Viipuri y la restauración 
de la arquitectura del 
movimiento moderno” 
Loggia 4, 30-31

71  Purini, Franco (2006) 
“La Villa Savoye è un 
edificio fragile chi gioc la 
sue carte non sul piano 
della durata ma su quello 
dell’intensità program-
matica e dell’elasticità 
rappresentativa” citat 
per SALVO, SIMONA a 
“Il restauro dell’archi-
tettura contemporanea 
come tema emergente” 
RESTAURO ARCHITETTO-
NICO GIOVANNI CAR-
BONARA  Utet, Scienze 
Tecniche.

de los criterios acepta-
dos para la arquitectura 
histórica. Así, si en ésta se 
asume la conveniencia de 
respetar las muestras del 
tiempo -pátina- y los cam-
bios producidos en ella, la 
escasa distancia temporal 
entre nosotros y la arqui-
tectura contemporánea 
ha llevado a la genera-
lización de una restau-
ración filològica, porque 
conocemos cómo era el 
estado original, aplican-
do cuando es posible 
incluso las técnicas y los 
maeriales constructivos 
originales, es decir, devol-
viendo el edificio com’era 
e dov’era” Hernández 
Martínez, Ascensión a “La 
arquitectura del Movi-
miento Moderno: entre la 
desaparición y la recon-
strucción. Un impacto 
cultural de larga proyec-
ción. APUNTES vol 2, num 
2 (2008) 156-179 ISSN 
1657-9763

uns riscos però lligats només al valors instrumentals:

“ripristinare l’immagine e rinnovare materialmente l’oggetto ra-
presenta, infatti, la via piú breve per rispondere, con immedia-
ta efficacia, a problemi di ordine pratico e a esigenze contigenti 
che una visione storico-critica complicherebbe notevolmente” 74

Tot plegat a suposat que s’hagi implantat com ja hem comentat, dues 
tendències enfront la problemàtica de la restauració de l’arquitectura 
del moviment modern: la restauració conservativa centrada en la ma-
terialitat 75 reconeixernt el rol expressiu de la matèria, com a lloc de la 
imaginació i com a testimoni i per tant, convertint-se en l’acte originari 
per una correcte aproximació a la restauració arquitectònica o el res-
pristino filològic amb algun cas de solucions intermèdies. 76

Les obres considerades del Moviment Modern són molt diverses - per 
origen, tecnologia- i per tant, cal trobar en els diferents casos els pro-
blemes específics per tal d’entendre la seva conservació. Per tal de con-
textualitzar els valors significatius en el moment actual, és necessària la 
referència a Martín Capeluto (2009) i en el Document de Madrid “Cri-
teris de Conservació del Patrimoni Arquitectònic del segle XX, Document 
de Madrid (juny 2011)” 77. Ambdós suposen una aproximació als criteris 
d’intervenció els edificis del segle XX, i mentre que el Document de Ma-
drid ho fa d’una manera genèrica, Capeluto es centra en els edificis del 
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72  DO.CO.MO.MO Carta 
de Cádiz 2007 Redactada 
Gonçalo Byrne, Felipe 
Leal y Fernando Ramos, 
miembros de Comité 
Científico del VI Congreso 
DOCOMOMO iberico, 
en el marco del congreso 
celebrado en Cádiz, en 
abril de 2007.

73  DO.CO.MO.MO op.cit 
ant

74  Ripristinar la imatge 
i renovar materialment 
l’objecte representa la via 
més breu per respondre 
amb inmediata eficàcia 
als problemes d’ordre 
pràctic que una visió 
historico-critica complica-
ria enormement. SALVO, 
SIMONA a “Il restauro 
dell’architettura con-
temporanea come tema 
emergente” RESTAU-
RO ARCHITETTONICO 
GIOVANNI CARBONARA  
Utet, Scienze Tecniche.

75  Segons Cesare Brandi 
la matèria actua com a 
mitjà físic de transmis-
sió de la imatge i altres 
elements intermedis entre 
l’obra i l’espectador.

76 Entre esta actitud de 
restauración conservativa 
herdera del pensamiento 
de Cesare Brandi y la del 
repristino filologico, apare-
cen tendencias intermedias 
como la rehabilitación con la 
introducción de nuevos usos 
o una restauración próxima 
a la filológica, pero que 
cuida en extremo la calidad 
técnica de la construcción, 
aprovechándose de los 
nuevos materiales y tecno-
logías para conservar y legar 
en mejor estado el edificio 
por restaurar” Hernández 
Martínez, Ascensión a “La 
arquitectura del Movimiento 
Moderno: entre la desapari-
ción y la reconstrucción. Un 
impacto cultural de larga 
proyección. APUNTES vol 2, 
num 2 (2008) 156-179 ISSN 
1657-9763

“ El deure de conservar el patrimoni del segle XX té la ma-
teixa importància que la obligació de conservar el d’altres èpo-
ques. El patrimoni arquitectònic del segle XX està en perill de-
gut a la manca d’apreciació i cura. Una part del mateix és ja 
irrecuperable, i una altra, encara més gran, corre el mateix risc.”

“el testimoni material del seu temps, lloc i ús. El seu signifi-
cat cultural pot residir tant en els seus valors tangibles, la seva 
ubicació, disseny, sistemes constructius, instal•lacions, ma-
terial, estètica i ús, com en els intangibles, els històrics, so-
cials, científics, espirituals o el seu geni creatiu, o en ambdós”

Com a edificis patrimonials, aquests edificis configuren i es determinen 
pels seus valors, que es poden identificar clarament:

En la identificació de la problemàtica actual queda clar que un dels 
principals problemes en el patrimoni del segle XX, es formula perquè 
materials i tècniques constructives són diferents a les emprades fins al 
moment. Cal llavors:

I si es planteja la intervenció, aquesta ha de prevaldre el principi genè-
ric de reparar o restaurar abans que la substitució. I en aquest cas la 
identificació dels materials substituïts han de ser el màxim de semblants 
als originals i així fer prevaldre l’autenticitat 78de l’edifici. Aquesta és 
una discussió sobre la que centra conceptualment Martín Capeluto. 
Sota el principi de la reconstrucció associat a la recuperació dels valors 
instrumentals, els diferents criteris estudiats per Capeluto mostren que 
van des de:

Així com que el principal problema en aquest tipus d’intervenció suposa 
per l’autor que :

“l’investigació i el desenvolupament de mètodes de con-
servació específics adequats a aquestes tipologies con-
structives úniques (…) Alguns dels nous materials po-
den tenir un període de vida més curt que els tradicionals”

“reproducir los materiales y las técnicas originales, ha-
sta el extremo del reemplazo total -sin consideraciones so-
bre los materiales, espesores, colores, etc - ocasionan-
do un gran impacto en el concepto original de las obras”

”cuanto mayor sa el grado de conservación de los mate-

moviment modern. Si ens centrem en els objectius que proposa el Do-
cument de Madrid, s’identifica que en el cas del patrimoni del segle XX:
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77 Comitè Científic del 
Patrimoni del segle XX de 
ICOMOS Internacional 
(ISC 20C) Conferència 
Internacional “Criteris 
d’Intervenció per al Pa-
trimoni Arquitectònic del 
Segle XX - CAH 20thC” 
va adoptar, el 16 de juny 
de 2011, el Document de 
Madrid 2011 “Criteris de 
Conservació del Patrimoni 
Arquitectònic del segle 
XX”.

78 Autenticitat és la qua-
litat d’un bé patrimonial 
per expressar els seus va-
lors culturals, a través de 
la seva presència material 
i els seus valors intangi-
bles de una forma creïble 
i certa. Depèn del tipus de 
patrimoni i el seu context 
cultural. Document de 
Madrid 2011 “Criteris de 
Conservació del Patrimoni 
Arquitectònic del segle 
XX”.

En el cas dels tancaments de les obertures, l’afectació sobre 
la imatge de la intervenció pot ser molt important, i a vegades 
fins i tot de detall si es determina modificar el detall original :

riales y los detalles originales, mayor será la dependen-
cia posterior de un mantenimiento sostenido en el tiempo”

”añadiendo materiales o mecanismos con el fin de mejo-
rar el rendimiento del elemento, ej. las carpinteri-
as metálicas del Dispensario Antituberculos de Barcelona”

“Este proceso se realiza de acuerdo con una visión extremada-
mente simplista y heroica de la historia de la arquitectura del siglo 
XX, que estaría integrada por una serie de personajes míticos - Le 
Corbusier y Mies van der Rohe -, los “arquitectos estrella” en de-
trimento de la comprensión de procesos y situaciones más ricas y 
complejas, como bien  advierte Eugenio Vasallo (1985) “Una hi-
storia hecha de gestas a emular más que de acontecimientos a 
comprender. De este modo, la arquitectura del siglo XX quedaria 
reducida a unas pocas obras y a unas pocas figuras, eliminándose 
la dificultad - y el beneficio intelectual- de abordar el estudio de 
una centuria contradictoria, extraordinariamente rica y diversa 79” 

Aquest fet pot comportar que en molts casos es plantegi la reconstrucció 
de l’edifici com en el cas del Pabelló de l’Esprit Nouveau o el Pabelló de 
Mies a Barcelona. Sembla clar llavors que:

Ens trobem per tant amb una problemàtica associada a l’autenticitat de 
la materialitat, degut entre d’altres factors a l’extinció dels anomenats 
materials moderns degut a la manca de continuïtat en la producció 
dels materials, provocant un obstacle en el procés de la restauració 
d’aquests edificis, afectant no només al caràcter arquitectònic de l’edi-
fici sinó a les característiques tècniques que els materials aportaven en 
la configuració de l’envolupant de l’edifici:

79  Hernández Martínez, 
Ascensión 
op. cit

“El rápido desarrollo de nuevos materiales y también su rápida su-
stitución a lo largo del siglo XX, propició la discontinuidad en la 
producción y la extinción de muchas de las industrias originales”

Fins a dia d’avui, la conservació dels edificis del moviment modern ha 
suposat “un alto grado de reemplazo material” i això sens dubte s’en-
fronta clarament amb el principi d’autenticitat basat en la originalitat 
material (tot i reconèixer que aquest no és l’únic principi a tenir en 
compte). Aquest fet es veu condicionat per uns sistemes de producció 
obsolets, o bé per l’extinció de les industries o dels mètodes de pro-
ducció originals, que impedeixen per tant, la reproducció de les tècni-
ques i els materials originals amb la tecnologia actual. Pel que fa a les 
instal•lacions, els sistemes originals s’han convertit en incompatibles 
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amb els standards actuals de confort i les normatives vigents, així com 
el concepte energètic actual (sostenibilitat, conservació energia, conta-
minació).

Tanmateix, cal tenir en compte que el que aquesta arquitectura identifi-
cada com a avantguarda, ve determinada per l’aparició cohetaneament 
de nous materials, com el formigó, les fusteries metàl•liques. Aquestes 
tècniques no s’utilitzen només en edificis dels que hem anomenat icò-
nics, sinó que estaven a disposició del tots els tècnics de l’època. I per 
tant, clarament aquest fet comporta que:

Cal llavors, establir els registres sobre la materialitat per tal de per-
metre identificar correctament els materials i els sistemes constructius 
originals. Cal per tant, endinsar-se en el context intel•lectual dels tèc-
nics que varen intervenir, és a dir, les fonts directes sobre la realització 
d’aquests projectes d’arquitectura 81. Cal per tant teixir el lligam de les 
diferents obres i així, permetre entendre els valors de les bones conser-
vacions, ja que aquestes deriven en un cercle virtuós en base a que el 
coneixement històric nodreix i sosté una bona restauració que alhora 
alimenta la recerca.

“Ante los cambios en los usos, las costumbres y en los estan-
dares de confort, el criterio aplicado suele ser la adaptación a 
los estandares actuales, sobre la base de la idea que la con-
tinuidad de la función asegura la pervivencia del edificio”

“Estas técnicas no siempre están ligadas a edificios de extraor-
dinaria calidad arquitectónica, pero la preservación de sus ele-
mentos sustanciales contribuirá a mantener la memoria de 
una determinada cultura constructiva y formal, profundamen-
te enraizada en el nacimiento del movimiento moderno” 80

80 DO.CO.MO.MO Carta 
de Cádiz 2007 Redactada 
Gonçalo Byrne, Felipe 
Leal y Fernando Ramos, 
miembros de Comité 
Científico del VI Congreso 
DOCOMOMO iberico, 
en el marco del congreso 
celebrado en Cádiz, en 
abril de 2007.

81 “Oggi e necessario pe-
netrare a fondo l’universo 
intelletuale e la filosofia 
dell’artista... Non basta 
piu conoscere i mate-
riali e padronnegiare le 
tecniche del restauro per 
fare un lavoro a regola 
d’arte... Perché altrimenti 
lo stesso punto di parten-
za del restauro sarebbe 
sbagliato. Althöfer 1991 
citat per SALVO, SIMONA 
a “Il restauro dell’archi-
tettura contemporanea 
come tema emergente” 
RESTAURO ARCHITETTO-
NICO GIOVANNI CAR-
BONARA  Utet, Scienze 
Tecniche.

A tall de resum

Els valors significatius de les obres de l’arquitectura del moviment mo-
dern han estat clarament identificats per la historiografia contemporà-
nia. Tant és així, que el valor de icona d’algunes d’aquestes obres han 
estat reforçades per aquests valors cosa que ha comportat el desenvo-
lupament d’una praxis de restauro basada principalment en un discurs 
centrat en la voluntat de transmissió d’aquests valors significatius me-
nystenint la resta, a voltes per la poca credibilitat atorgada als valors 
instrumentals dels elements constructius, altres en el fet de centrar el 
valor documental en la imatge de l’edifici 82.

Cal tenir en compte que respecte aquests edificis existeix una quantitat de 
documentació original superior i més important que en períodes anteriors, la 
pròpia dels projectes, molt exhaustiva ja que comença a desenvolupar-se el cri-
teri de redacció de memòries, estudis econòmics i detalls constructius a l’hora 

82  No ens centrarem 
en aquesta tesi, sobre 
aspectes de la materiali-
tat dels acabats, aspectes 
que ja han estat amplia-
ment debatuts ( Josep 
Mª Sostres “Monumentos 
de Tochana” acerca del 
espíritu con que proyec-
taba y construía en los 
años ‘50: “Mis proyectos 
de los años cincuenta no 
estaban pensados para 
la posterioridad, era 
suficiente con el hecho 
de haberlos realizado, de 
fotografíarlos, de publi-
carlos y así asegurar en 
aquel momento el valor 
intrínseco de su existéncia 
(...) si queda el testimonio 
fotográfico se conservará 
en el futuro su apariencia 
fresca y nueva, en plena 
juventud).perquè en el 
cas dels edificis del movi-
ment modern “cualquier 
signo del paso del tiempo 
se entiende como una 
degradación del concepto 
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d’executar els projectes, comparada amb les obres realitzades amb els siste-
mes constructius tradicionals, que ja disposaven d’una tradició constructiva i 
normativa que minimitzaven les necessitats d’explicació. Pel que fa als cassos 
objecte d’estudi d’aquesta tesi, apareixen aspectes positius, centrats en els as-
pectes de temporalitat, que suposen un vincle proper no només cultural sinó 
tecnològic que s’afegeixen a més aspectes relatius a l’enorme difusió que varen 
desenvolupar a nivell de publicacions tècniques i congressos, que permeten 
per tant reduït les hipòtesis respecte la materialitat original de les obres.

A més, les publicacions tècniques de l’època fan difusió d’aquest nou 
corrent, i ho fan per primera vegada emprant la fotografia com a mitjà 
de difusió i així per primera vegada, es pot documentar les obres amb 
la gran quantitat de fotografies que es realitzen per part dels tècnics.

Finalment, la proximitat temporal i tecnològica, permet que encara es 
pugui a dia d’avui, contar amb persones relacionades amb l’obra (fa-
miliars, col•laboradors, propietaris originals) i sobretot, els arxius origi-
nals dels autors, i fins i tot, empreses derivades de les originals. 

Tot plegat suposen registres de la materialitat original que han de ser 
transmesos per tal de poder entendre la possible reproducció tècnica i 
dels detalls constructius, i per tant, la comprensió en la transmissió de 
la tècnica i la tecnologia.

Primer de tot cal centrar el discurs en els valors instrumentals de les envolu-
pants que conformen els edificis del moviment modern a Barcelona. Es pretén 
identificar els valors instrumentals i documentals d’aquests sistemes construc-
tius i valorar també si les limitacions en la combinació del sistemes constructius 
tradicionals amb els industrialitzats o bé l’adaptació dels materials tradicionals 
als nous detalls per una voluntat plàstica, van reeixir o no, en confrontació amb 
els nous sistemes proposats pels tècnics que representaven el moviment mo-
dern 83.

Aquesta valorització instrumental es realitzarà des del punt de vista de prestaci-
ons actuals i d’acord amb el comportament real de les solucions constructives, 
mitjançant una metodologia de diagnosi desenvolupada en un estudi previ i 
posteriorment ampliada al llarg d’aquesta tesi.

Posteriorment cal identificar el context de les solucions constructives dissenya-
des i posteriorment emprades relacionant-las amb els tècnics que varen inter-
venir en la producció d’aquestes obres de l’arquitectura del moviment modern.
Pel que fa als valors documentals ens centrarem en els registres de la materiali-
tat dels elements constructius que varen determinar l’expressió del llenguatge 
arquitectònic, centrat en l’envolupant de l’edifici teixint relacions amb els as-
pectes instrumentals dels mateixos.

y la forma originales, y 
no como un valor posi-
tivo para la percepción 
del edificio desde una 
perspectiva histórica” CA-
PELUTO MARTIN, Op.cit 
pagina 37 capitol 5.

83 “ A pesar de las in-
tenciones de innovación 
tecnológica, el objetivo 
de crear piezas arqui-
tectónicas con sistemas 
totalmente industriali-
zados o prefabricados 
obedecía más a una 
voluntad teórica que a las 
verdaderas posibilidades 
constructivas” CAPELUTO 
MARTÍN, Op. cit 




