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RESUM 

 La present tesi és un estudi sobre la realitat arquitectònica de Barcelona, entre 

1949 i 1964, la qual adapta el seu modus operandi de l’imaginari arquitectònic milanès, 

i que es caracteritza substancialment per la voluntat de recuperació de la història –

perduda amb la dictadura-, la connexió de l’individu amb el seu jo més intern, i per la 

consciència de pertinença al context mediterrani.  

 Les vicissituds de l’acomodació duta a terme pels arquitectes de la ciutat 

comtal, en especial del Grup R, i tot admirant els homòlegs milanesos Rogers, 

Gardella i Albini, dóna lloc a l’expressió d’un gènere que és específic d’aquest territori 

mediterrani i només durant el període històric tractat: el Regionalisme Crític 

Mediterrani.  

 El concepte Regionalisme Crític és entès per Kenneth Frampton, el seu 

teoritzador, com una actitud que en cap cas pot ser considerada un estil en tant que la 

seva raó de ser li ho impedeix; és aplicable a qualsevol interstici que pertanyi a un 

context descentralitzat i per això se’l pot tractar de genèric.  

 El Regionalisme Crític Mediterrani, en canvi, per la seva pertinença a un lloc 

físic concret, determinat i únic, pren força i va més enllà de la categoria crítica. La 

importància que per aquest regionalisme té l’estudi del context –històric, geogràfic, 

cultural i socio-polític-, així com la detecció de les necessitats reals i concretes de 

l’ésser humà que hi habita –l’ésser-en-el-lloc heideggerià-, transforma un concepte que 

podria ser estrictament arquitectònic en quelcom interdisciplinari. 

 Així, l’estudi del pensament arquitectònic, de la situació socio-política, de 

l’anàlisi topogràfica, dels vincles entre els arquitectes d’ambdues ciutats, i de 

l’observació metodològica de les seves obres, ha permès al Regionalisme Crític 

Mediterrani detectar un canvi de paradigma respecte dels gèneres arquitectònics que 

s’havien considerat o, fins i tot, imposat, fins llavors. 
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ABSTRACT 

 This thesis is a study of the architectural reality of Barcelona between 1949 and 

1964, which adapts its modus operandi of the Milanese architectural imaginary, and is 

characterized by the desire to substantially recover the history -lost with the 

dictatorship- the connection of the individual with his innermost self, and consciousness 

of belonging to the Mediterranean context. 

 The vicissitudes of adaptation carried out by the architects of Barcelona, 

especially the Group R, and while admiring the Milanese counterparts Rogers, Gardella 

and Albini, leads to the expression of a genre that is specific to this Mediterranean 

region and only during the analyzed historic period: Mediterranean Critical 

Regionalism. 

 The concept of Critical Regionalism is understood by Kenneth Frampton, its 

theoretician, as an attitude that can never be considered a style as its rationale 

prevents it, is applicable to any gap that belongs to a decentralized context and by that 

reason can be considered generic . 

  The Mediterranean Critical Regionalism, however, belonging to a particular 

physical place , determined and unique, takes its strength beyond the critical category. 

The importance that for this regionalism has the study of context -historical, 

geographical, cultural and socio- political- as well as the detection of specific and real 

needs of human beings who inhabit it -Heidegger's being-in-the-place - transforms a 

concept that could be strictly architectural into something interdisciplinary. 

 The study of architectural thought, of the socio-political analysis, of the 

topography, the links between the  architects of both two cities, and the methodological 

observation of their works, has allowed to the Mediterranean Critical Regionalism to 

detect a paradigm shift with respect to the architectural genres that were considered or 

even imposed until then. 
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PREFACI 

 

1. Delimitació del camp d’estudi. 

 El propòsit d’aquesta investigació és l’anàlisi dels processos arquitectònics que 

els arquitectes de Barcelona relacionats amb l’entorn del Grup R (1951-1961) adapten 

dels seus homòlegs milanesos, Ernesto Nathan Rogers, Ignazio Gardella i Franco 

Albini, entre d’altres (vinculats a la revista Casabella-Continuità que Rogers dirigeix 

entre 1954 i 1964), però que acomoden al seu context específicament mediterrani. Es 

basa en dos elements claus: d’una banda el concepte Regionalisme Crític1, forjat pel 

catedràtic de la Columbia University Kenneth Frampton, directament influenciat pel 

pensament fenomenològic de Heidegger; i de l’altra, la tesi doctoral inèdita del també 

catedràtic, de la UPV, Jorge Torres Cueco, titulada “Italia y Catalunya: relaciones e 

influencias en la arquitectura, 1945-1968”2, on demostra per primera vegada els 

paral·lelismes existents entre ambdós territoris. 

 Aquest treball té el seu origen a Nova York, arran d’un curs d’Introducció a 

l’Arquitectura que realitzo l’estiu de 2008 a la Graduate School of Architecture, 

Planning and Preservation de la Columbia University. L’oportunitat de conèixer 

personalment Kenneth Frampton m’obra les portes a un gran ventall d’idees i teories 

arquitectòniques que fins aquell moment m’eren alienes, i que em permeten aprofundir 

en el coneixement dels arquitectes de postguerra del meu país per als qual sempre he 

sentit una gran admiració. És, de fet, el propi Frampton qui ja manifesta la participació 

de Coderch del Regionalisme Crític: “The career of the Barcelona architect J.A. 

Coderch has been typically regionalist inasmuch as it has oscillated, until recent day, 

between a Mediterraneanized, modern brick vernacular first formulated in his eight-

storey ISM apartment block built in Barcelona in the Paseo Nacional in 1951 (…) and 

the avant-gardist (…)”3. Sobre la Urbanització “Les Forques” (1946) escriu: “It is difficult 

to distinguish between the earthwork and the main body of the house”4. I pel que fa a la 

Casa Ugalde (1951) defensa: “Coderch’s early domestic manner attains its first truly 

convincing formulation in the famous Ugalde House”5. 

                                                             
1 Cfr. FRAMPTON, K., “Towards a Critical Regionalism: Six Points for Architecture of 
Resistance”. A FOSTER, H., (ed.), The Anti-Aesthetic. Essays on postmodern culture. Bay 
Press, Seattle: 1983.  
2 TORRES, J., Italia y Catalunya. Relaciones e influencias en la arquitectura, 1945-1968,  
ETSAV, València: 1991 (Tesi doctoral inèdita). 
3 FRAMPTON, K. (1980) Modern Architecture: A Critical History (World of Art). Thames & 
Hudson, Londres: 2009, pàg. 317. (4ª ed, rev. i ampl.). 
4 FRAMPTON, K.  “Homage à Coderch”. A FRAMPTON, K.; TORRES, E.; DIEZ, R., 2G. José 
Antonio Coderch. Casas. Gustavo Gili, Barcelona: 2002, pàg. 7. 
5 FRAMPTON, K., op. cit., pàg. 8. 
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  Segons Frampton, el Regionalisme Crític és un concepte que s’ha d’entendre  

com una actitud i no pas com un moviment arquitectònic, un corrent de pensament o 

una tendència. Es refereix a aquelles arquitectures posteriors a la Segona Guerra 

Mundial que prenen com a model la seva tradició constructiva vernacular i la 

reinterpreten per adaptar-la a la realitat actual, fugint de tota connotació folklòrica o 

nostàlgica, però també de la manca d’humanitat de l’Estil Internacional. El 

Regionalisme Crític, doncs, vol ser una categoria que pretén establir un vincle directe 

entre el fet arquitectònic i el lloc on aquest es troba construït. La importància de la 

regió específica, entesa com a patrimoni de l’ésser concret que hi viu, és fonamental 

per entendre la seva concepció. Es tracta, de fet, de la idea de l’ésser-en-el-lloc6 de 

Heidegger, en què l’existència humana té sentit quan aquest ésser s’identifica amb un 

lloc determinat.  

 Aquesta actitud regionalista crítica hauria de ser aplicable, doncs, a qualsevol 

indret del món on hi hagi intersticis descentralitzats i amb un fort pes identitari. No 

obstant, seguint la pròpia definició que Frampton fa del concepte, és evident que el 

Regionalisme Crític que es pugui manifestar en una regió de, per exemple, l’Àfrica 

sub-sahariana, tindrà ben poques similituds amb el Regionalisme Crític californià. Per 

tant, aquesta primera conclusió em porta a sospitar de l’existència de característiques 

específiques del Regionalisme Crític que es doni en el context mediterrani. Però en 

endinsar-me en les investigacions sobre el context arquitectònic barceloní de 

postguerra, m’adono que, més enllà de les obres de Coderch i Sostres dels anys 

quaranta, no només existeix una actitud regionalista crítica, sinó que aquesta ve 

donada per l’emmirallament que els seus participants manifesten envers el context 

milanès, el qual, per la seva banda, defensa una concepció de l’arquitectura clarament 

humanista i heideggeriana, que és liderada pel propi Rogers. 

 Arribat aquest punt i, després d’iniciar una segona línia d’investigació a la 

recerca de vincles entre ambdues arquitectures, puc accedir a la tesi doctoral de Jorge 

Torres, sobre les relacions arquitectòniques entre Itàlia i Catalunya. Aquest serà el fet 

determinant que em conduirà a fer aquesta tesi. La tesi de Torres analitza els 

paral·lelismes entre els processos arquitectònics que es donen en aquests territoris  

entre 1945 i 1968. Però durant tot el període que ell analitza, observo com aquests 

processos van canviant, com també ho fan els vincles entre territoris, i, per tant, es pot 

dir que la seva recerca roman massa indeterminada i ampla, cronològicament parlant. 

A mesura que la llegeixo observo que hi ha característiques molt específiques i 

                                                             
6 Cfr. HEIDEGGER, M., “Construir, habitar, pensar”. A DE BARAÑANO, K. M., Chillida-
Heidegger-Husserl. El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del siglo XX. IX Cursos 
de Verano, II Cursos Europeos, Universidad del País Vasco, Uztaila: juliol-setembre 1990. 
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similars entre l’arquitectura de Milà i la de Barcelona, que poc tenen a veure amb el 

corrents que es van succeint a la Roma neorrealista. Com no té sentit posar en el 

mateix sac l’arquitectura de Bruno Zevi i la de Rogers. Fins i tot em sembla exagerada 

l’etiquetació que es fa del neoliberty, en considerar-lo gairebé com un moviment, quan 

de fet es dóna esporàdicament a l’àrea piemontesa. 

 

2. Plantejament de la hipòtesi. 

 Tot i les meves discrepàncies amb els postulats de Torres, és ben cert que la 

seva tesi estableix i demostra l’existència d’unes relacions entre Milà i Barcelona. 

D’altra banda, les lectures dels textos de Rogers em porten a concloure que la seva 

arquitectura milanesa, així com la dels seus seguidors és regionalista crítica, en tant 

que concorda amb les idees de Frampton. Finalment, si Barcelona adapta l’imaginari 

arquitectònic milanès dels anys cinquanta, i aquest imaginari té una actitud regionalista 

crítica, és ben probable que l’arquitectura de la ciutat comtal també la tingui. D’aquesta 

manera, la meva investigació consisteix en esbrinar les vicissituds d’aquest 

regionalisme que anomeno Regionalisme Crític Mediterrani, així com també el seu 

comportament a l’hora de definir la manera d’expressar el llenguatge arquitectònic.    

 És fonamental, però, detenir-se breument per determinar el període en què es 

detecta aquest Regionalisme Crític Mediterrani ja que comprèn un espai de temps 

força reduït. Es dóna durant la dècada dels cinquanta i primers anys dels seixanta. El 

seu inici està clarament definit: s’estableix el 1949, aprofitant la celebració de la “V 

Asamblea de Arquitectos”, organitzada pel COACB, i a la qual es conviden importants 

arquitectes provinents de la capital llombarda, com Gio Ponti i, sobretot, Alberto 

Sartoris, que crearan un punt d’inflexió en l’evolució de l’arquitectura catalana i la seva 

re-inclusió en el context europeu contemporani. Pel que fa a la determinació del final 

del període, en canvi, val a dir que és força més ambigua donat que hi ha processos 

iniciats el 1949 que continuaran fins ben entrada la dècada dels setanta i d’altres que 

s’aniran transformant a partir de la segona meitat dels seixanta. No obstant, hi ha dues 

dates claus que determinen un canvi important en la manera d’entendre l’evolució del 

pensament arquitectònic en el context que aquí es tracta: d’una banda hi ha la dimissió 

de Rogers de la direcció de Casabella el 1964, i de l’altra, la publicació per part d’Aldo 

Rossi de la seva obra magna L’Architettura della città, el 1965. Aquests fets implicaran  

un canvi de rumb en l’imaginari ideològic de la publicació milanesa i, per tant, en la 

divulgació del seu pensament, que passarà a ser més de tipus urbanístic que no pas 

arquitectònic, i més estructuralista que no pas fenomenològic o existencialista. 
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 En endinsar-me en l’estudi del context arquitectònic de les realitats milaneses i 

barcelonines dins el període ja esmentat, detecto que, a diferència del que defensa 

Frampton en el seu Regionalisme Crític -que es podria anomenar genèric, en tant que 

aplicable en diversos contextos-, no és només una actitud; ni tampoc una categoria 

crítica. La importància que té per tota la comunitat arquitectònica del context 

mediterrani analitzat és tal que gairebé pren consideració d’estil. Ara bé, com es veurà, 

el Regionalisme Crític Mediterrani, per la seva pròpia essència i raó de ser no pot en 

cap cas esdevenir un estil arquitectònic, en la seva concepció tradicional, ja que fuig 

de l’anàlisi tipològic i formal, i es fonamenta en un raonament clarament metodològic 

filosòfic, basat en processos dinàmics i variables que defineixen un determinat modus 

operandi. Caldria parlar, doncs, de gènere, un gènere, però, no només arquitectònic, 

sinó més aviat interdisciplinari, en tant que abraça tots els contextos situacionals del 

nou paradigma en el qual s’està entrant, i ho fa a partir de les necessitats reals i 

concretes de l’ésser humà que en ell habita. 

 En justa correspondència, el Regionalisme Crític Mediterrani, pel seu fort 

arrelament al context meridional corresponent, d’una banda, però també als processos 

emancipadors de l’arquitectura del Moviment Modern –que no estilístics ni formals-, no 

hauria de basar-se en criteris físics, o purament estètics, a l’hora d’unificar les obres 

arquitectòniques que hi pertanyin, sinó que hauria d’exercir de procediment per 

determinar aquest modus operandi arquitectònic del context determinat. Aquest 

context ha de considerar-se l’element primordial a partir del qual una arquitectura pot 

ser considerada regionalista crítica, la qual cosa condueix directament a la deducció 

que més enllà dels trets tipològics d’aquesta arquitectura, el fet vertaderament 

important per decidir si és o no regionalista crítica és el vincle que s’estableix entre el 

lloc on es construeix i qui habita la construcció, és a dir, l’ésser humà.  

 La importància de l’ésser humà en el Regionalisme Crític, en tant que 

destinatari del lloc on aquest ha de viure, encara hauria d’emfatitzar-se més en el 

Regionalisme Crític Mediterrani, on el vincle entre ésser i lloc sobrepassa el límit físic 

de la seva existència i ha estat sempre font d’inspiració per a escriptors, pintors, 

filòsofs...,  de totes les èpoques i de tots els indrets. 

 Per això es considera certament reduccionista considerar el Regionalisme 

Crític aplicat al context mediterrani una mera actitud o categoria crítica, com fa 

Frampton; i en les següents pàgines s’intentarà esbrinar quina és la seva magnitud 

real, així com el seu abast i la implicació que té en el seu propi context durant el 

període determinat. 
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3. Contingut de les parts 

 Aquest treball es troba dividit en sis capítols, a més de la valoració final. El 

primer de tots explica el Regionalisme Crític des de l’òptica de Frampton i d’altres 

autors que també han teoritzat sobre el tema; i es vincula amb les teories filosòfiques 

de Martin Heidegger i Jean-Paul Sartre. És el capítol on es defineixen les bases 

filosòfiques sobre les quals s’establiran les diverses conclusions que s’aniran obtenint 

durant l’estudi. Aquestes bases filosòfiques constitueixen la metodologia substancial 

en què es basa el Regionalisme Crític Mediterrani. 

 El segon capítol vol establir els precedents d’aquest Regionalisme Crític 

Mediterrani i per això es remet als anys trenta del segle XX i compara els ideals del 

Gruppo 7 milanès amb els del GATCPAC català. Les similituds en la concepció de 

l’arquitectura moderna a partir del respecte per l’arquitectura tradicional mediterrània 

resulten òbvies. 

 A partir del tercer capítol s’entra ja de ple en el moment on es detecta l’inici del 

Regionalisme Crític Mediterrani, amb la prèvia del declivi del Moviment Modern a partir 

del IV CIAM celebrat a Atenes l’estiu de 1933. L’evolució dels fets condueixen a la 

celebració a Barcelona de la “V Asamblea de Arquitectos”, organitzada pel COACB i 

on es conviden grans arquitectes milanesos. S’inicia el re-emmirallament envers 

l’arquitectura milanesa per part del arquitectes barcelonins, després del buit de la 

guerra, així com la re-entrada a l’arquitectura moderna europea, ara bé, partint de la 

recuperació de la història que s’havia perdut. 

 Com a continuació del tercer capítol, el quart analitza les conferències donades 

per Alberto Sartoris en el marc de la “V Asamblea de Arquitectos” i les repercussions 

directes i immediates que tenen en els arquitectes barcelonins Coderch, Sostres i 

Moragas. A partir d’aquest moment, s’estableixen una sèrie de vincles i relacions entre 

els arquitectes defensors de l’arquitectura regionalista crítica mediterrània milanesa i 

els de la barcelonina que no faran més que enriquir aquesta nova manera d’entendre 

l’arquitectura com a disciplina, així com també millorar l’extensa relació amb el seu 

context i els seus habitants. 

 El cinquè capítol aprofundeix en la concepció realista de l’arquitectura, entesa 

aquí com a característica fonamental del Regionalisme Crític, genèric o mediterrani, 

amb l’objectiu d’esvair possibles confusions estilístiques. L’arquitectura realista ha 

estat abastament estudiada com a moviment o tendència pròpia del període de què 

tracta aquest estudi, però la seva condició és tan abstracta que seria agosarat atribuir-

li una propietat estilística. En canvi, resulta molt més coherent entendre-la com a tret 

distintiu i propi del Regionalisme Crític, ja que si es parteix de la premissa 

heideggeriana de l’ésser-en-el-lloc, entenent com a finalitat bàsica de l’existència 
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humana el fet d’habitar en un lloc concret i finit (context),  és clar que aquest realisme 

arquitectònic participa del Regionalisme Crític com a particularitat específica de la seva 

definició. 

 El capítol sisè aplica les vicissituds dels Regionalisme Crític Mediterrani, 

tractades en els capítols anteriors, a l’habitatge domèstic; i ho fa, d’una banda, a partir 

d’una introducció a l’obra de Coderch, considerat el primer arquitecte català en dur-les 

a la pràctica, i, de l’altra, a través de l’anàlisi metodològica comparativa de set obres 

milaneses amb set de barcelonines, transportant al context mediterrani els Set Punts 

Bàsics del Regionalisme Crític que Frampton estableix. D’aquesta manera, cadascun 

dels set punts serveix per comparar un parell d’obres i demostrar l’assimilació que 

Barcelona fa de l’imaginari arquitectònic milanès. Val a dir, però, que aquesta 

comparativa no pretén en cap cas, ni exercir de catalogació operística, ni tampoc 

establir uns criteris estilístics o tipològics que serveixin per identificar el Regionalisme 

Crític Mediterrani, sinó que el seu únic objectiu és mostrar de quina manera els 

arquitectes barcelonins adapten, a través de les seves obres més reconegudes, el 

mètode usat pels seus homòlegs milanesos en la realització de les seves obres també 

més importants. 

 Finalment i, com a conclusió de l’estudi, es presenta una valoració final sobre la 

recerca duta a terme que pretén, d’una banda, establir si és possible una definició 

clara del Regionalisme Crític Mediterrani i, de l’altra, reflexionar sobre la importància 

que aquest context ha suposat sempre pels seus habitants i la repercussió que això ha 

tingut en la seva arquitectura, en tant que determinació de la seva existència. 
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 CAPÍTOL I 

FONAMENTACIÓ DEL REGIONALISME CRÍTIC 

 

 “The term ‘Critical Regionalism’ is not intended to denote the vernacular as this was once 

spontaneously produced by the combined interaction of climate, culture, myth and craft, but rather to 

identify those recent regional ‘schools’ whose primary aim has been to reflect and serve the limited 

constituencies in which they are grounded. Among other factors contribuiting to the emergence of a 

regionalism of this order is not only a certain prosperity but also some kind of anti-centrist consensus –an 

aspiration at least to some form of cultural, economic and political independence”1. 

 

1.1. Una actitud 

 El Moviment Modern en la història de l'arquitectura comprèn el període situat 

entre els inicis del segle XX i la fi de la Segona Guerra Mundial, i el seu objectiu inicial 

és la renovació del caràcter i principis de l'arquitectura, l'urbanisme i el disseny. Si bé 

els seus orígens poden trobar-se a finals del segle XIX, en les obres de figures com 

Peter Behrens, els seus exemples més explícits es construeixen a partir de la dècada 

de 1920, de la mà de Walter Gropius, Mies van der Rohe o Le Corbusier. 

 És cert que el Moviment Modern constitueix un avenç a nivell tecnològic, però 

també ho és el retrocés que acaba suposant pel que fa a l’evolució de la història de la 

humanitat i a la seva identitat. Va suposar la destrucció de les cultures tradicionals i va 

exercir un fort desgast dels recursos culturals que amb tant d’esforç havien construït 

les grans civilitzacions del passat.  

El Regionalisme Crític és una aproximació a l’arquitectura que pretén 

suplementar la manca d’identitat de l’arquitectura del Moviment Modern mitjançant la 

utilització del context topogràfic de l’edifici. Segons els seus defensors, l'arquitectura 

del Regionalisme Crític s'oposa als dominants, homogeneïtzadors i depredadors 

sistemes internacionals del gust i la forma, i recrea una arquitectura humanista lligada 

a cada context real i concret. En aquest sentit s'oposa a la tendència dominant 

d'abstracció metropolitana. L’arquitectura regionalista crítica difereix de regió en regió, 

però allà on es manifesta es descobreixen mateixos processos tectònics i mateixes 

morfologies arquitectòniques. D'acord amb aquesta idea, determinats elements 

regionals són extrets del seu marc quotidià per fer-los contrastar amb la destrucció 

d'estructures del món creat per l'estil arquitectònic internacional.  

                                                             
1 FRAMPTON, K., (1980) Modern Architecture: A Critical History (World of Art). Thames & 
Hudson, London: 2007 (4ª ed.), pàg. 314. 
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Entre finals del segle XIX i començaments del XX allò modern es manifesta 

amb una gran varietat de llenguatges compositius: el neoclassicisme de Loos, 

l'austeritat de Rietveld o l'expressionisme de Mendelson. És a partir de la segona 

meitat dels anys trenta quan el terme modern es desvaloritza i es veu reduït a un estil 

de personalitat narcisista i hiperformalista, si bé el seu objectiu inicial és, precisament, 

el contrari: fugir del concepte d’estil.  

Per entendre el Regionalisme Crític, però, cal concebre’l com una pràctica que, 

tot i que és contrària a la modernització globalitzadora, no ho és gens al progrés; per 

això nega l’abandonament dels aspectes emancipadors i progressistes del llegat de 

l'arquitectura moderna. Alhora, la seva pròpia naturalesa fragmentària i marginal li 

permet de distanciar-se tant de l'optimització normativa com de l'utopisme ingenu dels 

principis del Moviment Modern. Afavoreix la petita escala arquitectònica més que els 

grans plans urbanístics. I en aquest sentit, es manifesta conscientment com una 

arquitectura limitada, en la qual enlloc d’emfatitzar l'edifici com a objecte aïllat, es dóna 

més importància al territori que estableix l'estructura que s'aixeca en el propi lloc. 

Aquesta manera del lloc significa que l'arquitecte ha de reconèixer la frontera física de 

la seva obra com una mena de límit temporal i que constitueix el punt en què acaba 

l'acte de construir2. 

Per això, el Regionalisme Crític considera l'arquitectura com a fet tectònic i no 

com a reducció de l'entorn construït a una sèrie d'episodis escenogràfics variats. Per 

tant, es pot sostenir que el Regionalisme Crític és regional en tant que invariablement 

emfatitza certs aspectes específics del lloc: la topografia -considerada matriu 

tridimensional on encaixa tota l'estructura-, la llum -entesa com agent primari pel qual 

el volum i el valor tectònic de l'obra es revelen-, i també la resposta articulada a les 

condicions climàtiques. No obstant, se l’ha de diferenciar del populisme que renuncia a 

l'actitud crítica i propugna estils de degeneració folklòrica. El Regionalisme Crític és 

tàctil i material, que no visual i gràfic; i considera primordial la seva relació amb la 

memòria i les experiències col·lectives de cada territori concret. I en relació amb 

aquest fet cal aclarir que el terme en sí no té com a intenció denotar allò popular tal 

com era produït per la interacció combinada del clima, la cultura, el mite i l'artesania, i 

que es produïa de manera espontània, sinó que el seu objectiu rau en la identificació 

d’aquelles escoles regionals recents que reflecteixen i usen els limitats elements 

constitutius en què es basen. Entre els diversos factors que contribueixen a 

                                                             
2 Cfr. HEIDEGGER, M., “Construir, habitar, pensar”. A DE BARAÑANO, K. M., Chillida-
Heidegger-Husserl. El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del siglo XX. IX Cursos 
de Verano, II Cursos Europeos, Universidad del País Vasco. Uztaila: juliol-setembre 1990. 
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l'emergència d'un regionalisme d'aquesta tipologia no només hi ha una idea de 

prosperitat, sinó també un fort consens anticentrista basat en l’aspiració d’obtenir una 

forma d'independència cultural, econòmica i social. 

El Regionalisme Crític considera que el medi ambient pot ser experimentat en 

termes diferents als de la vista. És sensible davant de percepcions complementàries: 

els diferents nivells d'il·luminació, les sensacions ambientals de fred, calor, humitat i 

moviment de l'aire, els aromes i sons produïts per materials de volums diferents, i fins i 

tot les sensacions canviants induïdes pels acabats del paviment, que provoquen en el 

cos involuntaris canvis de postura o ritme del pas. Per això s'oposa a la substitució de 

l'experiència per la informació, en una era dominada pels mitjans de comunicació. 

Si bé és contrari a la simulació sentimental de l'arquitectura popular, el 

Regionalisme Crític introdueix elements vernacles reinterpretats com episodis 

disjuntius dins del tot, és a dir, que defensa una cultura contemporània orientada cap 

al lloc però sense convertir-se en quelcom excessivament hermètic. En aquest sentit, 

tendeix cap a la paradoxal creació d'una cultura mundial de base regional, entenent-ho 

com a fet indispensable per assolir una forma rellevant de pràctica contemporània. En 

definitiva i, com dirà Frampton, el Regionalisme Crític tendeix a aflorar en aquells 

intersticis culturals que d'una o altra manera són capaços de fugir de la pressió 

normativa de la civilització universal: “Its appearance suggests that the received notion 

of the dominant cultural centre surrounded by dependent, dominated satellites is 

ultimately an inadequate model by which to assess the present state of modern 

architecture”3. 

El terme és utilitzat per primera vegada pel matrimoni d’arquitectes Alexander 

Tzonis i Liliane Lefaivre, a començaments dels anys vuitanta, i, posteriorment, amb un 

significat lleugerament diferent, per Frampton. Tots ells detecten que l'actitud del 

Regionalisme Crític es desenvolupa a partir dels arquitectes de la tercera generació4 

del Moviment Modern, actius després de la Segona Guerra Mundial, entre els quals hi 

ha Jorn Utzon, Alvaro Siza, Mario Botta, Dimitris Antonakakis, Luis Barragán, José 

Antonio Coderch, Ignazio Gardella i Ernesto Nathan Rogers, entre d’altres. Aquests 

arquitectes formen part del col·lectiu que defensa una arquitectura continuista amb el 

projecte modern, però que s’adequa a les condicions climàtiques, materials i culturals 

de cada lloc, de cada regió; i es desenvoluparà, pel que fa al context europeu,  
                                                             
3 Cfr. FRAMPTON, K., “Towards a Critical Regionalism: Six Points for Architecture of 
Resistance”. A FOSTER, H., (ed.), The Anti-Aesthetic. Essays on postmodern culture. Bay 
Press, Seattle: 1983. 
4 Cfr. DREW, F.,Tercera generación. La significación de la arquitectura. Gustavo Gili, SA. 
Barcelona: 1973. 
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preferentment a Grècia, Itàlia, Espanya, Portugal, Suïssa i els països escandinaus. Es 

tracta, però, d’una actitud que es presenta en diversos contextos a nivell mundial. 

 És interessant remarcar que els enfocaments del Regionalisme Crític de Tzonis 

i Lefaivre divergeixen del que desenvolupa Frampton, ja que els primers l’associen 

amb l’estructuralisme de Robert Venturi, mentre que Frampton ho fa amb la 

fenomenologia de Martin Heidegger. A l’obra Arquitectura en Europa Tzonis i Lefaivre 

afirmen que: 

 “La tendencia crítica regionalista de los años setenta aparece como continuación y ampliación de 

aquel breve momento de los cincuenta, expresado en los escritos de Mumford y en los edificios de 

Europa. Además, la técnica del distanciamiento practicada por los arquitectos críticos regionalistas, 

desfamiliarizando los elementos regionales familiares para presentar la idea del regionalismo a un nivel 

más alto de conciencia, es paralela al enfoque sugerido por Robert Venturi en su celebrado ensayo 

Complexity and Contradiction in Architecture (1966). En él, Venturi destaca lo deseable de usar 

‘elemento(s) convencional(es)’, pero en lugar de distanciamiento Venturi propugna el concepto de 

vivacidad y el empleo de ‘convención inconvencional’”5.  

 Per Frampton, en canvi, l’estratègia fonamental del Regionalisme Crític 

consisteix en la reconciliació entre l’impacte de la civilització universal amb elements 

derivats indirectament de les peculiaritats d’un lloc concret. S’entén, doncs, que aquest 

regionalisme depengui d’un alt nivell d’autoconsciència crítica. Frampton explica de 

quina manera Heidegger proporciona un punt de vista avantatjós des del qual observar 

el fenomen de la indeterminació universal del lloc:  

 “Against the Latin or, rather, the antique abstract concept of space as a more or less endless 

continuum of evenly subdivided spatial components or integers –what he terms spatium and extensio- 

Heidegger, (...) in his essay of 1954, ‘Building, Dwelling, Thinking’, (...) opposes the German word for 

space (or, rather, place), which is the term Raum. Heidegger argues that the phenomenological essence 

of such a space/place depends upon the concrete, clearly defined nature of its boundary, for, as he puts it, 

‘A boundary is not that at which something stops, but, as the Greeks recognized, the boundary is that from 

which something begins its presenting’. Apart from confirming that Western abstract reason has its origins 

in the antique culture of the Mediterranean, Heidegger shows that etymologically the German gerund 

building is closely linked with the archaic forms of being, cultivating and dwelling, and goes on to state that 

the condition of ‘dwelling’ and hence ultimately of ‘being’ can only take place in a domain that is clearly 

bounded”6. 

 No obstant els dos enfocaments filosòfics certament divergents, la concepció 

que tant Tzonis i Lefaivre com Frampton tenen del Regionalisme Crític es basa en el 

rebuig de la globalització uniformitzadora del Moviment Modern i el retorn a la 

                                                             
5 TZONIS, A.; LEFAIVRE, L., La arquitectura en Europa desde 1968. Ediciones Destino. 
Barcelona: 1993, pàg. 17. 
6 FRAMPTON, K., “Towards a Critical Regionalism: Six Points for Architecture of Resistance”. A 
FOSTER, H., (ed.), op. cit., pàg. 24. 
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reinterpretada cultura arquitectònica vernacular del lloc. Aquest “lloc” serà per Tzonis i 

Lefaivre l’objecte comunicatiu que unirà arquitectura amb societat, entenent “societat” 

com a receptora de la pertinença a una regió. Pel que fa a Frampton, en canvi, aquest 

“lloc” exercirà de subjecte pròpiament dit, és a dir, que el lloc constituirà l’agent actiu 

que realitza l’acció de pertànyer, l’ésser.  

 

1.2. Regionalisme d’arrel social 

 El Regionalisme Crític, entès com a concepte, es teoritza per primera vegada 

durant la dècada dels vuitanta quan l’arquitectura postmoderna es troba en el seu 

màxim apogeu. Tot i això, la idea d’una revalorització de l’ésser humà i del context 

mediambiental delimitat, així com la recuperació d’una certa ruralitat, ja existeix des de 

l’expansió de la Revolució Industrial.  

 Són diversos els teòrics que han escrit al llarg del segle XX sobre la necessitat 

de l’ésser humà de reconèixer com a propi un patrimoni historicoartístic concret, de 

trobar una identitat amb l’arquitectura regional i d’arrelar-se a algun indret físicament 

tangible. També s’ha reflexionat aprofundidament sobre els avantatges de viure al 

voltant del medi natural; i s’han fet diverses crítiques a la ciutat megalòmana on l’ésser 

humà es perd i roman alienat, i on l’abstracció predomina per damunt de l’individu. El 

regionalisme de Lewis Mumford i la seva concepció ecologista de l’urbanisme serviran 

de referència a Tzonis i Lefaivre. En canvi, Martin Heidegger i Paul Ricoeur, seguidor 

del primer, inspiraran Frampton.  

 

1.2.1. Lewis Mumford i la Ecological region  

a).- Concepció regionalista de la societat 

 Lewis Mumford és el primer teòric del Moviment Modern que s’enfronta al tema 

del regionalisme des de l’òptica contemporània en què avui s’entén aquesta actitud. El 

retorn de la qüestió del regionalisme als debats arquitectònics a partir de finals dels 

anys vint facilita la vitalització de les seves teories, gens ortodoxes, que sovint eren 

rebutjades per la societat intel·lectual de l’Amèrica anglosaxona de començaments del 

segle XX.  

 La noció de "regió" apareix en els seus escrits per primer cop el 1924 a Sticks 

and Stones7. La dissertació s’inicia amb el que ell anomena l’arquitectura “imperial” de 

                                                             
7 Cfr. MUMFORD, L., (1924) Sticks & Stones, a study of American architecture and civilization.   
Dover Publications, Inc., Nova York: 1955, (2ª ed. rev.). 
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les Belles Arts, que era encara vigent als Estats Units, mentre que Europa es trobava 

immersa ja en ple Moviment Modern. 

 “During the last century our situation changed from that of the machine creators 

to the creatures of the machine’s system; and maybe now it is time to find new 

elements which will alterate, once again, the deepest consequences of our 

civilization"8. Amb aquesta afirmació Mumford es refereix a la inversió de mitjans i 

finalitats, un tema que va ser central en la tesi de l'alienació de Karl Marx i de la 

racionalització de Max Weber. Com ells, l'enfocament crític i moral de Mumford se 

centra en els processos mitjançant els quals es transforma l'acció creativa humana en 

esclavitud, els mitjans s'engrandeixen i desplacen els objectius. L'etapa final d'aquesta 

inversió s'assoleix amb l'aparició de la megamàquina, entesa com el sistema per 

excel·lència d'energia materialitzada. Aquesta culminació de la racionalització 

burocràtica és l'última autoalienació del poder social humà. D’aquesta manera 

emfatitza Mumford la manera com els éssers humans es converteixen en esclaus de 

les seves pròpies creacions. Les màquines deixen de ser mitjans per a finalitats 

humanes i passen a ser finalitats en elles mateixes. Els éssers humans es veuen 

obligats a actuar d'acord amb els imperatius, les prioritats i les normes dictades pel 

sistema de la màquina.  

 Aquesta idea de la inversió que implica la dominació del sistema de la màquina 

modelarà el pensament posterior de Mumford. La solució que dóna al problema de la 

inversió es basa en la necessitat d'assolir la transformació interna com a condició per 

aconseguir la transformació externa: "Once the necessary conversion of faith and 

morals has taken place, the other things will come easily”9. De fet, el tema central 

d’aquesta obra, com diu ell mateix, es basa en el fet que: “life flourishes only in [the] 

alternating rhythm of dream and deed”10. El progrés només es produeix a través dels 

continus intents de convertir en veritable allò ideal. I per demostrar-ho Mumford situa el 

seu argument en l'entorn més ampli de la ciutat, l'entitat que estableix el context i els 

límits dels valors i la seva transformació. Si s’entén l'arquitectura com una llar per a 

l'ésser humà, aquella ha de mostrar una preocupació moral i estètica, amb l’objectiu 

d’obtenir “la bona vida”11 per a tots els individus-ciutadans -no només per a uns pocs 

privilegiats. En aquest sentit, la crítica de Mumford s'ocupa de crear l'ambient físic de 

la unitat moral entre la llibertat de cadascú i la llibertat de tots. A Sticks and Stones 

                                                             
8 MUMFORD, L., op. cit., pàg. 92. 
9 ÍD., op. cit, pàg. 110. 
10 Íbid. 
11 Mumford usa el terme “good life”. Cit. en: Íbid. 
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manifesta el que serà el seu punt de vista més consistent durant tota la seva 

trajectòria: “architecture, properly understood, is civilization itself”12. I si es defineix 

civilització com la humanització de l’ésser humà en societat, es conclou que 

arquitectura i civilització són parts integrals de l’essència humana i, per tant, es pot dir 

que construir és ser. Amb aquesta conclusió Mumford restaura l'estatus i la dignitat 

dels hàbitats humans comuns com a experiència viscuda. 

 La seva preocupació per sintetitzar el sentiment i la funció en una arquitectura 

orgànica es representa en l'arquitectura de Frank Lloyd Wright. Per Mumford, la seva 

obra de joventut expressa "a sense of place and a rich feeling for materials”13. Wright 

va posar un gran èmfasi en l'ús de materials regionals, pedra, maó, fusta -extrets del 

seu entorn. I igualment com ho va fer Wright, Mumford rebutja la imposició d'un estil 

únic a favor d'una varietat estilística que encaixi en les característiques particulars de 

cada regió i amb les diverses necessitats de les persones que hi viuen. Per ell, 

l'arquitectura de Wright encarna l'equilibri, la varietat i la insurrecció. El problema, diu 

Mumford, és que Wright tractava de resoldre el problema de l'habitatge de forma 

individual en lloc de fer-ho en sentit col·lectiu, ja que la majoria de la població no es 

podia permetre aquest tipus de solucions individuals14. 

 El repte de Mumford és transformar l'assoliment individual en un model 

comunitari que respongui a les necessitats d'habitatge comunal15. Introdueix així una 

consciència del medi ambient en la crítica arquitectònica, la qual cosa garanteix que el 

disseny s'incorpori en els projectes col·lectius que restauren l'escala de la ciutat.16 Des 

del seu punt de vista, els edificis són una part d'un complex humà que exhibeix un 

disseny urbà encara més gran. Els carrers, els patis, els parcs, els jardins i altres 

construccions són el context en el qual s'estableix un edifici. L'arquitectura i el disseny 

són l'expressió externa del caràcter social. La crida a una nova arquitectura orgànica 

és, per tant, una crida a un nou ordre moral en la societat. La bona arquitectura 

reclama una reorientació profunda de la moralitat dins la societat.  

 

 

                                                             
12 MUMFORD, L., op. cit, pàg. 112. 
13 BROOKS, B.; WOJTOWICZ, R. (eds.), Frank Lloyd Wright + Lewis Mumford. Thirty years of 
correspondence. Princeton Architectural Press, Nova York: 2001, pàg. 47. 
14 Íbid. 
15 MUMFORD, L., "Machinery and the Modern Style". A New Regublic, Nova York: 3 d’agost 
1921, pàg. 27. Cit. en: CRITCHLEY, P., Lewis Mumford and the search for the harmonious city. 
The architectonics of an ecological regionalism, [e-book], <http://independent.academia. 
Edu/PeterCritchley/Books, 2004, pàg. 77. 
16 Íbid. 
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b).- La descentralització regional 

 Des del punt de vista de Mumford, el regionalisme ofereix un marc alternatiu 

per enfrontar-se a la centralització que nega la vida i a les característiques destructives 

de la modernitat. Cerca  la reorientació de la modernitat amb la finalitat de recuperar la 

connexió entre la raó i la llibertat, una connexió que a mida que el segle XX avançava 

es negava cada cop més. El desenvolupament tecnològic de la tradició il·lustrada 

s'havia convertit en l'acumulació de poder instrumental sobre la naturalesa i, per tant, 

sobre els éssers humans. Aquesta capacitat tecnològica necessitava ser redefinida 

d'acord amb una ètica ecològica que garantís una interacció harmoniosa amb la 

naturalesa.  

 Tot i que Mumford demostra un profund coneixement de la forma física a The 

Culture of Cities17 (1938), el que el preocupa, sobretot, és el modus vivendi i el 

caràcter humà que sostenen aquestes ciutats. L'argument central d’aquesta obra 

abraça tot el que Mumford va escriure sobre la ciutat durant la seva llarga carrera. 

Aquí defineix el principi d'una civilització equilibrada i descentralitzada del poder, la 

gent i la cultura. The Culture of Cities és una història de la civilització que concep la 

ciutat com la concentració del poder i la cultura de la mateixa. És a la ciutat on la 

realització humana es manifesta, s’expressa i es transmet a través de les generacions. 

“The architecture and physical layout of the city, the domes and spires, the wide 

avenues and enclosed courts, relay the story of “different conceptions of man’s 

destiny”18.  

 Mumford observa les ciutats del passat a la recerca d’una alternativa a la 

metròpoli contemporània sobredimensionada. Abans de la Revolució Industrial, les 

ciutats existien com a tallers o mercats a escala amb un patró de vida limitat per les 

muralles de la ciutat. Considera que aquesta forma de vida era una opció més en un 

món ple de possibilitats: “The overscale city of the contemporary world, however, 

extends its controlling tentacles across boundaries to impose an artificial, 

homogeneous environment that respects no limits”19. Mumford adopta un enfocament 

matisat a la tasca de reconstruir la ciutat a través d'una descentralització regional 

planificada. La seva preocupació per la ciutat té un origen moral i filosòfic, i es basa en 

la recerca de què pot i ha de ser la ciutat; però també neix de la seva desil·lusió per la 

sobredimensió que les metròpolis contemporànies han pres.  

                                                             
17 Cfr. MUMFORD, L., 1938) The Culture of Cities. Harcourt, Brace & world, Nova York: 1996. 
18 MUMFORD, L., "Machinery and the Modern Style", op. cit, pàg. 31. Cit. en: : CRITCHLEY, P., 
op. cit., pàg. 83. 
19 Íbid. 
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 Mumford aprèn de Jean-Charles Brun, autor de Le Regionalisme (1911)20, la 

necessitat de crear regions geogràfiques: “non-political groupings with respect to soil, 

climate, vegetation, animal life, industry and historic tradition"21.  La perspectiva de 

Mumford mostra una notable comprensió del paper formatiu de la geografia en les 

comunitats humanes, una influència que tractarà d'incorporar en els seus plans22. 

Cerca una apreciació social, cultural i ecològicament sensible de la vida urbana a la 

seva proposta de l'alternativa regional23.  

 Una altra influència que resulta clau en el pensament de Mumford pel que fa a 

la ciutat regional va ser Ebenezer Howard i la seva Garden Cities of Tomorrow24 

(1902). Howard va proposar controlar l'expansió sense límits de la ciutat industrial 

mitjançant la reubicació de les persones en les noves ciutats mitjanes en el camp 

perifèric. El principi clau era l'escala humana. L'expansió urbana es podia prevenir 

envoltant aquestes ciutats regionals amb àrees verdes per a l'agricultura i l’oci. Tota la 

terra seria de propietat comunal. Amb el camp i la ciutat planejats com un tot regional 

entrellaçat, les persones gaudirien d'un sentiment veïnal de comunitat, diversitat social, 

aire fresc i espais verds: “Town and country will be married, and out of this joyous 

union will spring a new hope, a new life, a new civilisation”25. A la reedició de 1946 de 

l’obra de Howard, Mumford en fa la introducció, on afirma la defensa del creixement 

natural que Howard feia de l’arquitectura grega: “Howard re-introduced into city 

planning the ancient Greek concept of a natural limit to the growth of any organism or 

organization. (…) Against the purposeless mass congestion of the big metropolis, with 

its slums, its industrial pollution, and its lengthening journeys to work, Howard opposed 

a more organic kind of city”26.  

                                                             
20 Cfr. BRUN, J-CH.; MEYER, M (ed.), (1911) Le Régionalisme. Col. Format 52, Éditions du 
CTHS, París: 2004. 
21 MUMFORD, L., "Machinery and the Modern Style", op. cit, pàg. 35. Cit. en: : CRITCHLEY, P.,  
op. cit., pàg. 84. 
22 MUMFORD, L., "Geography as a Basis for a Social Reform", ND LMC, "Regionalism: A 
bibliographical Note ', ND LMC). Cit. en: : CRITCHLEY, P., op. cit., pàg. 93. 
23 El regionalisme de Mumford es pot sintetitzar en tres idees fonamentals: la "Neotècnica", que 
s'ocupa de la restauració dels ecosistemes naturals mitjançant l'adaptació de les noves 
tecnologies; l”'organicisme”, que s’encarrega de la restauració de la influència de la naturalesa 
sobre la cultura a través de la literatura, l'arquitectura i l'entorn construït; la “comunitat”, que 
vetlla per la restauració d'un ordre social cívic basat en l'escala humana. 
24 Cfr. HOWARD, E., (1902) Garden Cities of Tomorrow. Faber and Faber, Londres: 1957 (3ª 
ed. amb pref. de F. J. Osborn i intr. de Lewis Mumford). L’obra va ser publicada per primera 
vegada el 1989 amb el títol Tomorrow: a peaceful Path to real Reform. 
25 HOWARD, E., op. cit., pàg.48. 
26 MUMFORD, L., “Introduction”. A HOWARD, E., (1902) Garden Cities of Tomorrow, op. cit, 
pàg. 21. 
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 Mumford defineix la planificació regional com a “more than just a technique but 

a mode of thinking and a method of procedure”27; és a dir, que abordar el problema 

com una qüestió d'habitatge seria procedir des de l'extrem equivocat. Això només 

serviria per encoratjar l'especulació immobiliària, una aglomeració de torres 

descomunals, l'amuntegament i la zonificació. La planificació que actua d'acord amb 

aquestes línies reprodueix el mateix caos urbà que es pretenia resoldre. Una veritable 

ciutat regional s'ha d’orientar cap a: “The reinvigoration and rehabilitation of whole 

regions so that the products of culture and civilization, instead of being confined to a 

prosperous minority in the congested centers, shall be available to everyone at every 

point in a region where the physical basis for the cultivated life can be laid down”28. 

 L'objectiu principal de Mumford és establir una relació recíproca entre la cultura 

i la natura. Mumford ofereix el regionalisme descentralitzat de la ciutat jardí com 

quelcom crucial per a l'equilibri del medi ambient. L'enfocament orgànic de la 

planificació reestructuraria la ciutat i els seus entorns, en tant que integraria l’ambient 

urbà amb el camp. A través de la integració del paper de la tècnica dins el procés de 

civilització, Mumford connecta la planificació urbana amb la consciència ecològica de 

la regió natural. Segons diu, aquesta planificació suposa un regionalisme cívic i 

ecològic basat en la renovació local. El regionalisme i la descentralització que 

pressuposa ofereixen l'alternativa més realista a la megamàquina29.  

 La ciutat jardí encarna aquestes esperances, les combina amb l'ús de les 

noves tecnologies i se situa en una estreta proximitat amb el món natural. Fomenta un 

sentit de lloc que resulta essencial per al jo i la comprensió de la vida. En 

conseqüència, la ciutat jardí ofereix un context per a l'ús creatiu de la tecnologia 

moderna. Així, es pot afirmar que Mumford concep la regió com el lloc ideal per a la 

integració dels principis ecològics i el desenvolupament tecnològic de la societat.  

 

1.2.2. El regionalisme social d’Alexander Tzonis i Liliane Lefaivre 

 A “Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance” 

Frampton cita un fragment d’un article que Tzonis i Lefaivre van publicar en una revista 

grega on defineixen per primera vegada els trets més genèrics del seu Regionalisme 

Crític: 

                                                             
27 MUMFORD, L., (1967) El mito de la máquina. Técnica y evolución humana. Pepitas de 
calabaza,  Logroño: 2010, pàg. 78. 
28 Íbid. 
29 MUMFORD, L., op. cit., pàg. 82. 
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 “Regionalism has dominated architecture in almost all countries at some time during the past two 

centuries and a half. By way of general definition we can say that it upholds the individual and local 

architectonic features against more universal and abstract ones. In addition, however, regionalism bears 

the hallmark of ambiguity. On the one hand, it has been associated with movements of reform and 

liberation; ... on the other, it has proved a powerful of repression and chauvinism... Certainly, critical 

regionalism has its limitations. The upheaval of the populist movement –a more developed form of 

regionalism- has brought to light these weak points. No new architecture can emerge without a new kind of 

relations between designer and user, without new kinds of programs... Despite these limitations critical 

regionalism is a bridge over which any humanistic architecture of the future must pass”30. 

 

a).- Un regionalisme per a la comunitat 

 En l’anàlisi del Regionalisme Crític, que Tzonis i Lefaivre inicien a la dècada 

dels vuitanta, constaten que és a partir de la fi de la Segona Guerra Mundial quan es 

forma el regionalisme neo-folklòric stalinista, però també el del ja citat i analitzat Lewis 

Mumford. Els autors apunten que Mumford “propone [el regionalismo] como una 

alternativa a la invasión furtiva en la posguerra del ‘orden imperial’ de la ‘tecnocracia’ y 

el ‘despotismo’, del ‘orden mecánico’, de hecho, el estilo internacional y el modernismo 

en general, los cuales –pensaba él- habían perdido por entonces mucho de su original 

carácter racional y emancipatorio”31. Si bé aquestes idees van tenir poc èxit en el 

context americà d’on Mumford formava part, és cert que a Europa van evolucionar i 

donar lloc a diverses obres d’important repercussió: “En Europa, un regionalismo 

basado en ideas próximas a las de Mumford, dio lugar a unos pocos edificios que aún 

se conservan, como la Torre Velasca de Milán, de Ernesto Rogers, Ludovico 

Belgiojoso y Enrico Peressutti (1950-1958)”32. 

 En una entrevista que el 1986 el diari El País fa a Tzonis i Lefaivre, tots dos 

coincedeixen en afirmar que Espanya i, per tant, Catalunya i Barcelona, ha aprofundit 

en l’actitud del Regionalisme Crític. De fet, a la pregunta sobre si el fenomen 

regionalista és notable en l’arquitectura contemporània espanyola, Tzonis respon que 

“Nos referimos a una nueva clase de regionalismo, lo que llamamos regionalismo 

crítico. Está surgiendo como una crítica a la destrucción de estructuras en la 

arquitectura contemporánea difundida por las empresas multinacionales, que 

cualesquiera que sean sus aspectos positivos acaban con los lazos humanos. (...) La 

                                                             
30 TZONIS, A.; LEFAIVRE, L., “The Grid and the Pathway. An introduction to the work of 
Dimitris and Susana Antonakakis”. A Architecture in Greece, nº 15, Atenes: 1981, pàg. 178. Cit. 
en: FRAMPTON, K., “Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of 
Resistance”, op. cit., pàg. 20-21. 
31 TZONIS, A.; LEFAIVRE, L., La arquitectura en Europa desde 1968. Destino, Barcelona: 
1993., pàg. 18. 
32 Íbid. 
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fase actual del regionalismo es un fenómeno crítico estimulante, y no debe confundirse 

con el culto a la nostalgia”33. Per la seva banda, Lefaivre afirma, en resposta a la 

pregunta relativa a la importància del Regionalisme Crític espanyol en comparació 

amb altres escoles de pensament: 

 “La España de hoy tiene lo que llamaríamos los mejores arquitectos (...) neo-neoclasicistas de 

todo el mundo, y para aquéllos que estén interesados en este tipo de arquitectura España les 

proporcionará los mejores prototipos. Sin embargo, el regionalismo crítico es igualmente importante. Su 

interés no está limitado a un público regional. Estas obras se concentran en un problema local, pero su 

problemática es universal. Nos hablan sobre la condición humana de hoy tal como es en casi todo el 

planeta. (...)  [El regionalismo crítico] lo encontramos en todas partes. Fue un intento de dar forma a un 

determinado sentido de comunidad y a través de él resistir las tensiones que el capitalismo de los últimos 

años ha impuesto en la vida diaria en las grandes ciudades y los pueblos más pequeños”34. 

 S’entén, per tant, que aquest regionalisme variarà en funció de les vicissituds 

de cada territori. 

 Tzonis i Lefaivre expliquen a Arquitectura en Europa (1993), que el nou 

regionalisme, el crític, a diferència del regionalisme romàntic i folklòric del passat, és 

d’obertura i amplitud i no està limitat per cap condicionament de tipus ètnic. Observi’s 

que aquesta afirmació és la mateixa que feia Mumford quan parlava de la seva 

planificació regional. Aquest regionalisme romàntic fou la contrapartida cultural dels 

moviments polítics del segle XIX per tal d’emancipar-se d’un ordre mundial decadent, 

absolutista i aristocràtic. En aquest esforç per forjar un sentit d’unitat propi, el 

regionalisme romàntic va desenvolupar allò que de fet és una arquitectura de la 

nostàlgia i el record. Amb aquesta arquitectura doncs, es va pretendre que 

l’espectador tingués un sentit gairebé al·lucinant de participació en un passat ètnic 

comú35.  

 Molt de temps després que el regionalisme tradicional del segle XIX hagués 

desaparegut, l’arquitectura regionalista romàntica, de notable ingenuïtat tècnica, es va 

continuar practicant, segons expliquen els autors: “El carácter distintivo del 

regionalismo contemporáneo no consiste solo en ser ‘adversario’, como el 

regionalismo romántico; es también ‘crítico’. Esto suena como una contradicción de los 

términos puesto que ‘regionalismo’ tiene una connotación de valores positivos, cuando 

no conservadores, mientras que lo ‘crítico’ implica negativismo, cuando no radicalismo. 

El término crítico, en el sentido que lo empleamos, está más próximo a la crítica 

                                                             
33 VÉLEZ, A., “’Regionalismo crítico’, una arquitectura que lucha contra la tendencia a 
uniformar”. A El País, Madrid: 1 de febrer 1986. (Entrevista a Alexander Tzonis i Liliane 
Lefaivre). Cfr. també en aquesta tesi l’entrevista completa a: Apèndix Documental I-I, pàg. 303. 
34 Íbid. 
35 TZONIS, A.; LEFAIVRE, L., La arquitectura en Europa desde 1968, op. cit. pàg. 19-21. 
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kantiana y también a los agitados escritos de la Escuela de Frankfurt”36. Així, amb 

aquestes afirmacions Tzonis i Lefaivre pretenen explicar que el Regionalisme Crític ho 

és precisament perquè qüestiona no només el món actual, sinó també la legitimitat de 

visions possibles. Qüestiona i critica els hàbits del pensament i el paper dels clixés. 

 Arribats a aquest punt, els autors aprofundeixen en el terreny de l’arquitectura a 

partir del concepte de “desfamiliarització”, que és allò en què es basa el punt de vista 

crític d’aquella. Es tracta d’un concepte que va crear el crític formalista rus Víctor 

Shklovsky durant la dècada de 1920. Ho va definir com allò que pretén “despertar la 

concienciación y destruir el efecto hipnótico de la cultura consumista 

contemporánea”37.  

 És important, però, aclarir que el Regionalisme Crític no pretén lloc a un estil 

arquitectònic identificable, ja que aquest fet seria contradictori amb la pròpia definició 

del terme. Segons Tzonis i Lefaivre, la manera més radical d’expressar la identitat d’un 

lloc és recórrer la iconografia local. Cal que les icones primordials que defineixen el 

concepte de l’obra es fonguin amb una tecnologia contemporània i un modus vivendi 

obert i també contemporani. L’ús de la característica d’una determinada regió s’ha 

d’incorporar al disseny del projecte per tal que l’edifici es relacioni amb el lloc. El 

resultat de l’ús d’aquesta tècnica “está lejos de ser una forma de degradación 

consumista comercial o de romanticismo nacionalista o turístico”38. Des del  

Regionalisme Crític els elements que es basen en l’arquitectura regional s’identifiquen, 

s’esquematitzen i s’aïllen, la qual cosa fa que resultin nous ja que són emprats en un 

nou context, procés que s’acostuma a deixar a la intuïció de l’arquitecte.  

 

b).- La influència de Mumford sobre Tzonis i Lefaivre 

 L’hivern de 1990 Tzonis i la seva dona publiquen un article sobre el 

regionalisme de Mumford en el qual es reflecteixen les influències que ells mateixos 

consideren haver rebut del crític americà39. Bàsicament és un text de defensa 

aferrissada de les tesis de Mumford que permet refermar la proposta exposada 

anteriorment segons la qual el Regionalisme Crític de Tzonis i Lefaivre respon 

clarament a un pensament de tipus social. 

                                                             
36 TZONIS, A.; LEFAIVRE, op. cit., pàg. 18. 
37 Cfr. SCHKLOVSKY, V., “El arte como técnica”. A LEMON, T. LEE; REISS, M., Russian 
Formalits. Lincoln, Nebraska: 1965, pàg. 154. 
38 TZONIS, A.; LEFAIVRE, op. cit. pàg. 18. 
39 Cfr., TZONIS, A.; LEFAIVRE, “Lewis Mumford’s Regionalism“. A Design Book Review, nº 19, 
Nova York: 1990. Aquest número era un monogràfic sobre Mumford titulat: “Mumford: a usable 
man of the past”. 
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 A l’article escriuen que a Technics and Civilization, Mumford fa un breu esbós 

històric del regionalisme, i rastreja les seves arrels com a fenomen cultural ampli, que 

hainfluït en l'arquitectura, i també en la literatura i la filosofia des del segle XVIII. 

Expliquen que segons Mumford, el regionalisme sorgeix per primera vegada. Sembla 

ser que Mumford tracta de separar la seva visió personal d’aquesta primera forma de 

regionalisme: “Mumford tries to distinguish his own view from this early form of 

regionalism by arguing that the latter's ‘besetting weakness lies in the fact that it is in 

part a blind reaction’, an ‘aversion from what is’, rather than ‘an impulse toward what 

may be’. If Mumford looks forward to a ‘rational resettlement of the entire planet into 

‘regions’, it is in order ‘to create a higher quality of life, material as well as social and 

spiritual’ for the future”40. 

  És a The South in architecture41 on Mumford formula per primera vegada la 

seva pròpia teoria del regionalisme. La raó per la qual els Estats Units no poden crear 

una arquitectura regional és perquè: "we are only beginning to know enough about 

ourselves and our environment"42. I amb l’objectiu de superar aquesta manca 

d’autoconeixement nacional, dedica un estudi a l’arquitecte nord-americà Henry 

Hobson Richardson. Richardson fou, segons Mumford el primer arquitecte 

veritablement regional: “He interpreted New England to itself and gave it a better sense 

of its own identity: he modified its Puritanic austerities: he gave to its buildings a color 

that they lacked: a color derived from its natural granites and sandstones, from 

weathered shingles and from the autumnal tints of sumac and red oak"43. Richardson 

va usar la seva arquitectura com a forma de crítica, i així ho afirma Mumford: "No one 

better confronted his age than Richardson did; no one exhibited more vigorously the 

strength to meet that age halfway and yet not be drowned by its corrupt vices, its 

contempt for beauty, its indifference to humanity"44. El que més admirava Mumford de 

Richardson, segons Tzonis i Lefaivre, eren les seves darreres obres, ja que li van 

permetre de convertir-se en el primer arquitecte regional: "[He] realizes that his 

architecture must harmonize with the ever spreading forms of the machine, and 

embraces, by creating fresh forms, the railroad station and the office building and all 

the other rising phenomena of the Industrial Age"45. 

                                                             
40 TZONIS, A.; LEFAIVRE, op. cit., pàg. 67. 
41 MUMFORD, L., (1941) The South in architecture. Da Capo Press, Nova York: 1967. 
42 TZONIS, A.; LEFAIVRE, “Lewis Mumford’s Regionalism“, op. cit., pàg. 67. 
43 MUMFORD, L., Cit. en: Íd., op. cit., pàg. 71. 
44 Íbid. 
45 Íbid. 
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 Tzonis i Lefaivre continuen el text ara manifestant una certa protecció cap a 

Mumford, el qual mostrava una certa preocupació pel fet que, com en el cas de l'antiga 

arquitectura "imperial", les noves tendències formalistes pròpies del Moviment Modern, 

que posaven més èmfasi en el desenvolupament estètic del volum, que no pas en la 

recerca d’una funció i una forma coherents. Una alternativa preferible, suggeria, era 

l'arquitectura californiana: "The native and humane form of modernism one might call 

the Bay Region Style!"46, però en fer-la pública va crear fortes crítiques a nivell 

internacional. El propi butlletí oficial del MOMA escriuria: “The idea is obviously so 

outrageous and creates such a tremendous stir”. La polèmica va culminar amb 

l’organització d’un debat obert al MOMA la tarda de l'11 de febrer de 1948. El debat es 

titulà "What is Happening to Modem Architecture?"47 i els competidors que 

s’enfrontaren a Mumford foren, entre d’altres, Barr, Hitchcock, Johnson, Gropius i 

Breuer.  

 Tzonis i Lefaivre lamenten que la majoria dels participants malinterpretessin 

Mumford: “Most of the participants totally misconstrue Mumford's regionalism, and 

Gropius goes so far as to accuse him of a ‘chauvinistic sentimental national prejudice’, 

inappropriate at a moment when human problems on Earth were becoming an 

interdependent entity"48. 

 

c).- Mumford versus Heidegger 

 A l’article sobre Mumford, Tzonis i Lefaivre també comparen els postulats de 

Mumford amb els de Martin Heidegger, i titllen aquest últim d’antisocial i individualista, 

fet que, d’altra banda, ratifica la hipòtesi proposada més amunt que defensa la base 

fenomenològica del Regionalisme Crític de Frampton, i que, com a conclusió, 

demostra la diferència existent entre ambdós regionalismes. 

 La gran preocupació de Mumford, basada en la recerca de la concepció de lloc, 

de terra, i de paisatge, entesos com a "llar" enlloc de fer-ho com a especulació i 

explotació rendible, recorda, segons Tzonis i Lefaivre, a Heidegger, el qual també 

escriu sobre aquests conceptes. Ell també analitza el problema de la manca 

d'habitatge i considera que és quelcom impossible de recuperar si es fa a través de la 

tecnologia i de la màquina, les quals, tot i reduir les distàncies en temps i espai i 

                                                             
46 MUMFORD, L. Cit. en: RED., "What is Happening to Modem Architecture". A The Museum of 
Modern Art Bulletin 15, nº 1, Nova York: 1948, pàg. 12. 
47 RED, op. cit., pàgs. 1-21. 
48 TZONIS, A.; LEFAIVRE “Lewis Mumford’s Regionalism“, op. cit., pàg. 84. 
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proveir l'habitatge, en última instància fracassa perquè: “short distance is not in itself 

neamess [because] the real plight of dwelling does not lie merely in a lack of houses”49.  

 Però si Mumford i Heidegger són part del mateix món, ocupen en ell posicions 

diametralment oposades. La idea que Heidegger té de la terra, del sòl i de la llar es 

troba lligada al concepte de grup humà específic, tancat i jeràrquic. Tzonis i Lefaivre 

consideren que aquest grup humà està unit per una germandat abstracta, amb orígens 

ètnics concrets i amb un mateix llenguatge: “In his view, these unique exclusive bonds 

(Bodem-ständigkeit) guarantee ‘unity’ (Ganzheit), ‘supremacy of character’, and other 

qualities that identify people as separate and superior. Loosening these bonds brings 

‘decadence’ (Verderb), ‘alienation’, and ‘internal disintegration’ (Zersetzung)”50. En 

canvi, segons els autors de l’article, el regionalisme de Mumford té les seves arrels 

ideològiques en l'anarquisme de Thoreau i en les idees de Peter Kropotkin sobre la 

descentralització del "poder espacial". Mumford va heretar aquestes idees del seu 

mentor, Patrick Geddes, qui havia conegut Kropotkin el 1886. Aquest regionalisme, 

com el de Thoreau, Geddes o Kropotkin, no pot estar més allunyat de la idea d'un 

enclavament racial, nacional o social prohibitiu. A The South in architecture, 

presentada inicialment com una sèrie de conferències als cadets que estaven a punt 

de marxar al front durant la Segona Guerra Mundial, Mumford es mostra conscient de 

la importància del regionalisme a l'Alemanya nazi. Vol separar aquest concepte del 

seu propi regionalisme, i per això escriu: “It would be useful if we formed the habit of 

never using the word regional without mentally adding to it the idea of the universal  -

remembering the constant contact and interchange between the local scene and the 

wide world that lies beyond it-, because the problem of regionalism is ultimately how to 

live in a world of particular interests without ceasing to sustain mankind as a whole"51. 

 Com a conclusió de l’article, els seus autors admiren la manera com Mumford 

identifica, interpreta i prediu els problemes del medi urbà i natural: “We believe 

Mumford's penetrating theory of regionalism, which made him successful in identifying, 

interpreting, and predicting so many problems of the urban and natural environment, 

was very much the result of his particularly broad historical perspective, encompassing 

such a great range of human affairs, of putting, so to speak, Geddes's ‘outlook tower’ 

over a historical horizon”52. En canvi, menyspreen Heidegger per haver estat incapaç 

                                                             
49 HEIDEGGER, M., (1950) What is a thing?. Henry Regnery, Co, Chicago: 1968, pàg. 251. Cit. 
en: TZONIS, A.; LEFAIVRE op. cit., pàg. 87. 
50 TZONIS, A.; LEFAIVRE, op. cit., pàg. 91. 
51 MUMFORD, L. Cit. en: TZONIS, A.; LEFAIVRE, op. cit., pàg. 96. 
52 TZONIS, A.; LEFAIVRE, op. cit., pàg. 97. 
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de sentir que és necessari distingir entre l'assassinat en massa i un embús de trànsit53 

i creuen que aquest fet és degut a l'absència d'una perspectiva històrica en el seu 

treball: “(...) as the ungenerous, polemically uncaring essay on Building Dwelling 

Thinking reveals. The absence of this broad historical perspective in Heidegger and its 

presence in Mumford probably contributed to Heidegger's opting for an exclusivist and 

totalitarian definition of Heimat and to Mumford's inclusive and anarchist 

reinterpretation of the ‘region’”54. 

 Tzonis i Lefaivre volen remarcar el fet que en la darrera presentació pública de 

Mumford, el 1982, i que constitueix també el seu últim atac a l'Estil Internacional55, el 

seu punt de vista no ha canviat: “I saw what happened after the first atom bomb was 

used, and within three weeks I had written an article denouncing it as a menace to 

mankind (...). We are now at a stage where only the utmost ruthlessness with 

ourselves, with our habits of life, with our own outmoded ways of thinking will save us. 

Thinking about an International Style when we don't have an international society is 

absurd”56.  

 

1.3. Regionalisme d’arrel existencialista 

 El regionalisme d’arrel existencialista respon als postulats definits per 

Frampton, els quals connecten directament l’arquitectura amb l’individu, entenent que 

a aquest últim li correspon habitar un lloc, físic i finit. Aquest lloc ha de ser determinat, 

concret i fet a la mida de les seves necessitats; i ha de tenir per objectiu la creació 

d’una relació identitària entre l’individu habitant i l’indret circumdant en el qual es troba 

ubicat, és a dir, que ha d’existir una relació de pertinença ésser-espai-regió.  

 Igualment com ho fan Tzonis i Lefaivre, Frampton desenvolupa el seu 

Regionalisme Crític a començaments de la dècada dels vuitanta, si bé, a diferència 

dels seus homònims, ell ho fa inspirant-se en la filosofia fenomenològica de Heidegger, 

de l’existencialisme de Jean-Paul Sartre i, fins i tot, de l’hermenèutica de Paul Ricoeur. 

Es tracta d’un regionalisme molt més personalista i íntim, en què el concepte d’ésser 

humà ja no s’engloba dins d’un grup social amb trets comuns a tots els individus que el 

formen, sinó que es focalitza en cadascun d’ells, els quals són únics, i, per tant, 

requereixen un tractament diferenciat. Aquests éssers es caracteritzen per estar 

                                                             
53 Tzonis i Lefaivre usen el terme “traffic jam”. Cit. en: Íbid. 
54 Íbid. 
55 L’acte es féu a la Harvard Graduate School of Design  l'abril de 1982 per commemorar el 50è 
aniversari de l'Exposició d'Estil Internacional al MOMA. 
56 MUMFORD, L., Graduate School of Design News. Harvard University Press, Harvard: estiu 
1982. Cit. en: TZONIS, A.; LEFAIVRE, op. cit., pàg. 103. 
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arrelats a la regió on viuen i, en justa correspondència, necessiten una arquitectura 

que els identifiqui i que ratifiqui aquesta relació identitària amb l’espai i el lloc. Dos 

clars exemples són els indrets que s’analitzen en aquest estudi: d’una banda la ciutat 

de Milà, els habitants de la qual han perdut la seva identitat arran de la devastació de 

la guerra; i de l’altra Barcelona, que es troba mancada de nacionalitat, llibertat i, a la 

qual se li ha arrabassat la identitat. Les arquitectures d’ambdues ciutats cerquen un 

retorn cap a les construccions tradicionals i regionals dels seus respectius territoris 

amb les seves corresponents experiències i vicissituds. Però aquest retorn no s’ha 

d’entendre com un retrocés, sinó tot el contrari: es tracta de la recuperació d’allò que 

els definia com a éssers autèntics i reals -i que ara han perdut-, a partir de l’aplicació 

dels avenços progressistes que el Moviment Modern va aportar. 

 

1.3.1. L’individu com a objectiu arquitectònic: Heidegger i Sartre 

 “En los últimos años [después de la Segunda Guerra Mundial] una idea más radical de crisis hizo 

pensar que aquella continuidad se había roto, de modo que el hilo de aquella Moderna tradición, (…) se 

cortaba ante el radicalismo de quienes abominaban de ella o ante quienes, para refundarla, retrocedían 

de nuevo a los orígenes, fueran éstos los heroicos años de la vanguardia o los no menos fundacionales 

tiempos de la cultura ilustrada”57. 

 Amb aquesta frase Ignasi de Solà-Morales inicia un article que resulta de gran 

rellevància per aquest estudi. El seu objectiu consisteix en l’exploració del període en 

què s’engloba aquesta tesi amb l’aportació de certes hipòtesis que es desmarquen de 

la lògica descrita. Considera que no hi ha “una” crisi de l’arquitectura del Moviment 

Modern sinó, “moltes”. Són crisis diferents que formen part de les contradiccions que el 

mateix concepte de “Moviment Modern”, coherent i unitari, comporta. Però també són 

crisis diferents, afirma, perquè, en la mesura en què és possible reconèixer uns 

principis i uns mètodes comuns, aquests són posats en dubte des del mateix moment 

de la seva formulació. Pretén examinar de quina manera una reorganització d’objectius 

culturals lligats a una diferent concepció de l’individu i de la societat poden haver 

afectat l’estructura teòrica de l’arquitectura del Moviment Modern: “La hipótesis que se 

propone es la de considerar la incidencia del existencialismo no ya como corriente 

filosófica sino como un difuso clima cultural en el cual se reordenan los puntos de vista 

éticos y estéticos que incidirán en cambios profundos en la arquitectura posterior a la 

2ª Guerra Mundial” 58.  

                                                             
57 SOLÀ-MORALES, I. DE, "Arquitectura y existencialismos: una crisis de la arquitectura 
moderna". A Annals d'arquitectura, nº 5. Barcelona: 1991, pàg. 25. 
58 Íbid.  
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 Solà-Morales divideix el text en tres apartats: “Habitar”, “Humanismo” i “La 

nueva estética”. En el primer tracta el problema de l’habitatge, que després de la 

devastació de la Segona Guerra Mundial resulta prioritari: explica que en el manifest 

de 1947 publicat a la revista alemanya Baukunst und Werkform59, un grup 

representatiu d’arquitectes alemanys, entre els quals hi havia Max Taut, Bill 

Baumeister, Lily Reich, Otto Barthing i Heinrich Tessenow, van fer una crida per la 

defensa de les necessitats fonamentals de l’individu. El primer punt d’aquest text 

defensava la reconstrucció de les grans ciutats amb noves unitats residencials de vida 

autònoma. Només els centres d’antigues ciutats haurien d’adquirir nova vida com a cor 

cultural i polític. 

 Per Solà-Morales, “simplicitat” i “validesa” són conceptes que apel·len 

pràcticament al contrari d’allò nou i experimental. El suport de l’experiència, la defensa 

d’allò autèntic, confirmat per un cert tipus de retorn als orígens, són els postulats 

principals d’aquells qui signaren el manifest, i així ho defensa: “Para las viviendas sólo 

hay que buscar aquello que sea simple i válido”60.  

 A partir de l’anàlisi de la conferència de Heidegger “Construir, Habitar, Pensar” 

Solà-Morales conclou que el pensador alemany formula una resposta concreta a una 

iniciativa que, al voltant del problema de la ciutat i l’habitatge, reuneix a experts 

procedents d’àrees diferents amb l’objectiu d’aportar els seus suggeriments des de 

camps molt diversos. Heidegger comença el seu parlament prenent nota de la vivacitat 

del problema de l’habitar no com a conflicte teòric, sinó com quelcom en el qual s’està 

treballant: “Para Heidegger el habitar se ha vuelto problemático. (...) La necesidad de 

reconstruir la habitación no es un problema de falta de viviendas sino una 

consecuencia de la condición del hombre moderno”61. Seguint la crítica husserliana de 

l’espai abstracte cartesià, Heidegger lliga l’essència de l’espaialitat a l’experiència del 

subjecte que es troba en el món. I en conseqüència, Solà-Morales conisdera que: “el 

espacio del habitar no es un espacio more geoméstrico sino existencial, resultado de 

la percepción fenomenológica de los lugares y una construcción a partir de esa 

experiencia. (...) La reflexión sobre el habitar es un alegato contra la civilización 

técnica y su pérdida de autenticidad. (...) Contra la habitación cuantitativa inesencial, 

Heidegger, en su conferencia, apela a un habitar cualitativo”62.   

                                                             
59 Trad. de l’alemany al català: [Arquitectura i planificació]. Es tracta d’una revista mensual 
d’arquitectura, fundada a Nuremberg el 1947 per Alfons Leitl. 
60 SOLÀ-MORALES, I. DE, op. cit., pàg. 27. 
61 ÍD., op. cit, pàg. 28. 
62 Íbid. 
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 Solà-Morales afirma, al final del primer apartat, que, tant pels arquitectes com 

pels pensadors de l’existencialisme, no només l’habitar és una activitat fonamental, 

sinó que aquesta ha de ser pensada “no tècnicament”, sinó a partir de l’experiència 

viscuda de l’individu. I està convençut que només des d’aquests punts de partida és 

possible reconsiderar l’arquitectura de les ciutats dels anys cinquanta. 

 El segon apartat de l’article, Solà-Morales tracta de l’Humanisme, entenent-lo 

com a referent últim del sistema de valors que predomina en la nova escena 

arquitectònica europea. Aquest concepte, si bé ha estat aplicat a situacions històriques 

ben diverses, renova la seva eficàcia sintetitzadora en el clima existencialista a favor 

de l’ésser humà concret, amb la seva experiència, la seva vivència en espais i temps 

determinats, i sota l’angoixa produïda per la incògnita del seu destí. Si en el període 

d’entreguerres els termes claus foren possiblement aquells referits a nocions com 

progrés, racionalitat o felicitat, en la situació dels anys posteriors a la Segona Guerra 

Mundial les claus ètiques que legitimen l’arquitectura aniran lligades a la noció en la 

qual l’univers personal de cada individu, així com la seva intimitat i subjectivitat, 

constitueixen les finalitats principals a les quals la construcció de l’arquitectura i de la 

ciutat han d’estar encaminades63. Segons Solà-Morales, Coderch representa aquesta 

prioritat d’allò espiritual existencial que es resol amb el rebuig de qualsevol teoria 

general i amb la crida a la “(…) dedicación concreta para situaciones concretas. Desde 

su humanismo cristiano Coderch representa otra voz en el conjunto de llamadas a lo 

esencial del hombre –así en singular- como correctivo necesario a la abstracción, 

generalísimo y mecanicismo de los puntos de vista heredados de los maestros de la 

vanguardia”64.  

 És interessant esmentar la referència que Solà-Morales fa a Max Scheler, 

pensador deixeble de Husserl, i que, per tant, trobant-se emmarcat en la seva 

orientació fenomenològica, tindrà durant aquest període màxima difusió i popularitat. 

Presenta el seu llibre El lugar del hombre en el cosmos65 com una antropologia 

filosòfica, com l’intent d’explicar, més enllà dels principis o categories generals de la 

realitat i el pensament, allò concret, personal i íntim de l’ésser humà situat en l’infinit 

del cosmos i del temps històric. 

 D’altra banda, és ben sabut que el debat sobre l’humanisme coneix la 

contribució de Sartre. I així ho explica Solà-Morales: “(...) J.-P. Sartre en 1946 [publica] 

                                                             
63 Cfr. HEIDEGGER, M., “Construir, Habitar, pensar”, op. cit.  
64 Íbid. 
65 Cfr. SCHELER, M., (1921) El lugar del hombre en el cosmos.  Losada, Buenos Aires: 2003 
(3ª ed.). 
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el texto ‘El existencialismo es un humanismo’, en el cual el existencialismo, es decir su 

propia filosofía, es presentada como el abandono de toda la tradición metafísica para 

construir otro modo de pensamiento basado en la experiencia, lo personal, lo particular 

y lo vivido de los hombres concretos”66. A aquest text llargament difós contestarà de 

manera obliqua Martin Heidegger, amb la seva no menys famosa “Carta sobre el 

humanismo”67, “en el cual bajo el pretexto de la correspondencia con su amigo…, 

Heidegger retoma la fluida y prestigiosa categoría del humanismo para llevarla a un 

lugar problemático aunque necesario”68. Entenent, doncs, que l’humanisme 

heideggerià rau en el mètode fenomenològic, aquest té també per objectiu la recerca 

de la condició de l’ésser humà contemporani amb el seu món tècnic. Però com indica 

Solà-Morales, es tracta d’un humanisme encara per conquerir, potser impossible, diu. 

 El tercer i últim apartat de l’article de l’article es titula “La nueva estética” i es 

basa en la concepció que l’existencialisme, fill de la fenomenologia, produeix un 

sistema estètic renovat la difusió del qual afectarà d’una manera central l’arquitectura i 

la manera de pensar-la i explicar-la en el context de crisi dels anys cinquanta. 

D’aquesta manera, apunta Solà-Morales, que per la tradició fenomenològica la primera 

dada a tenir en compte és la de la intencionalitat de la consciència, és a dir, el postulat 

segons el qual no existeix un sistema d’objectes regulables per lleis formals que 

garanteixin l’eficàcia estètica, sinó que el que hi ha és, al principi, “la voluntad del 

sujeto por relacionarse con el mundo todavía por construir a través de la mediación del 

cuerpo”69.  

 En aquest punt de l’article, l’autor cita Rogers i afirma que: “Quien conozca la 

obra reflexiva de arquitectos como E. N. Rogers (...) podrá hacerse cargo inmediato 

del impacto del pensamiento fenomenológico de los existencialistas en la arquitectura 

de mitad del siglo XX”70. Aquesta afirmació és cabdal en tant que verifica la hipòtesi 

segons la qual el Regionalisme Crític de caire mediterrani té una base de pensament 

existencialista. Per Solà-Morales l’aparent desmembrament del llenguatge modern que 

                                                             
66 SARTRE, J-P., (1946) El existencialismo es un humanismo. Edhasa, Madrid: 1989. L’obra és 
una transcripció taquigràfica d’una conferència que Sartre va donar el 29 d’octubre de 1945 a la 
Salle de la Centrale de París, i es considera el manifest de l’existencialisme. Tot i l’èxit de la 
conferència, no estava prevista la seva publicació, però un editor ho va fer el 1946 sense 
comptar amb el permís de Sartre. Cit. en: SOLÀ-MORALES, I. DE, op. cit, pàg. 29.  
67 HEIDEGGER, M., (1947) Carta sobre el humanismo. Alianza Editorial, Madrid: 2000. L’obra 
té el seu origen en una carta que Heidegger va escriure a Sartre el 1946 en resposta a la 
conferencia que aquest havia donat. Revisada i augmentada, es va publicar per primer cop el 
1947 en forma d’apèndix a un escrit anterior sobre la doctrina platònica de la veritat. Cit. en: 
SOLÀ-MORALES, I. DE, íbid. 
68 Íbid. 
69 SOLÀ-MORALES, I. DE, op. cit., pàg, 30. 
70 ÍD., op. cit, pàg. 31. 
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es produeix durant la dècada dels anys cinquanta té una explicació plausible en la 

nova concepció estètica filla de la fenomenologia existencialista: “Colores, texturas, 

luces, formas, espacios, sin olvidar un renaciente decorativismo y una apertura hacia 

el libre juego de experimentos provocará tanto el brutalismo como el neo-liberty (...) [o] 

el organicismo vernacularista”. Aquesta afirmació correspon a les idees que defineixen 

el Regionalisme Crític de Frampton i l’arquitectura mediterrània tradicional que serà 

reinterpretada com a nou concepte arquitectònic. De fet, aquest humanisme ètic, 

juntament amb la fenomenologia estètica, constituiran la dissolució de la tradició 

moderna com a mètode racionalment elaborat. I és que el plantejament de 

l’organicisme, entès com a humanisme, no és casual, sinó que és la conseqüència de 

la crisi de l’arquitectura racionalista, del funcionalisme i de la nova tècnica: “El 

humanismo problemático de Heidegger se podía materializar en la búsqueda orgánica 

de la perdida escala humana de los edificios y las ciudades”71.  

 Al final de l’article Solà-Morales explica que durant la segona meitat de la 

dècada dels seixanta i sobretot, durant els setanta, predominarà la crítica a 

l’individualisme fenomenològic i es produirà el desplaçament cap a una lògica social 

determinant de la forma arquitectònica. L’impacte del marxisme serà decisiu per 

explicar la nova situació: “De la crítica de la ortodoxia moderna se pasará a la crítica 

social de la arquitectura. El compromiso ético desde la lucha de clases llevará a las 

primeras críticas radicales de la arquitectura”72.  

 Aquest pas cap a la lògica social respon a les idees regionalistes de Tzonis i 

Lefaivre, mentre que Frampton basarà el seu regionalisme en la defensa de l’ésser 

humà com a ésser concret i particular, característiques, pròpies de l’individualisme 

fenomenològic. 

 Per la seva banda, Josep Maria Montaner organitza durant l’any acadèmic 

1989-1990 un curs de doctorat que pretén reflexionar sobre l’arquitectura de la segona 

meitat del segle XX, a partir de les seves relacions amb el pensament filosòfic de cada 

moment. No obstant, apunta Montaner que ha estat només en ben poques ocasions 

que “la filosofia ha pensat d’una manera explícita l’arquitectura”. Apunta que el cas 

més destacat és, un cop més, el de Heidegger, “per qui ‘l’ésser-en-el-món’, ‘l’ésser 

sobre la terra i sota el cel’, l’existència de l’ésser es realitza en la mesura que habita 

l’espai”73. Així, l’arquitectura i l’espai constitueixen l’àmbit on l’ésser humà existeix.  

                                                             
71 SOLÀ-MORALES, I. DE, op. cit., pàg. 33. 
72 Íbid. 
73 MONTANER, J. M., “Cultura, art i arquitectura a la segona meitat del segle XX”. A Annals 
d'arquitectura, nº 5. Barcelona: 1991, pàg. 5. 
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 Montaner diferencia la manera com ha canviat la visió que de l’ésser humà es 

té com a usuari de l’arquitectura durant i després del Moviment Modern. Mentre que 

durant aquell període, mogut per un punt de vista positivista i psicologista, 

l’arquitectura es pensa en funció d’un ésser humà “ideal, pur, perfecte, genèric, total”74, 

després de la Segona Guerra Mundial i, sobretot, durant la dècada dels anys 

cinquanta, es produeixen una sèrie de canvis de gran rellevància. L’existencialisme 

que es desenvolupa en el camp del pensament té per Montaner una correspondència 

clara en una arquitectura realista: “La visió de l’arquitectura i de l’usuari a la qual va 

dirigida es manifesta en les idees i obres d’arquitectes com Ernesto Nathan Rogers 

(...) o José Antonio Coderch, (...) i va lligada a una voluntat d’acostar-se als gustos i a 

la diversitat cultural de la gent. Cultura material, diversitat cultural, contextualisme, 

preexistències ambientals, tradició, arquitectura anònima, etc., són alguns dels 

arguments que utilitzen aquests autors”75. Montaner podria estar-se referint, amb 

aquesta afirmació, al Regionalisme Crític de Frampton, en què arquitectura i individu 

connecten formant una simbiosi gairebé unívoca, i que, a més, és aplicable al 

Regionalisme Crític Mediterrani ja que també cita els seus capdavanters Rogers i 

Coderch.  

 Però Montaner va més enllà de la concepció fenomenològica que té 

l’arquitectura dels anys cinquanta. Explica que aquests arquitectes que han adoptat la 

postura de projectar no per a un ésser humà genèric sinó per a un de concret, 

descriuen “el subjecte del materialisme realista que, a partir de 1949, descriurà Jean-

Paul Sartre en els seus escrits”76. Fins i tot relaciona aquests  existencialismes amb els 

plantejaments dels arquitectes de la tercera generació per comprovar que sempre es 

realitza una defensa de l’ésser humà real, del propi sentit comú. D’aquesta manera 

conclou l’arribada a la defensa de l’autenticitat de l’individu i constata la gènesi d’un 

nou concepte: el d’”espai existencial”77. 

 Els pensadors existencialistes com Sartre sostenen que hi ha dos tipus 

d’existències, la in-autèntica, falsa, que impedeix de plantejar-se la pròpia 

individualitat; i l’existència autèntica, d’aquells qui “escullen amb esforç i angoixa la 

llibertat i que són conscients que l’existència sempre es mesura en relació al fenomen 

                                                             
74 MONTANER, J. M., op. cit., pàg. 6. 
75 Íbid. 
76 Íbid. Sartre va escriure sobre el materialisme realista sobretot a la seva revista Temps 
modernes. Cfr. RANWEZ, A. D., Jean-Paul Sartre's Les Temps Modernes: A Literary History, 
1945-1952. Whitston, Troy-Nova York: 1981. 
77 MONTANER, J. M., op. cit., pàg. 7. 
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de la mort”78. I en arquitectura, segons Montaner, aquesta recerca de l’autenticitat 

tendeix a dues grans direccions: l’arquitectura brutalista i la vernacular. Pel que fa a la 

darrera, s’ocupa de recercar l’autenticitat que hi ha en la tradició i la vida material de 

les poblacions. 

 Les crítiques a l’evolució científica i tecnològica s’estendran durant tot el segle 

XX: Heidegger critica la tecnologia i l’evolució de la societat occidental, i defensa la 

necessitat de retornar a la veritat originària de l’ésser. 

 

1.3.2. La filosofia del jo i la cultura regional: Paul Ricoeur 

 “La humanidad, tomada como un cuerpo único, entra en una única civilización planetaria que 

representa a la vez un progreso gigantesco para todos y una tarea aplastante de supervivencia y de 

adaptación de la herencia cultural a este nuevo marco. Todos experimentamos, en mayor o menor grado 

y de diferentes maneras, la tensión entre la necesidad de este acercamiento y de este progreso y la 

exigencia de salvaguardar nuestros patrimonios heredados. Quiero indicar cuanto antes que mi reflexión 

no procede de ningún desprecio respecto a la civilización moderna universal; el problema está 

precisamente en que sufrimos la presión de dos necesidades divergentes, pero igualmente imperiosas”79. 

 

a).- Paradoxes universal-regional 

 Aquest fragment de Paul Ricoeur, extret de la seva “Civilización universal y 

culturas nacionales” (1961), i que Frampton cita a Modern Architecture com a inici del 

capítol corresponent al Regionalisme Crític, demostra novament la importància que el 

crític britànic dóna a la relació intrínseca existent entre l’individu i el seu llegat 

històrico-patrimonial. L’intent de Ricoeur de combinar la descripció fenomenològica 

amb la interpretació hermenèutica servirà d’inspiració a Frampton per desenvolupar la 

seva pròpia definició d’”ésser-en el lloc” i que posteriorment aplicarà al seu 

Regionalisme Crític. 

 Segons Ricoeur, les cultures nacionals o regionals han d’estar constituïdes en 

última instància per manifestacions d'inflexió local. Sens dubte no és casual que 

aquesta dialèctica sorgeixi en el moment de plena crisi del Moviment Modern, en què 

la potència de la modernització global continua minvant totes les formes de cultura 

tradicional i regional, de base agrícola, autòctona i autèntica: “(...) la humanidad se 

desarrolla en la naturaleza como un ser artificial, es decir, como un ser que crea todas 

sus relaciones con la naturaleza por medio de un instrumental continuamente 

                                                             
78 MONTANER, J. M., íbid. 
79

 RICOEUR, P., “Civilización universal y cultural nacionales”. A Historia y verdad. Col. 
Ensayos, 25, Ediciones Encuentro. Madrid: 1990, pàg. 251. Cit. en: FRAMPTON, K., (1980) 
Modern Architecture, op. cit., pàg. 274. 
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revolucionado por el conocimiento científico. (...) Las técnicas, en cuanto recuperación 

de los instrumentos tradicionales a partir de una ciencia aplicada, no tienen patria”80.  

 Per Ricoeur, el concepte de cultura local o nacional suposa una proposició 

paradoxal, no només per l'actual antítesi òbvia entre la cultura arrelada i la civilització 

universal, sinó també perquè totes les cultures, antigues i modernes, semblen haver 

depès, per al seu desenvolupament intrínsec, d'una certa fertilització creuada amb 

altres cultures: “Por una parte hay que arraigarse de nuevo al pasado, rehacerse un 

alma nacional y levantar esta reivindicación espiritual y cultural [frente a la amenaza 

internacionalizadora]. Pero al mismo tiempo, para entrar en la civilización moderna, 

hay que entrar en la racionalidad científica, técnica, política, que exige muchas veces 

el abandono puro y simple de todo un pasado cultural”81.   

 Així, des del punt de vista de la teoria crítica de Ricoeur, s’ha d'entendre la 

cultura regional no com quelcom immutable, sinó com un bé que ha de ser cultivat de 

manera conscient i constant per tal que no desaparegui. De fet, perquè una cultura 

sobrevisqui i pugui, fins i tot, renéixer, és necessari que sigui capaç d’integrar la 

racionalitat científica: “Solo una fe que apele a la comprensión de la inteligencia puede 

‘despojarse’ con su tiempo. Diría incluso que solo una fe que integre una 

desacralización de la naturaleza y ponga lo sagrado en el hombre puede asumir la 

explotación técnica de la naturaleza; solo una fe que valore el tiempo, el cambio, que 

ponga al hombre en posición de dueño frente al mundo, frente a la historia y frente a 

su vida, estará en condiciones de sobrevivir y de durar. Si no, su fidelidad será un 

simple elemento folclórico”82. 

 Ricoeur considera que el fenomen de la civilització provoca la destrucció, a 

més de les cultures tradicionals, d’allò que anomena “núcleo creador de las grandes 

civilizaciones”83. Es tracta del nucli a partir del qual hom interpreta la vida i que ell 

anomena “núcleo ético y mítico de la humanidad”84. Aquesta única civilització mundial 

exerceix una acció de desgast del fons cultural que ha forjat les grans civilitzacions del 

passat. Suggereix que el fet de sostenir qualsevol tipus de cultura autèntica en el futur 

dependrà en última instància de la capacitat que tingui l’ésser humà per generar 

formes vitals de cultura regional al mateix temps que s’apropiï d'influències alienes tant 

a nivell de cultura com de civilització: “Si es verdad que todas las culturas tradicionales 

sufren la presión y la acción erosiva de esta civilización, no todas tienen la misma 
                                                             
80 RICOEUR, P., op. cit., pàg. 252. 
81 ÍD., op. cit., pàg. 256-257. 
82 ÍD., op. cit., pàg. 261. 
83 ÍD., op. cit., pàg. 256. 
84 Íbid. 
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capacidad de resistencia ni sobre todo el mismo poder de absorción. Es de temer que 

no toda cultura sea compatible con la civilización mundial, nacida de las ciencias y de 

las técnicas”85. 

 A més de les evidents similituds entre el pensament filosòfic de Ricoeur i el 

pensament arquitectònic de Frampton, un altre factor que engloba aquests crítics dins 

la fenomenologia de Heidegger és el fet que Ricoeur el pren com a referència per 

explicar la necessitat humana de conèixer i recuperar els seus orígens: “Para el 

europeo en particular, el problema no es el de participar en una especie de creencia 

vaga que pudiera aceptar todo el mundo; su tarea es la que señala Heidegger: 

‘Tenemos que desplazarnos a nuestros propios orígenes’, es decir, volver a nuestro 

origen griego, a nuestro origen hebrero, a nuestro origen cristiano, para ser 

interlocutores válidos en el gran debate de las culturas. Para tener ante nosotros al 

otro, hemos de tenernos enfrente a nosotros mismos”86. L’ésser-en-el-món, en termes 

propis del pensador alemany, precedeix a la reflexió, fet que el porta a concloure que 

aquesta no és primària ni constituent, sinó que ve precedida per la relació que el 

subjecte té amb la tradició. 

 

b).- Les vicissituds del jo en sí mateix 

 Segons indica Manuel A. Basombrío a De la filosofía del yo a la hermenéutica 

del sí mismo. Un recorrido a través de la obra de Paul Ricoeur (2008), per tal que 

aquest pugui establir les bases d’una filosofia del subjecte, d’una fenomenologia 

vertaderament renovada, ha de resoldre certs punts de fricció amb les tesis de 

Heidegger, doncs a primera vista, sembla ser que l’alemany hagi acabat amb les 

pretensions de tota filosofia que tingui com a objectiu principal partir d’un subjecte 

enlloc de concedir la primacia a la pregunta pel ser. D’aquesta manera, Ricoeur es 

proposa reformular la tasca de la filosofia reflexiva precisament a partir de la crítica 

heideggeriana al cogito, concebut estrictament com a principi epistemològic, per tal de 

convertir-la en una hermenèutica del jo sóc. És així com Ricoeur es recolza en el 

Dasein (existència) del seu col·lega i proposa situar la qüestió del subjecte en l’àmbit 

de la pregunta pel ser: “El Dasein se refiere a sí mismo; tiene el carácter del Yo. (...) El 

Dasein no se define en función de esta referencia a sí mismo sino por su relación con 

la pregunta por el ser”87. Per Ricoeur, tota la profunditat de l’anàlisi heideggerià ve 

                                                             
85 RICOEUR, P., íbid. 
86 ÍD., op. cit., pàg. 262. 
87 RICOEUR, P., Le conflit des interpretations. Essais d’herméneutique Seuil. París: 1969, pàg. 
228. Cit. en: BASOMBRÍO, K. M., op. cit., pàg. 56. 
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donat per la seva pròpia manera de fer: “saca a la superficie el acontecimiento que 

subyace a nuestra cultura, mejor dicho, el acontecimiento o el advenimiento (Ereignis) 

que afecta a lo existente como un todo”88. És així com Ricoeur descobreix la 

possibilitat d’una nova filosofia de l’ego. Donat que Heidegger comença el seu anàlisi 

amb la denúncia de l’oblit de l’ésser, Ricoeur conclou -segons cita Basombrío-: “la 

recuperación del ‘yo soy’ no surge meramente de una fenomenología en el sentido de 

una descripción intuitiva, sino de una interpretación, precisamente porque el ‘yo soy’ 

queda olvidado. Debe ser recuperado por una interpretación que desoculte”89. La 

qüestió de l’ego no desapareix, sinó que es reformula. Precisament perquè la realitat 

del jo s’oculta i la qüestió del jo s’entremescla en Heidegger amb l’existència 

inautèntica sumida en la impersonalitat, Ricoeur sentencia: “el yo subsiste como 

característica esencial del ser-ahí y, por ello, debe interpretárselo existencialmente”90. 

 Finalment, resulta interessant remarcar que també es detecta en el pensament 

de Ricoeur la influència de l’existencialisme de Sartre, no només pel tractament del 

tema de la individualitat de l’ésser humà, sinó sobretot per l’ús que fa del concepte 

d’autenticitat. Afirma que ja a l’inici dels temps l’ésser humà és diferent d’un altre ésser 

humà: “(...) cuando se ha llegado al fondo de la singularidad es cuando uno siente que 

está en consonancia con todo lo demás, de una forma indecible y que no puede 

inscribirse en ningún discurso”91. És ben clar, per tant, que la qüestió central del 

programa de Ricoeur es basa en la identificació de l’ésser d’un jo autènticament humà. 

De fet, descobreix en el concepte de pertinença a una tradició i en la finitud del 

conèixer, la relació d’inclusió i pertinença mútua que tenen subjecte i objecte, els quals 

constitueixen, segons Basombrío, “(...) la condición insuperable de toda empresa de 

fundación última”92. 

  

1.3.3. Kenneth Frampton i el regionalisme fenomenològic 

 “Il regionalismo critico, in teoria, è una cultura della costruzione che, sebbene 

accetta il ruolo di liberazione della modernizazzione, si resiste comunque ad essere 

totalmente assorbita per gli imperativi della produzione ed il consumo mondiali”93. 

 

                                                             
88 RICOEUR, P., op. cit., pàg. 227. Cit. en: BASOMBRÍO, K. M., op. cit., pàg. 58. 
89

 ÍD., op. cit., pàg.  229. Cit. en: BASOMBRÍO, K. M., op. cit., pàg. 61. 
90 ÍD., op. cit., pàg. 229-230. Cit. en: BASOMBRÍO, K. M., op. cit., pàg. 62. 
91 Íbid. 
92 BASOMBRÍO, K. M., op. cit., pàg. 26 
93 FRAMPTON, K., “Anti tabula rasa: verso un Regionalismo critico”. A Casabella, nº 500, Milà: 
març 1984. 
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a).- La influència de Heidegger sobre Frampton 

 A “Construir, habitar, pensar” Heidegger proporciona un punt crític avantatjós 

des d’on observar el fenomen d’indeterminació universal de lloc. Contra el concepte 

abstracte llatí, o més aviat antic, de l’espai entès com un continuum més o menys 

interminable de components espacials igualment subdividits o entitats completes, als 

quals denomina spatium y extensio, Heidegger oposa la paraula alemanya equivalent 

a espai (o més aviat lloc), que és el terme Raum. Segons exposa Frampton: 

 “Heidegger argues that the phenomenological essence of such a space/place depends 

upon the concrete, clearly defined nature of its boundary, for, as he puts it, ‘A boundary is not 

that from which something stops, but, as the Greeks recognized, the boundary is that from 

which something begins its presenting’. Apart from confirming that Western abstract reason has 

its origins in the antique culture of the Mediterranean, Heidegger shows that etymologically the 

German gerund building is closely linked with the archaic forms of being, cultivating and 

dwelling, and goes on to state that the condition of “dwelling” and hence ultimately of “being” 

can only take place in a domain that is clearly bounded”94.   

 Si bé Frampton es pot mostrar certament escèptic pel que fa al mèrit de basar 

la pràctica del Regionalisme Crític en un concepte tan hermenèuticament metafísic 

com l’ésser, es veu impulsat a plantejar-se, diu, desprès de Heidegger, la precondició 

absoluta d’un domini limitat amb l’objectiu de crear un arquitectura de resistència: 

“Only such a defined boundary will permit the built form to stand against –and hence 

literally to withstand in an institutional sense- the endless processal flux of the 

Megalopolis”95. I si es té en compte el tema de l’escala, s’obté com a resultat la 

substitució de la ciutat per aquesta megalòpolis, que li canvia els seus límits físics per 

xarxes tecnològiques i distributives que generen una situació en la qual desapareix el 

lloc i és substituït per quelcom mancat de característiques pròpies. Aquest argument 

continua incorporant la posició metafísica de Heidegger segons la qual els límits són 

aquells llocs des d’on es percep una presència, en què l’ésser només existeix dins 

d’un espai amb límits precisos.  

 

b).- Un regionalisme per a l’individu 

 A la seva Modern architecture Frampton explica que el Regionalisme Crític no 

és un estil, sinó més aviat una categoria crítica que està orientada cap a certes 

característiques comunes que poden, o no, manifestar-se en les obres que ostenten 

                                                             
94 FRAMPTON, K., “Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of 
Resistance”, op. cit., pàg. 25.  
95 ÍD., op. cit., pàg. 25. 
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aquesta actitud. No obstant, és al famós assaig “Towards a Critical Regionalism: Six 

Points for an Architecture of Resistance”, on el britànic descriu clarament en què 

consisteix el seu Regionalisme Crític de forma concreta i aprofundida. Divideix el 

capítol en sis parts, cadascuna de les quals porta un títol que vindria a ser, en sí 

mateix, una definició96.  

 El primer punt, “Culture and Civilization”, constitueix la introducció i en ella 

Frampton es lamenta de la manca d’existència de formes urbanes significatives degut 

a la excessiva preocupació pel perfeccionament tecnològic. Novament cita a Ricoeur 

per ratificar aquesta defensa de la cultura derrotada per la mecanització: “The 

predicament posed by Ricoeur –namely, ‘how to become modern and to return to 

sources’-, now seems to be circumvented by the apocalyptic thrust of modernization, 

while the ground in which the mytho-ethical nucleus of a society might take root has 

become eroded by the rapacity of development”97. 

 En el segon punt, titulat “The Rise and Fall of the Avant-Garde”, estableix els 

límits temporals i casuístics de les avantguardes artístiques i del seu declivi. Posa 

d’exemple l’Espanya dels anys trenta per explicar que la civilització universal i la 

cultura mundial no poden servir de base per sustentar el “mite de l’Estat”: “Universal 

civilization and world culture cannot be drawn upon to sustain ‘the myth of the State’, 

and one reaction-formation succeeds another as the historical avant-garde founders on 

the rocks of the Spanish Civil War”98. 

 El Regionalisme Crític pròpiament dit constitueix el tercer punt: “Critical 

Regionalism and World Culture”. Frampton adverteix que l’arquitectura només pot 

mantenir-se com a pràctica crítica si adopta una posició de reraguarda, és a dir, si es 

distancia igualment del mite del progrés propi de la Il·lustració, però també de l’impuls 

irreal i reaccionari de tornar a les formes arquitectòniques del passat pre-industrial. 

Aquesta reraguarda crítica ha de separar-se tant del perfeccionament de la tecnologia 

avançada com de l’omnipresent tendència a la recuperació d’un historicisme nostàlgic 

o allò volublement decoratiu: “It is my contention that only an arrière-garde has the 

capacity to cultivate a resistant, identity-giving culture while at the same time having 

discreet recourse to universal technique”99. Per això considera necessari qualificar el 

                                                             
96 A Modern Architecture Frampton classifica el Regionalisme Crític en set punts: els sis 
mateixos de l’assaig “Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of 
Resistance” i n’afegeix un setè que actua de conclusió. Aquest setè punt constitueix la 
pertinença a intersticis culturals descentralitzats. 
97 FRAMPTON, K., op. cit., pàg. 37. 
98 ÍD., op. cit., pàg. 18. 
99 Íbid. 
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terme reraguarda per separar el seu abast crític de polítiques conservadores, com són 

el populisme o el regionalisme sentimental. 

 És també en aquest punt on Frampton es fa seu el concepte Regionalisme  

Crític, admetent que fou proposat abans per Tzonis i Lefaivre: “It is helpful to 

appropriate the term Critical Regionalism as coined by Alex Tzonis and Liliane Lefaivre 

in ‘The Grid and the Pathway’ (1981); in this essay they caution against the ambiguity 

of regional reformism, as this has become occasionally manifest since the last quarter 

of the 19th century”100. 

 Frampton troba la inspiració directriu en elements tals com l’abast i la qualitat 

de la llum local, una tectònica derivada d’un estil estructural peculiar, o la topografia 

d’un emplaçament donat. Remarca que l’estratègia fonamental del Regionalisme Crític 

consisteix en la reconciliació de l’impacte de la civilització universal amb els elements 

derivats “indirectament” –diu- de les peculiaritats d’un lloc concret. 

 En aquest punt Frampton remarca de nou la necessitat de distingir entre el 

Regionalisme Crític i “[the] simple-minded attempts to revive the hypothetical forms of 

a lost vernacular”101. Per ell, el principal vehicle del populisme, en contraposició amb el 

Regionalisme Crític, és el signe comunicatiu o instrumental, que no tracta d’evocar no 

una percepció crítica de la realitat, sinó més aviat la sublimació d’un desig 

d’experiència directa a través del subministrament d’informació.   

 La pràctica del Regionalisme Crític depèn d’un procés de doble mediació. En 

primer lloc, ha de “deconstruir” l’espectre del conjunt mundial que inevitablement 

hereta; i en segon lloc, ha d’assolir, a través d’una contradicció sintètica, una crítica 

manifesta de la civilització universal: “To deconstruct world culture is to remove oneself 

from that eclecticism of the fin de siècle which appropriated alien, exotic forms in order 

to revitalize the expressivity of an enervated society”102. En el quart punt, titulat “The 

Resistance and the Place-Form”, Frampton reflexiona sobre el vincle entre el seu 

Regionalisme Crític i el pensament fenomenològic de Heidegger. Però també conclou 

que, mentre l’estratègia del Regionalisme Crític es dirigeix principalment al 

manteniment d’una “densitat i ressonància expressives” en una arquitectura de 

resistència, “a cultural density which under today’s conditions could be said to be 

potentially liberative in and of itself since it opens the user to manifold experiences”103; 

la provisió d’un lloc-forma és igualment essencial per a la pràctica crítica, atès que una 
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arquitectura de resistència, en un sentit institucional, depèn necessàriament d’un 

domini clarament definit.  

 El cinquè punt defineix explícitament els trets distintius de tota obra 

arquitectònica que sigui regionalista crítica. Així, amb el títol: “Culture Versus Nature: 

Topography, Context, Climate, Light and Tectonic Form”, Frampton pretén fer entendre 

que el Regionalisme Crític implica necessariament una relació dialèctica molt més 

directa amb la naturalesa, respecte de les tradicions abstractistes i formals de 

l’arquitectura del Moviment Modern. I esmenta el concepte “tabula rasa” com aquell 

més adequat per definir l’arquitectura de l’Estil Internacional: “It is evident that the 

tabula rasa tendency of modernization favors the optimum use of earth-moving 

equipment inasmuch as a totally flat datum is regarded as the most economic matrix 

upon which to predicate the rationalization of construction”104. Per Frampton, 

l’excavació d’una topografia irregular per convertir-la en un solar pla és clarament un 

gest tecnocràtic que aspira a una condició de manca de localització absoluta, 

“placelessness”105, mentre que allisar el mateix solar per rebre la forma reculada d’un 

edifici és un compromís amb l’acte de “cultivar” el solar. Aquesta inscripció, que 

procedeix de la “incrustació” de l’edifici en el solar, té molts nivells de significat ja que 

implica la capacitat d’encarnar, en forma construïda, la prehistòria del lloc, el seu 

passat arqueològic i el seu conseqüent cultiu i transformació a través del temps: 

“Through this layering into the site the idiosyncrasies of place find their expression 

without falling into sentimentality”106. De la mateixa manera, Frampton considera que 

les contingències del clima i les qualitats temporalment modulades de la llum local han 

de ser oposades a l’ús òptim de la tècnica universal. I per aclarir la idea l’exemplifica 

amb el cas del control de la llum i el clima: la finestra genèrica és el punt més delicat 

en el qual aquestes dues forces naturals interfereixen amb la membrana exterior de 

l’edifici, entenent que la finestra té una capacitat innata d’inscriure en l’arquitectura el 

caràcter d’una regió i, per tant, expressar el lloc en el qual l’obra està situada. Per  això 

afirma: “Such conditions guarantee the appearance of a place-conscious poetic –a 

form of filtration compounded out of an interaction between culture and nature, 

between art and light. (...) A constant ‘regional inflection’ of the form arises directly from 

the fact that in certain climates the glazed aperture is advanced, while in others it is 

recessed behind the masonry facade (or, alternatively, shielded by adjustable sun 

                                                             
104 FRAMPTON, K., op. cit., pàg. 26. 
105 Íbid. 
106 Íbid. 
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breakers)”107. Però per Frampton, la manera en què aquestes obertures proporcionen 

una ventilació apropiada també constitueix un element poc sentimental que reflecteix 

la naturalesa de la cultura local.  

 Finalment, a “The Visual Versus the Tactile”, el sisè punt, Frampton escriu 

sobre l’elasticitat tàctil del lloc i la forma, i sobre la capacitat del cos d’interpretar 

l’entorn amb dades diferents de les aportades per la vista. Segons diu, aquests 

elements suggereixen una estratègia potencial per presentar resistència a la 

dominació de la tecnologia universal: “One has in mind a whole range of 

complementary sensory perceptions which are registered by the labile body; the aroma 

of material; the almost palpable presence of masonry as the body sense sits own 

confinement; the momentum of an induced gait and the relative inertia of the body as it 

traverses the floor; the echoing resonance of our own footfall”108.  

 Frampton té una concepció del Regionalisme Crític que complementa 

l’experiència visual normativa de l’ésser humà a través de la reorientació de la gama 

tàctil de les percepcions humanes. Això li permet d’esforçar-se per equilibrar la prioritat 

concedida a la imatge i contrarestar la tendència occidental a interpretar el medi 

ambient en formes exclusivament de perspectiva. De fet, Frampton defineix 

perspectiva, d’acord amb la seva etimologia, com una visió racionalitzada o vista clara, 

i com a tal pressuposa una supressió conscient dels sentits de l’olfacte, l’oïda i el gust, 

i un distanciament conseqüent de l’experiència directa de l’entorn. I aquest fet 

novament el relaciona amb Heidegger: “This self-imposed limitation relates to that 

which Heidegger has called a ‘loss of nearness’”109. En tant que tracta de contrarestar 

aquesta pèrdua (“loss”), allò tàctil s’oposa a allò escenogràfic que pretén amagar la 

realitat. La seva capacitat per despertar l’impuls de tocar (“touch”) remet l’arquitecte a 

la poètica de la construcció i a l’erecció d’obres en les quals el valor tectònic de cada 

component depèn de la densitat del seu objecte. Per això Frampton conclou que: “The 

tactile and the tectonic jointly have the capacity to transcend the mere appearance on 

the technical in much the same way as the place-form has the potential to withstand 

the relentless onslaught of global modernization”110. 

 

 El Regionalisme Crític s’ha d’entendre com una actitud o categoria que és 

aplicable a diferents àmbits i períodes històrics, sempre després de la Segona Guerra 

                                                             
107 FRAMPTON, K., op. cit., pàg. 27. 
108 ÍD., op. cit., pàg. 28. 
109 ÍD., op. cit., pàg. 29. 
110 Íbid. 
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Mundial, ja que és en aquest moment quan s’esdevé definitivament la fi del vell  

Moviment Modern, per crear-ne un de nou. Aquesta diferenciació entre vell i nou 

serveix senzillament per entendre que durant la crisi paradigmàtica que es produirà 

acabada la guerra, sorgirà un pensament arquitectònic en defensa de la continuïtat del 

Moviment Modern, pel que fa als seus postulats progressistes i emancipadors, però 

que recuperarà els valors de l’arquitectura tradicional regional que l’Estil Internacional 

havia marginat. I és precisament en el context de postguerra de la regió mediterrània, 

on es centrarà l’estudi analític del Regionalisme Crític. No obstant, abans d’endinsar-

se en la complexa realitat de la postguerra de Barcelona i de Milà, resulta 

indispensable entendre els precedents que van possibilitar la manifestació d’aquest  

Regionalisme Crític Mediterrani. 
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CAPÍTOL II 

PRECEDENTS DEL REGIONALISME CRÍTIC 

MEDITERRANI  

 

 “Sin estilo, sin preocupaciones decorativas de escuela y practicada por gentes que no han tenido 

otro maestro que la tradición ‘constructiva’ (...) la arquitectura popular mediterránea posee, por estas 

razones, unas constantes que se repiten a lo largo de todos los países mediterráneos. (...) Características 

principales comunes a esta arquitectura, son sus elementos: puerta, ventanas, pórticos, etcétera, todos a 

escala humana y con una ausencia absoluta de motivos decorativos superfluos y de artificios absurdos. Si 

alguno de sus detalles pudiese interpretarse como decorativo, éste es casi siempre derivado de la 

construcción, con alguna base racional que lo refuerza”1. 

“La arquitectura popular mediterránea”. A AC nº 18, segon trimestre 1935. 

 

 “Los constructores de esta arquitectura, muestran siempre una gran predilección hacia las formas 

puras y los volúmenes netamente acusados. (…) Ha habido siempre una arquitectura al margen de estos 

estilos [los clásicos], una arquitectura ‘sin estilo’ (en el sentido académico de la palabra) y, generalmente, 

sin arquitecto y sin plano. Estas construcciones mediterráneas de todas las épocas, puramente utilitarias, 

las más de las veces son de una simplicidad magnífica y de una dignidad que querríamos ver prodigada 

en las grandes ciudades de hoy. (…) Todo en ellos es natural, todo se ha inventado para servir al hombre; 

todos sus elementos tienen la medida justa, la medida humana. (…) Los elementos que componen estas 

construcciones, hasta sus más pequeños detalles, son producciones en serie, que se han ido puliendo y 

perfeccionando siglo tras siglo: puertas de altura y anchura precisas, ventanas, alacenas, mobiliario, 

cerámica. Formas, las mismas siempre con ligeras variantes, que se repiten a todo lo largo de las costas 

mediterráneas. Las fachadas al mediodía, se protegen del exceso de sol, mediante emparrados o 

porches, elementos que tamizan la luz sin privar la visión del paisaje exterior. Los tejados son planos, en 

terrazas, o de teja árabe y siempre de muy poca pendiente; de forma que el prisma que los sustenta, 

domina el conjunto, conservando ésta toda su fuerza y pureza. (…) Lo interesante y vital de esta 

arquitectura mediterránea, es lo que no tratan de perpetuar las escuelas de arquitectura y que constituyen 

su base: los volúmenes primarios, las grandes superficies lisas, la policromía clara y brillante, la 

concordancia de las construcciones con las líneas dominantes del paisaje en que éstas se emplazan y 

que obliga a crear nuevas formas para cada lugar, a inventar nuevas soluciones. No puede interesarnos 

la arquitectura regional de cultivo limitado. Lo que nos interesa es la arquitectura basada en elementos 

existentes, una arquitectura para un clima, una luz y un paisaje determinado”2. 

“Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna”. A AC nº 18, segon trimestre 1935.   

 

                                                             
1 RED., “La arquitectura popular mediterránea”. A AC nº 18. Barcelona: segon trimestre 1935, 
pàg. 15. Cfr. també en aquesta tesi article complet: Apèndix Documental I-II, pàg. 306. 
2 RED., “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna”. A AC nº 18, op. cit., pàg. 31. Cfr. 
també en aquesta tesi article complet: Apèndix Documental II-II, pàg. 319. 
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 Aquestes cites d’AC demostren com és d’important l’arquitectura tradicional 

mediterrània durant la dècada dels trenta en el context barceloní, que es troba en ple 

període d’entreguerres i, en teoria, dominat per l’Estil Internacional. 

 A continuació s’analitzaran els antecedents que van permetre que l’arquitectura 

barcelonina de postguerra decantés la balança envers un Regionalisme Crític 

Mediterrani, enlloc de continuar defensant els obsolets postulats del Moviment Modern. 

S’observa ja des de bon començament que existeix un fil conductor que permet 

vincular les arquitectures aparentment racionalistes de Milà i Barcelona, de la dècada 

dels trenta, amb una tendència certament mediterranitzadora; i que el referent comú 

de les dues realitats no es detecta pas en cap element provinent de la tradició popular, 

sinó en la figura d’un dels arquitectes que més aferrissadament va defensar, almenys 

en el moment del seu naixement, l’Estil Internacional: Le Corbusier. 

 

2.1. El mediterranisme de Le Corbusier: pont entre Milà i Barcelona 

 A finals de la dècada dels anys vint, Le Corbusier comença a endinsar-se cap a 

l’univers regional mediterrani. Segons el seu enfocament, del que es tracta és 

d’encarar les problemàtiques de l’ésser humà real i no abstracte, comú i concret, a 

través de coneixements que puguin facilitar aquesta aproximació directa i generar 

realismes plenament comprovables fins i tot en el món de la representació3. Per això 

s’entén que tant la seva figura com el seu pensament suposin una gran influència pels 

grups racionalistes milanesos i barcelonins. 

 Segons escriu Óscar Miguel Ares, els arquitectes catalans havien de convertir-

se en fidels aliats de Le Corbusier pel que fa a la reivindicació de la nova arquitectura 

respecte del pensament centreeuropeu. Ares cita una interessant frase de Josep Maria 

Rovira: ”Le Corbusier tenía una predisposición contra las culturas del Norte que 

siempre consideró alejadas del ideal de orden que la civilización mediterránea le 

ofrecía y que, desde 1911 y su [primer] viaje a Oriente, había idealizado en la imagen 

del Partenón, el verdadero protagonista de Vers une architecture”4. Aquesta obra 

                                                             
3 LE CORBUSIER, (1923) Vers une architecture.  Cfr. LE CORBUSIER, Hacia una arquitectura. 
Apòstrofe, Barcelona: 2006. L’obra consisteix en un recull d’articles apareguts anteriorment a la 
revista L’Esprit Nouveau.  
4 ARES, O. M., "GATEPAC, Casas de fin de semana, entre la tradición y la máquina". A  DC. 
Revista de crítica arquitectònica, nº 11. Barcelona, 2004, pàg. 124. Cit. en: ROVIRA, J. M., 
Urbanización en Punta Martinet, Ibiza 1966-1971. Archivos de Arquitectura, Colegio de 
Arquitectos de Almería. Almería: 1996, pàg. 72-73. 



61 
 

suposarà una gran influència, no només en la formació del GATCPAC5 i el Gruppo 76, 

sinó també en els seus postulats i escrits. 

 D’aquesta manera, l’aliança de què parla Ares es comença a forjar tres anys 

després de la publicació de Vers una Architecture, arran del primer viatge que Josep 

Lluis Sert fa a París l’any 1926, quan encara és estudiant d’arquitectura; és el seu 

primer contacte amb l’arquitectura moderna. Allà adquireix el llibre de Le Corbusier i 

que posteriorment mostrarà als seus companys.  

 Per la seva banda, Giuseppe Terragni, futur líder del Gruppo 7, també realitza 

viatges d’estudis durant el mateix període en què ho fa el català. En el cas de l’italià, 

l’experiència resulta de gran importància en la seva formació, i tant els esbossos, 

relleus, anotacions i apunts, com els mateixos itineraris, rebel·len la profunda recerca 

d’un sistema de referències cognoscitives i operatives. L’elecció dels llocs i de les 

obres coincideix amb la trajectòria comuna dels joves arquitectes racionalistes de la 

seva generació.  

 Tal i com s’afirma en els textos del Gruppo 77, trajectòria personal i experiència 

col·lectiva, aproximació a allò antic i projecció cap allò modern,  constitueixen les 

premisses d’una profunda renovació arquitectònica. El primer viatge, realitzat el 1925, 

és el de la formació institucional i la tradició, el viatge cap a les construccions 

estudiades. També suposa el primer contacte de Terragni amb la capital italiana. Però 

també visita Florència. Terragni va obtenint consciència sobre el fet que l’esperit nou 

dels joves s’ha de basar en un molt bon coneixement del passat: “Non solo crediamo 

oportuna una solida base nella tradizione, ma pensiamo che è preferibile che, nei primi 

anni di università, sia assoluta ed esclusiva (...) e che gli esempi proposti siano del tipo 

del Partenone e no del monumento a Vittorio Emanuele”8. Les similituds amb el 

pensament del GATCPAC són evidents. 

                                                             
5 Cfr. PIZZA, A. (ed.); ROVIRA, J. M. (ed.), G.A.T.C.P.A.C. Una nueva arquitectura para una 
nueva ciudad, 1928-1939.  COAC Publicacions, Barcelona: 2006. 
6 Cfr. COSTANZO, M., Adalberto Libera e il Gruppo 7. Col. Grandi Tascabili di Architettura. 
Mancosu Editore, Roma: 2004. 
7 Aquests articles es troben reunits en una edició española: TERRAGNI, G., Manifiestos, 
Memorias, Borradores y Polémicas. Arquilectura, Murcia: 1982. 
8 GRUPPO 7, “Architettura III, Impreparazione, Incomprensione, Pregiudizi”. A Rasegna 
italiana. Milà: març 1927. 
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 Aquests estímuls tenen ràpides 

conseqüències en ambdós grups. D’una banda, 

quan Le Corbusier va a Barcelona a donar unes 

conferències els dies 15 i 16 de maig de 1928, 

Sert i Torres Clavé aprofiten per mostrar-li el 

projecte de l’Hotel a la platja que tenien penjat a 

l’exposició de l’Associació d’Arquitectes de 

Catalunya9. Pocs mesos més tard, del 22 de 

juliol al 25 d’agost, Sert i Torres Clavé, juntament 

amb altres companys de promoció, entre els 

quals hi ha Sixt Illescas, emprenen un viatge 

d’estudis de gairebé dos mesos de durada per 

Europa. A Itàlia observen les principals 

manifestacions artístiques del Renaixement, 

però també es detindran en les grans obres de 

l’arquitectura moderna. Entre d’altres ciutats 

visitades, de nou escullen París. Sert hi torna el 

gener de l’any següent i, abandonant els estudis universitaris durant tres mesos, entra 

a treballar a l’estudi de Le Corbusier, 

 

Figura 2. Viatge d’estudis ETSAB promoció 1928. Entre d’altres: Jaume Foz, Lluis Riudor, Josep 
Lluis Sert i Sixt Illescas. 

                                                             
9
 PIZZA, A. (ed.); ROVIRA, J. M. (ed.), op. cit., pàg. 79. 

Figura 1. Sert i Le Corbusier passejant 
per Barcelona durant la reunió del 
CIRPAC a la ciutat comtal el mes de 
maig de 1928. 
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fet que crearà un punt d’inflexió en el futur de tota l’arquitectura catalana. Cal esmentar 

que l’únic membre filogermànic del GATCPAC, Joan Baptista Subirana, és expulsat a 

començaments dels anys trenta, amb la qual cosa la primacia intel·lectual de caire 

regionalista de Sert i Torres Clavé, i per extensió la de Le Corbusier, es veu 

enormement reforçada.  

 En l’editorial del primer número de la revista Plans, Le Corbusier escriu: 

“Expression de l'homme réel dans son élément naturel, capable de faciliter la 

réalisation de sa plénitude. Épanouissement de la civilisation humaine, où les hommes 

dominent la tyrannie des machines conçues pour le confort, aura lieu à nouveau dans 

l'univers”10.  

 Aquesta idea encara es 

veu més emfatitzada durant el 

IV CIAM celebrat l’estiu de 

1933. Només hi participa la 

delegació catalana del 

GATEPAC, formada per Sert, 

Torres Clavé, Ribas Seva i 

Bonet Castellana. Com 

aportació presenten a les sales 

del Politècnic d’Atenes tres 

collages amb gràfics i planimetries realitzats sobre Barcelona; el projecte de la Ciutat 

del Repòs i Vacances, l’estat d’avenç del Pla Macià i diversos assajos projectuals 

sobre l’habitatge obrer.11 I pel que fa als italians, curiosament també només hi 

participen alguns membres del Gruppo 7, però no del col·lectiu romà: P. M. Bardi, 

Piero Bottoni, Pollini i el mateix Terragni. Hi presenten diversos projectes, imatges i 

assajos sobre l’anàlisi i el plantejament urbanístics de la ciutat de Como12. 

                                                             
10 RED., “La ligne générale”. A Plans, nº 1. París: gener de 1931, pàg. 9. Cit. en: PIZZA, A., 
“Italia y la necesidad de la teoría en la arquitectura catalana de la postguerra”, op. cit., pàg. 67. 
11 Cit. en PIZZA, A.; ROVIRA, J. M, G.A.T.C.P.A.C. Una nueva arquitectura para una nueva 
ciudad, 1928-1939, íbid. 
12 Cfr., NICOLOSO, P., “1933. Analisi urbanística di Como per il IV CIAM di Atene”. A CIUCCI, 
G. (ed.), Giuseppe Terragni. Opera completa. Electa, Milà: 1996, pàg. 418. 

Figura 3. Delegats del GATCPAC al IV CIAM. 
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 El Nadal de 1934, la revista D’Ací i d’Allà publica un article de Sert anomenat 

“Arquitectura sense ‘estil’ i sense ‘arquitecte’”, en el qual es reincideix en diversos 

aspectes ja enunciats des del primer número d’AC sobre les constants de l’arquitectura 

popular o tradicional del Mediterrani, a la qual cosa s’afegeix una forta crítica als 

“arquitectes i teoritzadors, sobretot germànics, que volen portar els assajos 

funcionalistes fins a l’absurd”13. D’altra banda, en aquest mateix número Sert parla 

d’arquitectura i remarca el canvi que s’està produint en una nota dedicada a unes 

obres de Le Corbusier: “L’arquitectura moderna pot usar tots els materials. L’arquitecte 

                                                             
13 SERT, J. LL.; PRATS, J., “Número extraordinari dedicat a l’art del segle XX”. A D’Ací i d’Allà. 
Barcelona: desembre de 1934, pàg. 33. Cfr. també en aquesta tesi article complet: Apèndix 
Documental III-II, pàg. 326. 

Figura 4. Paral·lelismes entre la Maison de week-end (1935) a La Celle de Le Corbusier, i les  Cases 
de cap de setmana (1934-1935) construïdes al Massís del Garraf per Sert i Josep Torres Clavé. 
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no s’ha d’imposar límits estrets. Pot continuar utlitzant els materials tradicionals, com la 

pedra, al costat de les formes en formigó armat. Alternar superfícies planes i corbes. 

És l’esperit modern, el que l’obra ho sigui. Esperit ampli i en constant creació”14. 

 És evident que els postulats dels arquitectes centreeuropeus són massa 

mecanicistes per al concepte líric que Le Corbusier va adquirint. Comença a fer tot 

tipus d’obres que rendeixen culte a allò vernacle, entre les quals cal remarcar la 

Maison de week-end (1935) a La Celle, on els paral·lelisme amb les Cases de cap de 

setmana (1934-1935) construïdes al Massís del Garraf per Sert i Josep Torres Clavé 

són evidents; i no només a nivell de resolució formal i per l’ús de materials locals, sinó 

sobretot per la utilització del mateix sistema constructiu, la volta catalana, fruit de 

l’intercanvi de pensaments entre el GATCPAC i Le Corbusier15. 

 El geni suís també col·labora de forma activa en el context arquitectònic 

milanès.  La revista Prélude, editada per ell mateix i fundada després de la clausura de 

l’Esprit Nouveau, està connectada, a través de diversos intercanvis comercials, 

abonaments i articles, amb altres revistes, entre les quals hi ha Quadrante i Bolletino 

del Milione, de la “Galleria del Milione”16, ambdues publicacions amb sèu a Milà17. 

Tornant a Prélude, cal remarcar els freqüents articles que Quadrante fa públics sobre 

el contingut del periòdic francès, en els quals la mediterraneïtat pren una connotació 

geopolítica: un “Plan d’organisation européen”18, segons eixos climàtics traçats per Le 

Corbusier, que preveu una gran aliança França-Itàlia-Espanya-Algèria, com alternativa 

a l’eix Roma-Berlín previst pel feixisme. Dins d’aquest pla, una Fédération 

méditerranéenne19 o Fédération latine20 consentirà la ”Harmonie du plan“21 de Le 

Corbusier. De fet, aquest és un dels motius que porta Le Corbusier a fer-se subscriptor 

de Quadrante, sobretot arran de la celebració a Grècia del IV CIAM: “Los italianos se 

agitan enormemente en estos momentos: sus revistas se abocan en la arquitectura 

                                                             
14 SERT, J. LL.; PRATS, J., op. cit. La cita correspon a una nota al peu d’una doble pàgina 
dedicada a Le Corbusier, sense numeració. Cit. en: SANZ, J. A., “Presencias internacionales”. 
A A. C. La revista del G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
Madrid: 2008, pàg. 236. 
15 Cit. en  PIZZA, A.; ROVIRA, J. M, G.A.T.C.P.A.C. Una nueva arquitectura para una nueva 
ciudad, 1928-1939, íbid. 
16 La majoria dels membres del Gruppo 7 estaven afiliats a la galeria d’art contemporani 
“Galleria del Milione”, que dirigia Giuseppe Pagano. Cfr. PONTIGGIA, E., Il Milione e 
l’astrattismo, 1932-1938: la galleria, Licini, i suoi amici. Electa. Milano: 1988. 
17 DANESI, S., “Aporie dell’architettura italiana in periodo fascista – mediterraneità e purismo”. 
A Il razionalismo e l’architettura in Italia durante il Fascismo. Col. Documenti di architettura, 
Electa, Milà, 1988, p. 21. 
18 Cfr. LE CORBUSIER, “Plan d’organisation européen”. A Prélude, nº 6. París: juny-juliol, 1933. 
19 Cfr., ID., “Fédération méditerranéenne”. A Prélude, nº 5. París, 15 de maig, 1933.   
20 Cfr., ID., “Plan d’organisation européen”, op. cit.  
21 LE CORBUSIER, “Harmonie du plan”. A Prélude, nº 8. París, 15 de desembre, 1933.   
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moderna con entusiasmo. (...) La situación se define con claridad en el ámbito 

internacional: los latinos retoman el estandarte de lo moderno y los nórdicos tragan”22. 

Però, com afirma Silvia Danesi, el clima de Quadrante era inequívocament 

“filofrancese”23 i reflecteix, per tant, amb un cert retard, els pensaments i les 

experimentacions de Le Corbusier per adaptar a l’arquitectura les estètiques puristes i 

mediterrànies, que en l’àmbit de l’Esperit Nouveau havien trobat una llarga possibilitat 

de maduració a través d’un debat altament interdisciplinari.  

 Danesi transcriu al seu article la informació que l’artista Carlo Belli l’hi envia 

sobre el clima milanès dels anys trenta i el vincle amb la mediterraneïtat que Le 

Corbusier i els membres de Prélude defensaven:  

 “Il tema della mediterraneità e grecità, al tempo dell’architettura razionale (...). Fu esso la nostra 

stella orientatrice. Scoprimmo presto che un bagno nel Mediterraneo ci avrebbe restituito valori sommersi 

da sovrapposizioni gotiche e da fantasie accademiche. Esiste uno scambio nutritissimo di lettere tra me, 

Pollini, Figini e Terragni su questo argomento. (...) Studiammo le case di Capri: come erano costruite, 

perché erano fatte a quel modo. Scoprimmo la loro tradizionale autenticità, e capimmo che la loro perfetta 

razionalità coincideva con l’optimum dei valori estetici. (...) Più tardi, questo nostro innamoramento-

rivelazione per il Sud, venne a coincidere con le ‘posizioni’ dei nostri amici di Prélude”24.  

 Cal remarcar que aquests lligams es van reforçant amb la intenció de superar 

la idea de provincianisme de la condició cultural italiana, és a dir, s’accepta el 

regionalisme, però es rebutjava el folklore.  

 

2.2. La contextualització territorial del Gruppo 7 

 La qüestió de la cultura milanesa durant el període del Moviment Modern està 

directament relacionada amb el fet que els corrents de renovació de l’arquitectura 

italiana es produeixen durant els anys del vintenni feixista a la capital llombarda. Els 

intents romans d’aferrar-se sovint a la negació d’una cultura moderna van contribuir 

directament a aquest fet. D’aquesta manera i, tal i com explica Vittorio Gregotti: “Si 

localizzarono dunque a Milano in quegli anni non solo in quanto qui [Milano] era più 

viva la realtà di una nuova società urbana ed industriale in formazione, alla ricerca di 

una propria dimensione espressiva, ma perchè a Milano di fatto essa si incontra con 

una delle poche tradizioni italiane borghesi relativamente progressiste: la tradizione 

rissorgimentale e, più all’indietro, quella legata ai sentimenti rivoluzionari della 

                                                             
22 Carta de Le Corbusier a Sert, 20-2-1934, Fundació Le Corbusier.  Cit en:  PIZZA, A., “Italia y 
la necesidad de la teoría en la arquitectura catalana de la postguerra”, íbid. 
23 DANESI, S., op. cit., pàg. 24. 
24 DANESI, S., op. cit., pàg. 32. 
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republica cisalpina ed alla visione progressista della corrente neoclassica”25. Per això, 

aquest  retorn a l’ordre i la dignitat de la tradició, troba interpretacions oposades: d’una 

banda el recolzament per part del Municipio, el qual vetllava per una participació a la 

construcció civil i al progrés de la ciutat; i de l’altra, la defensa per part dels grups més 

reaccionaris, els quals acabarien entenent el significat d’”ordre” com a interpretació 

neonacionalista, alimentant els mites locals del geni itàlic, del poble fort i treballador, i 

que acabarien explotant amb la restauració política. És així com el 1919 s’inicia a Milà 

un nou programa per fomentar els habitatges populars, la primera Mostra Regionale 

Lombarda di Arti Decorative i que donarà lloc a la Biennal di Monza i, posteriorment, a 

les Triennale di Milano.  

 Durant aquest període, amb la desaparició d’Antonio Sant’Elia, el futurisme ha 

perdut el seu impuls i per això l’arquitectura dels primers anys de la primera postguerra 

ofereix escasses novetats. L’estil predominant és l’academicisme, el qual preconitza 

un retorn als principis del classicisme, si bé adaptant-los a les tendències del segle XX. 

En aquest context, el 1926 es forma el Gruppo 7, que inclou els arquitectes Terragni, 

Figini, Guido Frette, Sebastiano Larco, Pollini, Carlo Enrico Rava i Ubaldo Castagnola, 

el qual, un any més tard és reemplaçat per Adalberto Libera. El grup pretén renovar 

l'arquitectura italiana a través de l'adopció dels principis del racionalisme com una 

manera de tornar a la raó i la tradició després de la irracionalitat de la guerra. Aquests 

principis, no obstant això, són entesos per la societat italiana com un retorn a l'ordre ja 

que el règim autoritari feixista els havia utilitzat per fer publicitat. Aquestes idees porten 

els arquitectes a identificar problemes d'ordre urbanístic, centrant-se en les exigències 

que imposen les ciutats modernes. 

                                                             
25 GREGOTTI, V., “Milano e la cultura architettonica tra le due guerre”. A DANESI, S.; 
PATETTA, L., Il razionalismo e l’architettura in Italia durante il Fascismo. Col. Documenti di 
architettura.  Electa, Milà: 1988, pàg. 18. 
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Figura 5. Membres del Gruppo 7. 

 En un número de la revista Rassegna italiana, el Gruppo 7 es presenta al públic 

assenyalant els nous principis que ha de seguir l’arquitectura, en concordança amb les 

idees modernes que sorgeixen en diversos indrets de la resta d’Europa. Es postula el 

retorn a la forma pura i essencial, que expressi la funcionalitat de les construccions; i 

es rebutja l’ornamentació i la decoració, a través del constant ús de la racionalitat. Així, 

es considera aquesta publicació com el “Manifesto del Razionalismo Italiano”: 

“L’appanaggio delle avanguardie che ci precedettero (...) era uno slancio artificioso, 

una vanna furia distruttrice che confondeva buono e cattivo: l’appanaggio della 

gioventù d’oggi è un desiderio di lucidità, di saggezza. Occorre persudersene (...). Noi 

non vogliamo rompere con la tradizione; è la tradizione che si trasforma, e assume 

aspetti nuovi, sotto i quali pochi la riconoscono. La nuova architettura, la vera 

architettura, deve risultare da una stretta adderenza alla logica, alla razionalità (...)”26.  

Dos anys més tard s’inaugura a Roma la “Prima Esposizione di Architettura 

Razionale”, la qual no desperta gaire reaccions positives, degut al seu esperit “massa” 

renovador. No obstant això, val a dir que el Gruppo 7 no es presenta com una 

                                                             
26 GRUPPO 7, “È nato un nuovo spiritu”. A Rassegna Italiana. Milà: desembre de 1926, pàg. 
36. 
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revolució estilística ja que en certa manera defensa la idea de la superació de la 

tendència a tancar-se en un estil específic, per mitjà de la racionalitat arquitectònica. 

Es concep a sí mateix com una manera de mediació entre el nou esperit i la tradició, 

entre el classicisme i el funcionalisme. El grup es presenta com la proposta de re-

disseny més adequada per al règim feixista. Es planteja, doncs, un debat cultural al 

voltant del paper de l’arquitectura del moviment renovador d’entreguerres, respecte de 

la representació d’una nova situació, la de la Itàlia ressorgida de la lluita contra el 

feixisme i la invasió alemanya.    

 El Gruppo 7 s’institucionalitza amb el nom de MIAR27 (Movimento Italiano 

d’Archittetura Razionale), al qual s’hi adhereixen uns cinquanta arquitectes provinents 

de les diferents regions del país. L’any següent, el MIAR organitza la “Seconda  

Esposizione di Architettura Razionale”, també a Roma, la presentació de la qual 

conclou dient: “È sopratutto doveroso riconoscere come si accentua sempre più la 

tendenza ad esaltare quel carattere di latinità, che ha permesso a questa architettura di 

definirsi come mediterranea”28. Amb aquesta afirmació, doncs, queda clar que els 

membres del MIAR no pretenen tallar els lligams amb la història, sinó que cerquen les 

arrels en la tradició de l’arquitectura espontània, en les constants diacròniques del 

clima, de la naturalesa, “di una equazione sole-mare-mediterraneo-muri bianchi”29. 

Però en aquesta ocasió l’exposició té un fort impacte i rebrà greus crítiques per part de 

la societat més conservadora. Les obres racionalistes són considerades massa 

revolucionàries i no s’adapten al requisits del règim autoritari. La polèmica generada 

en aquest context es tradueix en un conflicte amb els defensors de l’academicisme, la 

majoria en aquell període, la qual cosa provoca diverses renúncies per part dels seus 

membres. Però la problemàtica arriba fins a tal punt que el seu secretari, Adalberto 

Libera, es veu obligat a dissoldre el moviment el mateix 1931. 

 El debat sobre el concepte de mediterraneïtat s’origina a partir d’aquesta data 

de la mà d’Edoardo Persico. La polèmica s’inicia amb Carlo Enrico Rava, el qual, a 

l’article “Svolta pericolosa”, publicat a Domus el 1931, escriu:  

 “Così vediamo in Germania gli architetti del Ring, con alla testa Gropius e Mendelsohn, il gruppo 

di Francoforte, capitanato da May, il Bauhaus, guidato da Mies Van der Rohe (che è quanti dire tutti i 

principali esponenti della corrente intransigente: e vi figurano nomi di prim’ordine), simpatizzare sempre di 

più con le tendenze unificatrici, livellatrici, socialitarie dell’ultima architettura russa (...). Una tremenda 

                                                             
27 Respon al nom oficial amb què es va anomenar el Gruppo 7 a partir de 1930, quan es va 
constituir oficialment.  
28 “Presentazione alla Seconda Esposizione”. A PATTETA, L., L’architettura in Italia. 1919-
1943. Le polemiche. Clup. Milà: 1972, pàg. 196. 
29 DANESI, S., op. cit., pàg. 21.    
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minacia di sterilità, forse non abbastanza segnalata ancora, si delinea così per l’architettura razionalista 

intransigente”30.  

 Les solucions que Rava proposa s’anomenen “spirito latino” i “spirito 

mediterraneo”:  

 “Abbiamo segnalato la singolare carratteristica di spirito latino che distingue le ultime architetture 

d’Austria e di Svezia: ora, di questo spirito latino, che affiora in quei nordici come un’ideale aspirazione 

verso il sud, di questo spirito latino di cui Le Corbusier non riesce a disfarsi, in questo eterno spirito latino 

che torna ad invadere l’Europa (e non per nulla lo spirito nordico tende a rifugiarsi in Russia), siamo noi i 

depositari fatali e secolari: dalle nostre coste libiche a Capri, dalla Costa Amalfitana alla Riviera Ligure, 

tutta un’architettura minore tipicamente latina e nostra, eppure razzionalissima, fatta di bianchi, lisci cubi e 

di grande terrazze, mediterranea e solare, sembra additarci la via dove ritrovare la nostra più intima 

essenza d’italiani. La nostra razza, la nostra coltura, la nostra civiltà antica e nuovissima, sono 

mediterranee: in questo ‘spirito mediterraneo’ dovremo dunque cercare la caratteristica di italianità 

mancante ancora alla nostra giovane architettura razionale, poichè certo questo spirito ci guarantisce la 

riconquista di un primato”.  

 La redescoberta d’aquests cànons, de les lleis i dels ritmes que governen l’art 

de la “civiltà mediterranea” constituiran els elements fonamentals d’aquesta nova 

concepció31. Així, amb l’acceptació definitiva de les arrels històriques per part dels 

membres delegats del IV CIAM, d’una banda, i dels assistents i participants de la V 

Triennale, inaugurada el 10 de maig de 1933, de l’altra, la contribució milanesa 

associada a la modernitat passarà a tenir connotacions fortament regionalistes 

crítiques.   

 Aquesta V Triennale és un reflex del nou comportament en les propostes 

distributives i en la selecció dels materials emprats. Entre les diverses tipologies 

realitzades destaquen, per la seva similitud amb les cases de cap de setmana de Sert i 

Torres Clavé, les cinc cases unifamiliars pel cap de setmana dissenyades per Faludi, 

Griffini i Piero Bottoni, entre d’altres, en l’òptica d’una simplificació dels procediments 

de muntatge dels elements constructius i de màxima economia de producció, amb l’ús 

generalitzat de l’estandardització. 

                                                             
30 RAVA, C. E., “Svolta pericolosa”. A Domus, Milà: gener 1931, pàg. 53. 
31 RED., “Cronaca di un viaggio”. A Quadrante, nº 5. Milà: 1933, pàg. 36. 
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 La revista Quadrante aprofita l'ocasió per començar una línia crítica de suport 

sistemàtic a la noció de mediterraneïtat, en la qual s’inclouen els extrems proposats en 

el seu moment per Marinetti, des de les posicions del segon futurisme, la tradició 

(incloent allò clàssic i allò vernacle) i el disseny industrial. En el primer número, 

publicat també el maig del mateix any, es presenta un article anomenat “Programma 

d’architettura”, firmat per Bottoni, Cereghini, Figini, Frette, Griffini, Lingeri, Pollini, Banfi, 

Figura 6. Similituds entre les cases de cap de setmana de la Triennale de 1933 i les cases de Sert i 
Torres Clavé. D’esquerra a dreta: Casa per il weekend, de Faludi, Griffini i Bottoni; Casa Coloniale, 
de Luigi Picinato; Casa per il Sabato, de Faludi, Griffini i Bottoni;  Casa per i giornalisti, Luigi 
Figini; Casa dell’aviatore, de Cesare Scoccimarro; Cases de cap de setmana (1934-1935), de Sert i 
Torres Clavé. 
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Belgiojoso, Peressuti i Rogers, en el qual la qüestió de la mediterraneïtat, s’anuncia 

com un dels punts que caracteritzen la línia del grup, com a concepte d’ordre i clau 

interpretativa del codi expressiu que pretenen constituir en resposta a l’exigència tan 

reclamada de fundar una tradició italiana: “Affermazione di una decisa tendenza 

italiana, lineare e intransigente, quale segnata nelle fondamentali polemiche del 

Gruppo 7. Precisazione dei caratteri della tendenza nazionalista italiana. Affermazione 

di ‘classicismo’ e di ‘mediterraneità’ –intesi nello spiritu, e non nelle forme o nel 

folklore”32.  

 La convicció per part d’aquests arquitectes d’haver provocat un canvi en el 

moviment racionalista italià és encara més clara en l’article que Figini i Pollini 

publiquen al següent número de Quadrante com a presentació de la Villa-studi per un 

artista que havien projectat per a la V Triennale: 

 “A tre anni di distanza della ‘Casa Elettrica’ (Triennale 1930-VIII) la ‘Villa studio per un artista’ 

presenta oggi con maggiore evidenza quei caratteri di evoluzione e differenziazione, nel senzo latino e 

mediterraneo che distinguono attualmente una parte dell’architettura nuova. Influssi e ricorsi di una civiltà 

mediterranea hanno contribuito a tale differenziazione, nel senso latino e mediterraneo, che distinguono 

attualmente una parte dell’architettura nuova. Logicamente, istintivamente, i popoli latini, la giovane 

architettura italiana soprattuto, puntano su questa differenziazione, classica, solare, antinord, del 

razionalismo. Differenziazione che tende sempre più a sottomettere il funzionalismo della materia al 

funzionalismo dello spirito, a dotarlo di norme e di ritmi classici (una rinata classicità spirituale influenza 

oggi l’Europa e il mondo, dalla politica alle arti), a determinare una tendenza nella tendenza. 

Funzionalismo classico. Che è infinitamente diverso, antitetico anzi, al classicismo accademico rifatto 

attuale da contaminazioni formalistico-razionale. Nella ‘Villa-studio per un artista’ il ritmo è determinato 

dagli intervalli costanti (cioè dal numero)”33.                            

 S’observa com els conceptes de ritme, número i geometria constitueixen la 

base d’aquest “renaixement classicista”. D’aquesta manera i, movent-se entre les 

referències a la cultura arquitectònica d'antiguitat clàssica, com el pati o impluvium 

pompeià, o del gòtic tardà "italià", Figini i Pollini introdueixen en el projecte una atenció 

inèdita cap a les relacions contextuals de l’arquitectura a través de l'especificació d'una 

relació necessària entre aquesta, l’entorn ambiental i els trets estilístics distintius del 

lloc. L’obra es construeix dins el Parco Sempione i és destruïda tres mesos després 

del final de l'esdeveniment. L'edifici, una estructura d'acer amb secció de pilars 

quadrats disposats en una retícula d’intervals constants, s’inscriu en una planta 

rectangular disposada al voltant de dos espais oberts, un pati parcialment cobert i un 

solàrium amb una petita piscina envoltada de parets de dos metres d'alçada.  

                                                             
32 GRUPPO 7, “Programma d’architettura”. A Quadrante, nº 1. Milà: maig 1933, pàg. 18.  
33 FIGINI, L.; POLLINI, G., “Villa-studio per un artista”. A Quadrante, nº 2. Milà: juny 1933, pàg. 
9. 
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 Per la seva banda, Gregotti destaca de les obres dissenyades per a la  V 

Triennale, “(...) il carattere particolarmente importante all’interno del dibattito critico tra 

razionalismo e mediterraneità che si andava facendo sempre più importante in quegli 

Figura 7. Villa-studio per una artista (1933), de Luigi Figini i Gino Pollini. 
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anni”34. I de fet, el propi Edoardo Persico constatarà, només cinc mesos després de la 

celebració de la Triennale, la mort definitiva del racionalisme italià:   

 “Per noi il ‘razionalismo’ italiano è morto. Nato come un bisogno artificioso di novità, o come 

imitazione dell’estero, non ha mai avuto interese se non come documento di una inquietudine spirituale 

che non è riuscita a stabilire con coerenza i termini del problema. All’estero il ‘razionalismo’ è stato un 

movimento fecondo di idee e di sperienze ed ha rinnovato le basi più profonde del gusto europeo; In Italia, 

invece, si è disperso nella rettorica delle polemiche, per cui alla resa dei conti, non resta di tanta guerra se 

non il ricordo di qualche scrittore brillante e di qualche proposito paradossale. La verità è che il 

‘razionalismo’ italiano non è nato da nessuna esigenza profonda, ma da posizioni dilettantesche, (...) o da 

pretesti pratici da cui è escluso qualunque motivo di interiorità etica”35.  

 El següent esdeveniment 

expositiu ofert per la Triennale és 

el que dirigeixen Persico i Pagano i 

que s’inaugura el 4 de juny de 

1936. Centrant-se un cop més en 

la casa, en aquesta ocasió es 

presenta, en un dels pavellons, la 

“Mostra dell’architettura rurale nel 

bacino del Mediterraneo”, una 

significativa secció fotogràfica, 

coordinada per Pagano, sobre 

l’arquitectura rural italiana. De fet, 

en un article publicat per ell l’any 

anterior a Casabella detalla els 

paràmetres interpretatius d’aquesta 

arquitectura: “L’architettura rurale 

(...), il suo immenso valore di 

costruzione ‘pura’, stilistica, 

funzionale. (...) Gli elementi di 

composizione non sono legati all’architettura stilistica (...). C’è in germe tutta la 

ribellione antiacademica potendo trovare qui il valore di un ritmo modernissimo”36.  

Amb aquestes premisses, doncs, aconsegueix el seu màxim apogeu la recuperació de 

la tradició per part de la cultura moderna italiana, que aposta per integrar les formes 

                                                             
34 GREGOTTI, V., “Milano e la cultura archiettonica tra le due guerre”, op. cit., pàg. 18.  
35

 PERSICO, E., “Gli architetti italiani”. A L’Italia letteraria. Milà: 6 d’agost 1933. Ara també a 
VERONESI, G., Persico. Tutte le opere, Vol. II. Di Comunità. Milà: 1964, pàgs. 145-150. 
36 PAGANO, G., “L’architettura rurale in Italia”. A Casabella, nº 96. Milà: 1935, pàg. 76. 

Figura 8. “Mostra dell’architettura rurale nel bacino del 
Mediterraneo”, a la VI Triennale de Milà (1936). 
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del passat menor en les noves modalitats tipològiques i expressives de l’edificació. I 

pel que fa a l’aportació espanyola a aquesta Triennale, el material exposat té els 

mateixos trets distintius:  

 "(...) Consiste in una serie di fotografie che illustrano esempi di gotico catalano e costruzioni 

agricole delle coste della Catalogna e dell’Andalusia, raggruppati sotto il nome di ‘Tradizione 

mediterranea'; accanto alle fotografie ci saranno altre opere di membri architetti del GATEPAC che 

pretendono attenersi a questa tradizione nella sua forma più pura, studiando i suoi principi funzionali e la 

loro applicazione alla attuale architettura, la quale deve soddisfare le esigenze della vita moderna, 

indirizzandola verso una maggiore consapevolezza dei bisogni della comunità"37. 

 Serà, per tant, a partir de 1936 quan l’arquitectura llombarda mostrarà ja 

clarament la tendència regionalista crítica. Havent renunciat a la idea de poder vèncer 

la batalla pública, es comença a plantejar una nova via relacionada amb la qüestió 

d’allò que Gregotti anomena “caratteristico”38, és a dir, la relació existent entre 

l’arquitectura i la realitat física i històrica contextuals a un nivell ben diferent respecte 

de les tesis nacionalistes dels academicistes. Gardella, per exemple, al seu 

Dispensario Antitubercolare (1938) d’Alessandria, utilitza per primera vegada tècniques 

                                                             
37 PICA, A., Guida della Sesta Triennale. Triennale di Milano. Milà: 1936, pàg. 139. 

Figura 9. Dispensario Antitubercolare (1938) a Alessandria, de Gardella; Colonia Elioterapica
(1937-1938) a Legnano, de l’estudi BBPR. 
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i materials directament procedents de la tradició local. I també ho farà l’estudi BBPR a 

la Colonia Elioterapica (1937-1938) de Legnano. Es manifesta, per tant, un clar retorn 

a la recerca d’una arquitectura optimista i mediterrània a la italiana.  

 Fins i tot Terragni, l’arquitecte del grup més fidel als postulats arquitectònics 

feixistes i, per tant, racionalistes, serà considerat regionalista segons explica Danesi en 

base, diu, als disseny publicats al monogràfic que Quadrante va dedicar a la Casa del 

fascio (1932-1936) de Terragni, a Como: “usa la diagonale e la sezione aurea nei 

dimensionamenti, nel comporre le facciate esterne, nello scegliere l’altezza in raporto 

alla pianta, senza ricorrere alla façade libre, ma facendo concidere la struttura portante 

con l’impaginazione a maglia quadra della facciata; trasforma in architettura l’assunto 

teorico ‘purismo-grecità-mediterraneità’”39. També Figini detectarà aquesta tendència 

mediterrània en l’obra de Terragni: “Architettura antinord, meridionale, mediterranea, si 

vorrebbe dire. Architettura serena, pecata, riposo orizzontale di linee davanti 

all’orizzontale azzurra delle acque. Architettura solare (...)”40. Per la seva banda, Bardi 

considera que Terragni es manté en la tradició mediterrània, tot i ser revolucionari; i 

                                                                                                                                                                                   
38 GREGOTTI, V., “Milano e la cultura archiettonica tra le due guerre”, op. cit., pàg. 20.   
39 Cfr. RED., Quadrante, nº 35-36: fascicle monogràfic dedicat a la Casa del fascio, de Como, 
obra de Giuseppe Terragni. Milà: octubre 1936.  
40 FIGINI, L., “Il Novocomun”. A  Natura, nº 1. Milà: 1930, pàg. 73. 

Figura 10. Casa del Fascio (1932-1936) de Giuseppe Terragni, a Como. 
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per Carlo Belli la Casa del fascio és “l’estremo punto di arrivo” d’un racionalisme que 

prové de “Grecia, Mediterraneo, magna Grecia”, és la “tavola logaritmica delle 

costruzioni del genere, il vocabolario in cui sono espresse nella loro forma migliore, 

tutte le soluzionI più esatte dei più complicati problemi. Un prontuario di bellezza, come 

modello base per tutti gli uffici d’Italia (compressi i ministeri)”41.  

 

2.3. L’anti nordicisme del GATCPAC 

 El 1930, quatre anys després de la creació del Gruppo 7 a Milà i, coincidint amb 

el final de la dictadura de Primo de Rivera, García Mercadal, juntament amb Aizpúrua, 

Sert i Torres Clavé, funden a Saragossa el GATEPAC, que al mateix temps es 

converteix en la secció espanyola del recent creat òrgan de gestió durant el II CIAM, el 

CIRPAC (Comité International pour la Résolution des Problèmes de l'Architecture 

Contemporaine). Així, el vincle amb Europa s'ha creat, almenys a nivell teòric. De totes 

les seccions que hi ha al GATEPAC, aquella que té més èxit és la catalana, amb 

l’objectiu de promocionar el racionalisme al seu territori, així com l’obertura als corrents 

europeus que s’estan desenvolupant. El grup es forma a Barcelona el mateix 1930 i 

els seus principals membres són Sert i Torres Clavé, juntament amb Raimon Duran 

Reynals, Germán Rodríguez Arias, Joan Baptista Subirana i Sixt Illescas. El grup 

manté contactes amb la Generalitat, la qual cosa propicia que el govern li encarregui 

diversos projectes públics, i que difongui més i millor el moviment i els seus ideals. 

 El fet que el GATEPAC sigui el grup oficial del CIRPAC a tota Espanya, a més 

de l’obtenció del dret de primera publicació dels treballs dels seus membres (per a tots 

els països de parla espanyola) que la revista AC ha aconseguit, acaba d’empènyer el 

grup a l’àmbit internacional. Però més enllà de l’oficialitat, és el grup català qui obté 

aquesta supremacia, en detriment de la resta d’Espanya. Els seus projectes aspiren a 

realitzar una arquitectura més humana i natural, és a dir, una arquitectura regionalista, 

interessada en les veritables produccions del context local; una arquitectura 

ambientalista, capaç d’interactuar prolíficament amb les peculiaritats del lloc. Es tracta 

de fer una arquitectura diferent i senzilla, que compti amb la capacitat de conjugar les 

diferents especificitats de cada indret i que estigui en contra de la uniformitat 

estandarditzadora. A finals de 1933, les manifestacions del GATCPAC comencen a 

decantar-se gradualment cap a una concepció arquitectònica de tipus més espiritual. 

De fet, el propi grup escriu sobre la defensa de la supremacia de l’arquitectura 

moderna mediterrània respecte de la centreeuropea:  

                                                             
41 BELLI, C., “Dopo la polemica”. A  Quadrante, nº 35. Milà: octubre 1936, pàg. 3. 
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 “La arquitectura moderna, técnicamente, es en gran parte un descubrimiento de los países 

nórdicos, pero espiritualmente es es la arquitectura mediterránea sin estilo la que influye esta nueva 

arquitectura. La arquitectura moderna es un retorno a las formas puras, tradicionales, del Mediterráneo. 

¡Es una victoria del mar latino!42.  

 I pocs mesos després, en una conferència de Sert, organitzada per l’Associació 

d’Alumnes de l’Escola Superior d’Arquitectura, es mostra clarament la distància que ja 

existeix respecte del radicalisme racionalista del nord. Sert divideix la conferència en 

tres parts. A la primera analitza diversos moments de l’arquitectura moderna i conclou 

que aquesta no contempla les necessitats espirituals de l’individu i que, per tant, és 

deficient i incomplerta:  

 “Las teorías sobre la moderna arquitectura llevaron a los arquitectos de algunos países a la 

creación de una arquitectura ‘funcional’ que, prescindiendo de las necesidades espirituales del individuo, 

ha dado por resultado obras que no pueden satisfacer nuestras aspiraciones, que van siempre más allá 

de las necesidades materiales. (...) Existe un ‘academicismo funcional’ tan muerto, tan académico y tan 

peligroso como el academicismo de escuela. Tenemos un ejemplo de este tradicismo en los Siedlung 

alemanes. Estas construcciones espiritualmente miserables son un ejemplo más (...) del peligro de las 

teorías mal interpretadas y de que nunca las grandes obras se han hecho únicamente con teorías. (...) En 

lugar de éstos, el espíritu de creación y de cosa hecha sin prejuicios, copiaron los elementos que hoy 

podemos llamar de ‘decoración maquinista’: barandillas de tubo, ventanas de camarote, salvavidas, 

etcétera (...)”.  

 A la segona part de la conferència Sert reflexiona sobre com resoldre el futur 

de l’arquitectura a Catalunya:   

 “Debemos defender una arquitectura de clima, una arquitectura mediterránea hecha para un sol 

intenso, una atmósfera diáfana y su paisaje amable. Arquitectónicamente no podemos respetar otras 

fronteras que las naturales, geográficas y eternas. Si analizamos las obras hechas en las tierras 

mediterráneas, creaciones de espíritus de distintas épocas, veremos que están ligados por unas 

características que se repiten con miles de años de diferencias y que encontramos en todas las costas de 

este mar”.  

 I finalment, la tercera part li serveix per definir l’estat internacional de 

l’arquitectura del moment; i que, a més, coincideix amb el posicionament de Persico 

sobre la mort del funcionalisme:  

 “(...) Podemos decir que la arquitectura funcional mal comprendida que creó una decoración 

maquinista hacia los años 1925/1930 es cosa muerta. Pero, por otra parte, se han hecho obras 

admirables, se han señalado rutas nuevas y se han establecido nuevas bases de urbanismo. (...) Existe 

una nueva arquitectura viva y de nuestros tiempos, (...) palpitante y joven. (...) Obras que se ajusten a la 

necesidad de una nueva estructura social que satisfaga nuestros anhelos espirituales y materiales. 

Podemos, para esto, aprovechar  todos  los medios que tenemos a mano, desde los más tradicionales a 

los más modernos; desde la piedra al ladrillo y hormigón armado, el acero y el cristal, siempre que estén 

                                                             
42 GATCPAC, RED., “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna” op. cit., pàg. 33.  
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controlados por un espíritu de orden, claridad y respeto a las constates milenarias, osatura espiritual de 

todas las grandes creaciones arquitectónicas”43.  

 Es conclou, per tant, que arribat aquest punt, el GATCPAC comença a 

endinsar-se envers l’actitud del Regionalisme Crític Mediterrani. El context mediterrani 

va adquirint al llarg de la dècada dels anys trenta una mena de “identitat mitogràfica”44 

per a una intel·ligència europea que fuig dels abusos d’una ideologia mecanicista de 

tipus alienant, com és el cas de les grans metròpolis de la civilització contemporània. 

Existeix un fervor desig de renaixença arquitectònica, basada en una dimensió més 

autèntica de l’existent fins llavors, i en el contacte amb una tradició verge i no 

contaminada; una tradició on l’ésser humà pugui participar de formes existencials i 

representatives que estiguin vinculades al sentiment de pertinença autòcton.  

 En aquest context, l’acostament als temes vernaculars de les ja esmentades 

Cases de cap de setmana al Garraf (1934-1935) de Sert i Torres Clavé adquiriria una 

clara identitat mediterrània amb especial atenció als factors lírics i espirituals negats 

pel funcionalisme germànic. Si bé es poden establir semblances en relació a la Casa 

Desmuntable (1932), construïda només tres anys abans, morfològicament els 

habitatges del Garraf són oposats en base a la seva relació amb l'entorn: per la Casa 

Desmuntable el contacte amb el medi natural s'estableix mitjançant un procés de doble 

abstracció, mentre que a les cases del Garraf es procura mantenir una relació amb el 

context a través de la inclusió de materials regionals. Aquesta relació semblança-

contrarietat és destacable, sobretot, en un dels elements comuns a ambdós 

habitatges: les terrasses. Si bé s'ha pretès una optimització dels espais de distribució 

procurant oferir un mínim d'habitabilitat per a un màxim de funcions, les terrasses, en 

ambdós projectes, neixen com un contrasentit, justificant-se com a elements de 

transició entre l'exterior i l'interior. En el cas de les cases del Garraf aquest contrasentit 

s'accentua, sobrepassa els conceptes exclusivament funcionalistes i adquireix un 

paper protagonista: "Serán para muchos, inútiles y poco funcionales; sin embargo, son 

estos factores, lírica y espiritualmente, de primera importancia"45. S’observa, en relació 

amb aquest fet, la creació d’un nou llenguatge: Sert i Torres Clavé esmenten els 

conceptes “lírica” i “espiritualitat” per justificar una opció del projecte i s’allunyen del 

pensament i el llenguatge tècnics que havien expressat a la Casa Desmuntable. 

                                                             
43  SERT, J. LL., “Conferencia de J. L. Sert, arquitecto del GATEPAC”. A AC nº 16. Barcelona: 
4t trimestre 1934, pàgs. 43-44. Cfr. també en aquesta tesi article complet: Apèndix Documental 
IV-II, pàg. 328. 
44 Cit. en PIZZA, A; ROVIRA, J. M., op. cit., pàg. 300. 
45 GATCPAC, “Pequeñas casas para ‘fin de semana’”. A AC nº 19. Barcelona: 3r trimestre 
1935, pàg. 36. Cfr. també en aquesta tesi article complet a Apèndix Documental V-II, pàg. 331. 
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S’entreveu, per tant, la influència de la construcció tradicional mediterrània, com és el 

cas de la volta catalana utilitzada al Tipus C, o del mobiliari, que s’allunya de les 

veneracions industrials i passa a estar adornat amb tota classe de ceràmiques, vímets 

o cadires artesanals. 

 A l’article que Ares escriu sobre aquests habitatges, hi detecta una transgressió 

de les noves constants establertes als congressos dels CIAM: “Estandarización 

parecía sustituirse por trabajo artesanal; universalismo por localismo; racionalidad por 

tradición; y economía por el lógico despilfarro de medios locales frente a la 

optimización del producto industrial”46. 

                                                             
46 ARES, C. M., "GATEPAC, Casas de fin de semana, entre la tradición y la máquina",  op. cit., 
pàg. 124.   

Figura 11. Comparativa entre la Casa Desmuntable (1932) del GATCPAC i les Cases de cap de 
setmana (1934-1935), de Sert i Torres Clavé. 
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 La referència a la tradició local es converteix, així, en una crítica oberta a certs 

aspectes de la modernitat. En la mateixa “Ciutat funcional” que el GATCPAC continua 

 

Figura 12. Article sobre la “Ciutat Funcional”, publicat a AC nº 5 el primer trimestre de 1922. 

projectant és necessari humanitzar una casa que implícitament es reconeix com a 

deshumana. L’episodi final d’aquest recorregut es desencadena amb el Pavelló de la 

República Espanyola a l’Exposició Universal de París, el 1937. Si en aquest context 

l’obra d’art, amb el seu poder de suggestió, es converteix en evocació i denúncia de la 

tràgica realitat de la Guerra Civil –el Guernica serveix d’exemple-, la referència als 

elements de l’arquitectura mediterrània en la concepció general del pavelló i l’exposició 

dels objectes d’artesania popular adquireixen un nou sentit. Amb la seva presència es 

vol demostrar la vitalitat i l’esperit d’invenció d’un poble amb la seva llibertat 
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amenaçada i la seva pau negada, i es proposa expressar la veritable ànima de la 

nació. 

 

Figura 13. Pavelló de la República Espanyola a l’Exposició Universal de París, el 1937. 

 

2.4. Primers contactes entre Milà i Barcelona 

 A partir dels principis transmesos per l'Estil Internacional, tant el Gruppo 7 com 

el GATCPAC intentaran modificar la tendència arquitectònica que en aquell període 

està preestablerta en els seus respectius països: el novecento a Itàlia i el noucentisme 

a Catalunya. Ambdós moviments neixen com a resposta a la Primera Guerra Mundial 

amb la voluntat de tornar al classicisme, mantenint, però, els trets distintius de cada 

regió i tendint a no abusar de l'ornamentació. D'aquesta manera, els arquitectes 

italians i espanyols vinculats als CIAM adapten el racionalisme a les vicissituds dels  

seus respectius territoris.  
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 Els orígens de l’arquitectura del Moviment Modern a Catalunya estan associats, 

d’una banda, a la relació de Sert i del GATCPAC amb Le Corbusier i els CIAM; i de 

l’altra són definits per l’intercanvi 

postal de documents i fotografies entre 

1925 i 1932, des de Barcelona i amb 

tres destinataris europeus, amb la 

finalitat de contribuir a la difusió del 

fenomen de la nova estètica que just 

llavors està naixent a Catalunya: Theo 

van Doesburg a La Haya, Sigfried 

Giedion a París i Alberto Sartoris a 

Lausana. Aquest últim prepara per a 

1931 el seu llibre Gli elementi 

dell’architettura funzionale47, que 

apareixerà finalment el febrer de 1932 

en compliment dels acords adoptats el 

1928, en el marc del congrés 

preliminar de La Sarraz, de realitzar 

una publicació sistemàtica sobre les 

activitats de tots els països 

representats pels CIAM48.  

 La documentació enviada 

inclou diverses obres dels tres nuclis 

del GATEPAC, entre les quals hi ha l’Edifici d’habitatges al carrer Rosselló 35 (1929) i 

l’Habitatge dúplex del carrer Muntaner (1931), tots dos de Sert. Així, la documentació 

s’ envia primer a Van Doesburg, el qual es proposa començar una sèrie d’articles 

sobre la nova arquitectura espanyola per a la seva publicació Het Bouwbedriif49, i a 

continuació es remet a Giedion i Sartoris, l’últim dels quals la inclourà íntegrament en 

la primera edició del seu llibre. 

                                                             
47

 SARTORIS, A., (1932)  Gli elementi dell’archittetura funzionale.  Publisher, U. Hoepli, Milà: 
1941 (3ª ed.). 
48 NAVARRO, M. I.,  “El GATEPAC y su primera difusión internacional: fotografías, documentos 
y fuentes”. A A. C. La revista del G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937. Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid: 2008, pàg. 243. 
49 El primer article es presentà el setembre de 1929. Cfr. VAN DOESBURG, T., “Mystik und 
Melancholie”. A Het Bouwbedriif, La Haya: setembre 1929. Cit. en: NAVARRO, M. I., op. cit, 
pàg. 109. 

Figura 14. Edifici d’habitatges al carrer Rosselló, 35
(1929), de Sert. 
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Figura 15. Habitatge dúplex al carrer Muntaner, 342 (1931), de Sert. 

 

2.4.1. Alberto Sartoris i el funcionalisme mediterrani 

 Nascut a Torí el 1901, Alberto Sartoris és l’arquitecte, teòric i crític, catalitzador 

de l’arquitectura funcional i del purisme racionalista, i que manté vius els seus 

preceptes durant tota la Segona Guerra Mundial i els anys posteriors. Planteja, però,  

una reclamació genèrica sobre l’urbanisme humà i un enfocament revisionista de la 

història de l'arquitectura moderna, així com el reconeixement de l'espai entès com a 

principal aportació del projecte arquitectònic modern. Aquests tres aspectes 

conflueixen, a més, en un especial interès cap a l'habitatge com a projecte central de 

la modernitat sota la noció utòpica de l'acció d'habitar, regit pel concepte de disseny 

modern. Fins i tot, en un article publicat al primer número de Quadrante, Sartoris 

defensa ja que l’arquitectura de l’Estil Internacional podria haver rebut les influències 

de l’arquitectura popular mediterrània: 

 “(...) I Greci impiegarono nelle loro modulazioni architettoniche e plastiche, basate sul movimento 

e sulla statica dei rettangoli dinamici, traciati geometrici rigorosamente esatti e in certo qual modo identici 

a quelli che informano le composizioni dei razionalisti europei e le proporzioni caratteristiche rivelate 

dall’ossatura delle loro opere (...). Come dicevamo innanzi, questi postulati della nuova architettura stillano 

anche di nozioni di origine antica che hanno avuto, sull’arte mediterranea particolarmente, una impronta di 

ordine imperativo, la cui struttura organica si apparenta al famoso numero d’oro, che era –allora- 

indispensabile per chi volesse creare e fissare nell’opera forme artistiche consentanee colla sensibilità e lo 

spirito dell’epoca. Tale crescienza armonica nello spazio, tale successione dinamica nel tempo, si sono 

tramandate sino a noi e oggi, più che mai, gli architetti modernisti sono stati avvinti da una bellezza 

plastica, che non può essere un miraggio, ma forse la possibilità eterna di elaborare l’opera d’arte nella 

perfezione assoluta, nella serenità più alta, più impensata. (...)”50. 

 

                                                             
50 SARTORIS, A., “Avvenire del funzionalismo”. A Quadrante, nº 1, Milà: maig 1933, pàg. 59.  
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a).- Primitivisme regionalista crític mediterrani 

 Els orígens de l’actitud regionalista crítica llombarda de caire mediterrani es 

poden trobar curiosament al cantó del Tesí de Suïssa, en els protagonistes del 

moviment racionalista d’abans de la segona guerra, però sobretot en el propi Sartoris. 

Entre les seves obres d’aquest període destaquen les construïdes al cantó de Valais, 

com són la Cappella del Buon Consiglio (1932) a Lourtier i dos petits habitatges 

unifamiliars d'estructura de formigó, projectats tot seguint la tendència regional 

Figura 16. Cappella del Buon Consiglio (1932) a Lourtier, d’Alberto Sartoris. 
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viticultora de la zona, construïts entre 1934 i 1939, dels quals el més notable és la 

Residència Morand-Pasteur (1934-1935) a Saillon. 

 Pel que fa a l’església, és la primera racionalista d’alta muntanya de tot el món, 

construïda vint-i-dos anys abans de la Capella de Ronchamp de Le Corbusier. 

 

Figura 17. Residència Morand-Pasteur (1934-1935) a Saillon, de Sartoris. 

  Per la seva banda, la Residència Morand-Pasteur és una obra central en 

l'estudi de les relacions entre idea i realització. La construcció d'una casa a la zona de 

vinyes de Martigny té una significació particular en l'entorn proposat, ja que la zona 

havia estat considerada feia poc temps indret d’interès nacional i es va adoptar l'acord 

de protegir de manera institucional el paisatge agrari i els seus cultius tradicionals, 

entenent que la producció del vi procedent de l’aprofitament sistemàtic dels vessants 

mitjançant les vinyes, proporcionava, d’una banda, una producció considerada com a 

part de la tradició cultural del país i, de l’altra, permetia mantenir uns trets 

característics del paisatge de la zona. De fet, la construcció d’aquest habitatge 

modern, per a un client relacionat amb una activitat tradicional, com és el cultiu de la 
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vinya, connecta amb certes consideracions sobre el significat de les vil·les modernes 

"clàssiques", en contacte directe amb una naturalesa ordenada. El projecte obté ressò 

a tota Itàlia en ocasió de la VI Triennale (1936), on s’exposa com a obra representativa 

d'arquitectura italiana51. La descomposició dels volums permet l’adaptació de l'edifici a 

un terreny de gran pendent, així com disposar d’un angle de la casa en les dues 

direccions més pintoresques de les quals es beneficia, obrint els buits i la pèrgola 

principal cap a aquestes panoràmiques espectaculars. A l'angle oposat, la casa es 

tanca a l'entorn, i s’obrin perforacions segons la conveniència de l'ús intern, sempre de 

petites proporcions. L'interior es programa mitjançant el mètode cromàtic-dinàmic de 

Sartoris, que estableix una diferenciació dels diferents plans en funció de la seva 

orientació pel que fa a la llum, i identifica a través d'aquesta selecció de color els 

diversos elements que proporcionen ordre a l'espai interior.  

 Frampton esmenta aquestes obres al capítol dedicat al Regionalisme Crític de 

la seva Modern Architecture; i argumenta la seva contribució a l’inici d’aquest 

regionalisme a partir de la pertinença al principi cantonal d’admissió i exclusió, el qual 

considera que sempre ha afavorit formes d’expressió extremadament denses: “(...) 

with the canton favoring local culture and the Federation facilitating the penetration and 

assimilation of foreign idea”52. Però per Sartoris, com també per Frampton a l’hora de 

definir què és el Regionalisme Crític, l'arquitectura rural, així com els seus trets 

regionals, és perfectament combinable amb el racionalisme contemporani. De fet, 

conté en la pràctica tots aquells criteris funcionals en què es basen essencialment els 

moderns mètodes constructius. D’aquesta manera, es pot afirmar que la força de la 

cultura provincial resideix en la seva capacitat per condensar el potencial artístic i crític 

d'una regió, assimilant i reinterpretant, al mateix temps, les influències externes.  

 

b). L’interès per l’arquitectura del GATCPAC 

 Ja en el primer CIAM realitzat al Castell de La Sarraz el 1928, al qual Sartoris 

assisteix com a representant italià i fundador, s’inicia una important campanya de 

difusió de la nova arquitectura racionalista italiana. La difícil situació que travessarà 

l’obra de Sartoris a partir d’aquest moment, arran de les polèmiques suscitades entre 

els sectors defensors de la tradició i els europeistes pro Estil Internacional, així com els 

blocs configurats al voltant dels conceptes de racionalisme i futurisme, el portaran a 

reflexionar sobre quin camí prendre, amb la finalitat de trobar una estratègia 

                                                             
51 PICA, A., Guida della Sesta Triennale, op. cit., pàg. 143. 
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suficientment sòlida. La seva posició pretendrà representar, al mateix temps, tant les 

tesis del Moviment Modern com les de la identitat tradicional italiana. Per això, el seu 

objectiu prioritari durant els anys trenta consistirà en l’extensió dels contactes de 

l’escena internacional en el camp de l’arquitectura per tal de conèixer altres realitats 

similars a la italiana. I una estratègia d’aquest gènere només podia comptar amb el 

recolzament de Le Corbusier, al qual Sartoris coneix personalment al congrés, i amb 

qui comparteix aquesta voluntat mediterranitzadora. Simultàniament, però, Sartoris 

també realitza diverses col·laboracions a Itàlia amb Terragni, amb el qual manté 

relacions esporàdiques des de 1926 arran de la constitució del Gruppo 7. 

 Més enllà de les seves fronteres, diverses publicacions s’encarreguen de donar 

a conèixer les obres de Sartoris en revistes sobre la nova arquitectura internacional. I 

el primer text publicat a Espanya és de Fernando García Mercadal, el qual té 

l’oportunitat de conèixer Sartoris a la reunió fundacional del CIAM. L’article es publica 

a la revista Arquitectura el mes de setembre del mateix any i es titula: “La moderna 

arquitectura en Italia. Una obra reciente de Sartoris en Turín”53. Tracta sobre el 

Padiglione dei mobilieri (1927-1928), que l’italo-suís realitza per a la mostra general 

sobre l’artesanat de Torí, així com el premi rebut poc després. Mesos més tard, 

Sartoris divulga a Itàlia l’obra de Mercadal en un article que anuncia el seu futur llibre, 

“Gli elementi della nuova architettura”54.  

 Però el primer contacte visual de Sartoris amb l’arquitectura espanyola i 

catalana és posterior a la publicació de l’article de García Mercadal. Es produeix a 

través de la publicació que Theo Van Doesburg publica, el setembre de 1929 a la seva 

revista Het Bouwbedriif, sobre la nova arquitectura espanyola, després de rebre, per 

part de l’espanyol, un extens material fotogràfic sobre la seva obra. Aquesta 

documentació està associada a successius enviaments postals per part d’altres 

membres del GATEPAC, com José Manuel Aizpurúa i Luis Vallejo, i entre els quals hi 

ha també Sixt Illescas, Sert i Torres Clavé.  

 En aquest moment Sartoris encara no ha viatjat a Espanya i només té el 

contacte dels companys bascos del GATEPAC Aizpurúa i Vallejo, que ha obtingut del 

reportatge publicat per Van Doesburg. Així, en una carta escrita per Vallejo i dirigida a 

Sartoris, el 19 de març de 1930, en resposta a les preguntes que l’italo-suís formula 

                                                                                                                                                                                   
52 FRAMPTON, K., (1980) Modern architecture, a critical history. Thames and Hudson, Londres: 
1992 (3ª ed. corr. i augm.), pàg. 322. 
53 GARCÍA MERCADAL, F., “La moderna arquitectura en Italia. Una obra reciente de Sartoris 
en Turín”. A Arquitectura, Madrid: setembre 1928. 
54 Cfr. SARTORIS, A.,“Gli elementi della nuova architettura”. A Rivista per gli amatori de La 
Casa Bella, nº 8.  Milà: agost 1929, pàgs. 9-13.  
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sobre l’arquitectura espanyola en una carta anterior enviada a Aizpurúa, i que el basc 

reenvia a Vallejo per tal que respongui en nom seu, aquest envia una gran quantitat de 

material fotogràfic amb text adjunt que s’estructura en punts a partir del qüestionari de 

Sartoris. A la seva carta, aquest fa diverses preguntes relacionades amb l’arquitectura 

espanyola, una de les quals sobre els arquitectes barcelonins, deixebles de Le 

Corbusier. En resposta, Vallejo, a més de donar-li l’adreça postal de García Mercadal, 

també li facilita les dades personals de Torres Clavé i de Sert; i explica a Sartoris: “(...) 

C’est a Barcelona ou malgré l’influence de Gaudí j’espère sortira quelque chose 

d’intérêt (...) parce que la France est très prochaine”55. Observi’s en aquest fragment 

l’esperança dipositada en l’arquitectura de la ciutat comtal i el respecte i admiració pel 

llenguatge arquitectònic francès, fonamentat en la figura de Le Corbusier. Al mateix 

temps, ja s’entreveu la importància que Gaudí tindrà en el desenvolupament de 

l’arquitectura moderna catalana i, per tant, la tendència regionalitzant del context 

mediterrani, que el propi Le Corbusier, però també el mateix Sartoris, acabaran també 

per desenvolupar. A la mateixa carta Vallejo comunica a Sartoris que també li ha 

demanat a Mercadal que respongui el seu qüestionari. 

 Aquesta sol·licitud de material per part de Sartoris es produeix en un moment 

fonamental del procés d’elaboració de Gli elementi dell’architettura funzionale (1932). 

L’aparició de la segona edició del llibre, tres anys després, i que es presenta, com en 

la primera, a la “Galleria del Milione” de Milà, d’Edoardo Persico, mostra una gran 

diferència respecte de la publicació anterior: les obres espanyoles hi ocupen un apartat 

de contingut limitat, però si bé en la primera edició se n’havien presentat de tots els 

nuclis del GATEPAC, en la segona, Sert ocupa un lloc preeminent i obté una atenció 

privilegiada a través de les seves primeres obres com autor individual i després com a 

membre del GATCPAC56. Entre les obres presentades hi ha les Cases de cap de 

setmana del Garraf, la Casa Bloc (1936), l’Edifici d’habitatges al carrer Muntaner, o el 

Dispensari Antituberculós (1938). De fet, és l’apartat consagrat a les obres del 

GATCPAC aquell que representa una situació de canvi respecte de la primera edició, i 

                                                             
55 Carta de Luis Vallejo a Alberto Sartoris. Bilbao: 19 de març de 1930. (ACM EPFL-ENAC, 
Lausanne). Carta mecanografiada en francès, amb rúbrica de Luis Vallejo. Cit. en: GASCH, S., 
“Una escuela de arquitectura nueva en Barcelona”. A A. C. La revista del G.A.T.E.P.A.C. 1931-
1937, op. cit., pàgs. 68-71. Cfr. també en aquesta tesi la carta sencera: Apèndix Documental 
VI-II, pàg. 342. 
56 Carta d’Alberto Sartoris a Josep Lluis Sert. Rivaz, Lavax: 25 de març de 1934. (AC-
GATCPAC AHCOAC, Barcelona). Sartoris demana a sert material per a la realització de la 
segona edició de Gli elementi dell’archittetura funzionale (1935). Carta mecanografiada en 
francès, amb rúbrica d’Alberto Sartoris. Cfr. també en aquesta tesi la carta sencera: Apèndix 
Documental VII-II, pàg. 344. 
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substitueix el lloc que abans ocupaven algunes obres de Mercadal i d’altres arquitectes 

del grup nord. A partir d’aquest moment s’iniciarà una relació regular de 

correspondència entre els redactors d’ AC i el propi Sartoris.  

 Les diverses activitats artístiques desenvolupades a Milà al voltant de la 

“Galleria del Milione” (1932-1938), que Pagano dirigeix, donen com a resultat la 

constitució d’un grup paral·lel a la ciutat de Como quan, a partir de 1943, les lleis 

racials i les posteriors persecucions comencen a afectar els sectors més compromesos 

amb les tendències modernes europees. La resposta és la constitució del Gruppo di 

Como, del qual Sartoris també forma part, així com l’increment de les activitats 

culturals, en una confrontació virtual d’ofensiva basada en la qualitat de la producció, 

en el seu caràcter frenètic i en la unió dels seus promotors que integren els pintors 

abstractes, i compta, entre d’altres membres, amb Terragni.  

 

2.4.2. Contactes entre el GATCPAC i el Gruppo 7 

 Els primers contactes entre els membres del Gruppo 7 i el GATCPAC, es 

remunten a començaments de 1932, quan la “Galleria del Milione” és presentada a 

AC, com “le centre des tendances actuelles et des arts visuels audacieux, et est 

logiquement le point de rencontre des architectes rationalistes”57. Poc després, són els 

redactors d’AC qui sol·liciten informació a la Galleria sobre l’exposició que s’havia 

inaugurat l’11 de maig de 1930 a Monza i que es publicarà el primer trimestre de 

193258. Així, s’inicia un intercanvi postal de material entre els membres d’un i altre 

grup.  

 En el mateix número AC publica un article dedicat a la Casa Elettrica de Figini i 

Pollini, com exemple de l’arquitectura del Gruppo 7, i que ha estat l’estrella de la 

mostra de Monza. El culte per la secció àuria, per les proporcions harmòniques, per 

una desitjable exactitud de l’arquitectura, però respectant una tradició depurada a 

partir dels paradigmes de la construcció italiana menor, aspirant a una regionalitat 

mediterrània contemporània, inspiren els projectes dels protagonistes de la modernitat 

italiana, i els redactors d’AC així ho expressen: 

 “El año pasado, a raíz de haberse construido la ‘Casa Ellettrica’ de los arquitectos Figini, Frette, 

Libera y Pollini del Gruppo 7 en la exposición internacional de Artes y Oficios celebrada en Monza [IV 

                                                             
57 Carta enviada a AC per part de la “Galleria del Milione”. Milà: 27 de gener de 1932. (AC-
GATCPAC AHCOAC, Barcelona). Carta mecanografiada en francès. Cit. en: PIZZA, A., 
”Sincretismos mediterráneos”. A A. C. La revista del G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937, op. cit., pàg. 
247. 
58 Carta enviada per AC a la “Galleria del Milione”. Barcelona: 3 de març de 1932. (AC-
GATCPAC AHCOAC, Barcelona). Carta mecanografiada en francès. Cit. en: PIZZA, A., íbid. 
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Triennale], el gran público comenzó a interesarse por el movimiento moderno. Los periodistas empezaron 

a ocuparse de arquitectura, los críticos conservadores se encontraron de repente frente al problema de 

disertar sobre cosas que hasta entonces habían callado y que, naturalmente, tenían que negar; sólo 

algunos pocos comprendieron que se trataba de cuestiones capitales que no se podían descartar tan 

fácilmente. (…) En Milán se inauguraban las primeras tiendas modernas, y en Como la casa de viviendas 

de alquiler edificada por Giuseppe Terragni suscitó vivas discusiones, llegando el municipio a imponer una 

fuerte multa en metálico al arquitecto por haber construido la fachada completamente lisa. A todo esto, en 

otoño de 1930, organizada por Marinetti, tuvo lugar una exposición en recuerdo del arquitecto Sant’Elia en 

su ciudad natal Como. (…) Todas estas manifestaciones han contribuido a hacer indispensable un 

movimiento de conjunto. Comprendiéndolo así, se han unido todos los pequeños grupos existentes 

formando el M.I.A.R. (Movimiento Italiano per l’architettura Razionale) cuya primera manifestación ha sido 

una gran exposición de arquitectura moderna en Roma y Milán (Abril y Junio 1931)”59. 

 Entre el 29 de març el 2 d’abril de 1932, el GATCPAC organitza a Barcelona la 

reunió del CIRPAC que ha de servir per preparar el IV CIAM, que inicialment s’ha de 

celebrar a Moscú, però que acabarà fent-se a Atenes. Per primera vegada la trobada 

es realitza en un entorn allunyat del predominant centralisme europeu continental i es 

situa dins els marges mediterranis. De fet, a la carta que Gino Pollini envia als 

membres del GATCPAC en resposta a la convocatòria de participació a la trobada de 

Barcelona, es pot llegir aquesta voluntat de llatinitzar l’arquitectura moderna: “(...)  

célébrer a Barcelone une réunion des Délégués pour essayer d’établir aussi, an 

contact plus grand avec les pays latins les incorporant définitivement au mouvement 

actuel de l’architecture”60.  

 A partir d’aquesta data les relacions entre el GATCPAC i Pollini s’enfortiran. Un 

exemple n’és la carta que Pollini novament escriu al grup català agraint la recepció del 

número d’AC  on hi ha el reportatge sobre la reunió de Barcelona. L’italià ofereix la 

seva ajuda per promocionar la revista en el context italià i els anima a continuar el 

vincle amb la Galeria del Milione ja que formen part del mateix equip i ella podrà 

ajudar-los a difondre la revista: “Ho ricievuto la vostra rivista AC, colle fotografie della 

reunione di Barcellona, che mi hanno molto interessato. Farò del mio meglio per fare 

della propaganda alla rivista. So che voi siete in rapporto colla Galleria del Milione a 

                                                             
59 RED., “El movimiento arquitectónico actual en Italia”. A AC nº 5. Barcelona: primer trimestre 
1932, pàgs. 25-27. Cfr. també en aquesta tesi article complert: Apèndix Documental VIII-II, pàg. 
346. 
60 Carta de Gino Pollini al GACTPAC. Milà: 3 de març de 1932.  (AC-GATCPAC AHCOAC, 
Barcelona). Carta mecanografiada en francès amb rúbrica de Gino Pollini. Cfr. també en 
aquesta tesi la carta sencera: Apèndix Documental IX-II, pàg. 349. 
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Milano; questo è molto bene perchè detta Galleria lavora nel nostro senso, e credo 

potrà aiutarvi a difondere la pubblicazione”61. 

 

Figura 18. Reunió del CIRPAC a Barcelona. Recepció amb les autoritats. Entre d’altres: Sert, Le 
Corbusier, José Manuel Aizpurúa, Cornelius van Eesteren i Gino, Pollini. 

 Es ratificarà, per tant, la suposada consanguinitat entre els representants dels 

dos territoris mediterranis. Potser per aquest motiu no sorprèn gens la dedicatòria que 

els redactors d’AC fan a l’arquitectura milanesa amb motiu de la V Triennale. La 

intenció de la mostra és afirmar-se com indicació inequívoca d’una “via italiana” cap a 

la modernitat, i que trobarà diversos motius de parentiu amb els veïns catalans. Fins a 

tal  punt és d’important l’exposició que en la presentació de la secció espanyola, el 

redactor del catàleg oficial de la mostra milanesa ressenya d’aquesta manera els 

materials enviats pel GATEPAC: “Hanno rivendicato il diritto a una architettura adattata 

al clima e alle luci della Spagna e hanno dimostrato di nuovo fino a che punto è 

mediterranea questa architettura che alcuni continuano a chiamare nordica ma che nel 

                                                             
61 Carta de Gino Pollini al GACTPAC. Milà: 12 de maig de 1932.  (AC-GATCPAC AHCOAC, 
Barcelona). Carta mecanografiada en italià amb rúbrica de Gino Pollini. Cfr. també en aquesta 
tesi la carta sencera: Apèndix Documental X-II, pàg. 350. 
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nord riconoscono come mediterranea”62.  Per la seva banda, AC presenta un complet 

reportatge sobre l’exposició i, en especial, sobre la Villa-studio per un artista: 

 “Para la última exposición de “LA TRIENNALE” se construyó ex profeso en unos espléndidos 

jardines cercanos a Milán, un gran palacio con tendencia dudosa para alojar la Exposición general, y en 

diferentes lugares del mismo jardín fueron edificados una serie de pequeños pabellones proyectados por 

los arquitectos de la nueva tendencia en Italia. (…) Una de las ilustraciones adjuntas, se refiere 

concretamente a la ‘villa studio para un artista’, realizado por los arquitectos Pollini y Figini. Esta 

construcción es, quizás, una de las mejores obras italianas de la arquitectura moderna; de una gracia y 

atractivo exclusivamente mediterráneo, los arquitectos que la han realizado han tenido el acierto de 

resucitar y tratar modernamente el elemento ‘patio’ abriendo en él los grandes ventanales de cristal, 

orientándolos de manera que estén preservados del sol durante el verano. (…) La losa que cubre una 

parte del patio [tiene por objetivo] tamizar la luz, excesivamente intensa en nuestros climas. (…) Dicho 

concepto (…) podrá revivir actualmente y contar como elemento característico diferenciador de la 

arquitectura funcional mediterránea de la nórdica. Lógicamente, instintivamente, los pueblos latinos son 

los puntales de esta diferenciación anti-nórdica del racionalismo. 

 “Las realizaciones de los arquitectos italianos en ‘LA TRIENNALE’ tienen un denominador 

común: latinidad, meridionalidad, que les diferencia en esencia de las realizaciones de los arquitectos 

nórdicos. Y es que la nueva tendencia arquitectónica tiene unas raíces profundamente arquitectónicas. 

(…) En tres años de lucha desde la ‘Casa Ellettrica’ (…) hasta la ‘Villa-studio para un artista’ presentada a 

la ‘TRIENNALE’ del año pasado se ha hecho un camino considerable en Italia.  (…) Existe en Italia 

actualmente un grupo de jóvenes arquitectos dotados de una fuerza espiritual y de gran espíritu de lucha 

que son el alma de estas manifestaciones, que saben exactamente el camino que han escogido y que 

combaten encarnizadamente contra el estilo ‘Imperium Romanum’ y contra el clásico modernizado, 

últimamente cultivado en Italia.  (…) La arquitectura moderna triunfa en Italia como triunfará en todas 

partes. (…) Estamos ya al final de la época heroica, de la época del venteo y de la destrucción del 

concepto decorativista. (…) La nueva generación que se forma en el campo y que tiene la pasión del aire 

libre, del sol y de la luz, comprenderá fácilmente la pared desnuda, radicalmente desnuda, la casa 

sana”.63 

 

2.4.3. Josep Maria Sostres: irregularitat i heterodòxia arquitectònica 

 Es pot considerar Josep Maria Sostres el primer teoritzador català de les 

possibilitats d’una arquitectura moderna, regionalista crítica i mediterrània. Forma part 

del grup d’intel·lectuals de postguerra que viuen la contradicció entre una impossible 

recuperació de qualsevol tipus de posició tradicional i el pessimisme davant les 

promeses de progrés servides pels portadors de la modernitat. No obstant, el seu 

interès per l’arquitectura del Moviment Modern neix molt abans. 

 

                                                             
62 RED., Guida della quinta Triennale, Triennale de Milà: 1933, pàg. 256.  
63 RED., “La exposición de ‘La Triennale’ – Milán”. A A. C. nº 13. Barcelona: primer trimestre  
1934, pàgs. 35-36. Cfr. també en aquesta tesi article complert: Apèndix Documental XI-II, pàg. 
351. 
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a).- Les influències internacionals 

 Poc abans d’esclatar la Guerra Civil, Sostres intenta l’ingrés a l’Escola 

d’Arquitectura, però una malaltia pulmonar l’obliga a romandre, en llarga 

convalescència, fins a començaments dels anys quaranta, a Esterri d’Àneu. Durant 

aquest període, la voluntat de coneixement de l’arquitectura moderna el porta a 

descobrir l’avantguarda racionalista dels anys trenta a través de la subscripció a la 

revista AC, de les lectures dels Casabella de Pagano, de Chiers d’Art, de 

l’Architectural Review de Nikolaus Pevsner, una de les poques revistes orientades 

exclusivament cap a la tasca crítica, i del pensament del propi Pevsner, de qui es 

considera deixeble. 

 En finalitzar la guerra, ja recuperat i convertit en arquitecte (1946), entra a 

treballar a l’estudi de Sixt Illescas, una de les poques supervivències racionalistes de 

la postguerra. Aquesta experiència és l’única realitzada a Barcelona per Sostres, 

abans de la participació al “Concurso sobre el problema de la vivienda económica en 

Barcelona”. Sostres és apreciat al despatx d’Illescas pel seu òptim coneixement dels 

ordres i les proporcions. I l’oportunitat de treballar allà resulta una ocasió única per 

ampliar aquests coneixements, ja que li permet l’accés als textos d’arquitectura de la  

biblioteca: “Al lado de los textos del Renacimiento toscano, de Palladio, (edición de 

1741 de Architettura di Andrea Palladio Vicentino64) y de la arquitectura clásica, había 

algunas obras de Pevsner (Pioneros del Movimiento Moderno65, de 1936, y Esquema 

de la arquitectura europea66, de 1943) y de Le Corbusier (Vers une architecture, por 

aquel entonces inencontrable en Cataluña), (...) además de todas las ediciones de AC 

y de Informes de la construcción, revista técnica publicada en Madrid”67. Però més 

enllà de l’obtenció del títol d’arquitecte, Sostre es forma com a historiador de l’art i de 

l’arquitectura a través dels ecos que la Revista de Occidente, la  prestigiosa editorial 

dirigida per Ortega i Gasset, fa arribar de la gran historiografia centreeuropea: Regl, 

Wolflin, Schmarshow, Frankl, però també Giedion i el propi Zevi ensenyen el jove 

teòric una manera de veure l’art i l’arquitectura profundament renovadora en el ranci 

context de la historiografia practicada per la majoria dels professors acadèmics. 

Sostres, d’altra banda, desenvolupa una visió absolutament cosmopolita i universal. 

                                                             
64 (1741) Lo studio dell’architettura di Andrea Palladio, vicentino. Colle debite permissioni, 1800.  
65 Cfr. PEVSNER, N., (1936) Pioneers of Modern Design: From William Morris to Walter 
Gropius. Penguin Books, Londres: 1991, (6ª ed.). 
66 Cfr. PEVSNER, N., (1943) Esquema de la arquitectura europea, Infinito, Buenos Aires: 1988 
(5ª ed.). 
67 BONINO, M.; SOLÀ-MORALES, I. DE (intr.), Josep Maria Sostres. 1915-1984.  Celid, Torí: 
2000, pàg. 46. 
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 El mateix any de finalització dels estudis realitza un viatge a Itàlia on visita les 

obres de Terragni –mort el 1943-, les quals ja coneix gràcies als llibres que ha pogut 

consultar d’Agnoldomenico Pica -La nuova architettura nel mondo68 (1938) i La nuova 

architettura nella Italia69 (1936)- també a la biblioteca d’Illescas. A Como s’interposa 

entre ell i el món arquitectònic dels anys trenta la nova interpretació artística d’un 

brillant grup de pintors, escultors i arquitectes, entre els quals hi ha Mario Radice, 

Manlio Rho, Ico Parisi –col·laborador de Terragni-, i Carla Prina -muller de Sartoris-. 

Tots ells havien freqüentat l’estudi de Terragni abans de la guerra: “En aquellos años 

tengo ocasión de conocer el círculo de racionalista italianos, (...)  Ico Parisi es el que 

mejor interpretaba un racionalismo entonces nuevo, menos severo que el de 

Terragni”70. Durant el viatge Sostres visita un bon número d’obres de Terragni, com  

l’Edificio Novocomun (1928), la Casa del Fascio (1933-1936), la Villa Bianca (1936-

1937) a Seveso, o la Casa Giuliani-Frigerio (1939). En relació amb aquestes 

circumstàncies, Salvadó Tarragó afirma: “El mediterranismo y el clasicismo 

compositivo de Terragni, características también presentes en el racionalismo catalán, 

influyen en Sostres y le ayudan a configurar su mundo artístico personal en unos 

momentos en los que empieza a detectar la crisis en el desarrollo del racionalismo”71.  

                                                             
68 Cfr. PICA, A., La nuova architettura nel mondo. U. Hoepli, Milà:1938.  
69

 Cfr. PICA, A., (1936) Recent Italian architecture. Edizioni del Milione, Milà: 1959. 
70 SOSTRES, J. M. Cit. en: BONINO, M.; SOLÀ-MORALES, I. DE (intr.), op, cit., pàg. 48. 
71 TARRAGÓ, S., “Josep Mª Sostres, Arquitecto”. A 2C: construcción de la ciudad, nº 4, 
Barcelona: agost 1975, pàg. 11. 
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 No obstant, Sostres sempre tindrà com a gran referent el modernisme 

clarament regionalista de Gaudí, punt clau de la cultura popular i que permetrà 

l’assoliment del desitjat estadi superior del projecte modern. Aquest interès pel mestre 

català es pot entendre com una manera autòctona d’afrontar la recerca d’una 

superació del funcionalisme. Les investigacions sobre la importància dels components 

subjectius i les forces ocultes en l’obra de Gaudí constitueixen la contribució decisiva 

per a la formulació d’un funcionalisme dialèctic capaç d’explicar allò racional i allò 

irracional com a dos aspectes d’una mateixa realitat concreta.  

 

b).- Producció teòrico-crítica abans de 1949: un cert organicisme 

 Tota la recerca de Sostres es mou entre la passió per l’arquitectura del 

Moviment Modern i la consciència de la seva crisi. El seu interès es decanta, sobretot, 

Figura 19. De dalt a baix: Edificio Novocomun (1928) a Como, Villa Bianca (1936-1937) a Seveso, 
Casa Giuliani-Frigerio (1939), també a Como. Totes obres de Terragni. 
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per aquelles figures que van saber portar fins el límit l’experiència funcionalista. 

Sostres entén i usa allò modern com un passat. Allò que persegueix és la construcció 

d’un ampli repertori figuratiu que ha de complementar-se amb una intensa reflexió 

sobre els aspectes sintàctics. La seva obra escrita i dibuixada gira al voltant d’aquest 

tema de manera sistemàtica. L’aparent casualitat dels elements es contraposa amb la 

rigorosa recerca metodològica sobre la composició basada en els estudis de crítica 

d’art pur-visualistes, fet que li permet d’interpretar i usar amb la mateixa intenció tant 

un quadre gòtic o un edifici de Brunelleschi com un projecte d’Alvar Aalto o una obra 

de Gaudí. 

 La consciència d’estar vivint la fase posterior al període revolucionari del 

Moviment Modern, juntament amb el sentiment de crisi dels valors universals, sembla 

imposar a Sostres l’exigència de proposar punts de vista diferents. Si s’aprofundeix en 

l’anàlisi dels seus escrits hom s’adona que tots ells han estat teixits amb uns fils 

temàtics que es repeteixen i romanen. El resultat és un discurs obert però circular, un 

sistema de variacions que sorgeixen de la interacció d’uns pocs eixos conceptuals. El 

primer d’aquests eixos, segons les tesis de Carles Martí i Antonio Armesto, és la 

comprensió de la modernitat com un cicle cultural en evolució que, després de la fase 

pionera de les avantguardes, ha de ser capaç de fundar la seva pròpia tradició, 

desenvolupant totes les seves vicissituds: “Tenemos que pensar que en muchos 

aspectos no somos más que los primitivos de la civilización moderna”72. Aquesta frase 

resumeix molt bé la posició de Sostres, molt semblant a la defensada per Rogers en el 

mateix període a Casabella. Sostres encomana als arquitectes de la seva generació la 

discreta però ambiciosa tasca d’elaborar una síntesi estable i definitiva en la qual 

estiguin presents tots els ingredients de la modernitat: “No olvidemos que toda 

revolución [pretende] establecer las bases de una nueva tradición con vigencia 

temporal imprevisible”73.  

 Directament vinculat a l’anterior, apareix un altre eix que complementa Sostres 

d’un mode dialèctic: es tracta de la necessitat d’elaborar una concepció dinàmica de la 

cultura i de la història que aconsegueixi incorporar a la noció de modernitat totes 

aquelles dimensions de la realitat que han de ser tingudes en compte per qualsevol 

obra artística que aspiri a ser intèrpret del propi temps74. Així, en els primers anys 

cinquanta Sostres considera que la clau d’aquesta concepció passa pel 

                                                             
72 SOSTRES, J. M., 1951. Cit. en: ARES, C. M.; ARMESTO, A., SOSTRES. Arquitecto. 
Architect., COAC, Barcelona: 1999, pàg. 16. 
73 SOSTRES, J. M., 1956. Cit. en: ARES, C. M.; ARMESTO, A., op. cit, pàg. 21. 
74 ARES, C. M.; ARMESTO, A., íbid. 
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desenvolupament d’una “arquitectura orgànica” entesa com a moviment de restauració 

capaç d’ampliar les conquestes de la fase pionera del Moviment Modern, incloent-hi 

aspectes tan complexos com la nova consciència de la historicitat, la revisió crítica del 

racionalisme filosòfic, la presència de la psicoanàlisi, les troballes de l’etnografia o 

l’interès pel folklore de les societats primitives75. Com a corol·lari d’aquests dos eixos 

principals n’apareixen dos més que tenen també per Sostres una gran importància. En 

primer lloc hi ha el dualisme existent entre art i tècnica pel que fa al reconeixement 

explícit del paper decisiu que els procediments tècnics tenen en l’esdevenir de 

l’arquitectura; aquesta noció permet superar aquella estreta visió dels estils com a pura 

convenció cultural i, d’aquesta manera, es pot assolir la comprensió activa de la 

història. En segon lloc, Sostres emfatitza la necessitat de complementarietat entre 

arquitectura i naturalesa. 

 Tots aquests eixos conceptuals es relacionen entre sí a través d’un principi 

metodològic que els estructura: l’oposició de contraris a la recerca d’una síntesi. La 

capacitat integradora que es deriva d’aquest procediment dialèctic es converteix, per 

Sostres, en una veritable forma mentis que presideix tota la seva tasca intel·lectual i 

que roman immunitzada de qualsevol contaminació dogmàtica76.  

 Amb aquestes premisses es conclou que Sostres utilitza les oposicions duals 

com a mètode per aclarir les etapes contradictòries de la cultura. De fet, Ares i 

Armesto parlen de l’oposició nòrdic-mediterrània, o septentrional-meridional, que actua 

com a veritable gresol i coincideix, en realitat, amb la pròpia experiència formativa de 

la cultura arquitectònica moderna. El desenvolupament d’aquest dualisme, més enllà 

de la coincidència, s’entrellaça amb allò que Sostres enuncia per descriure la seva 

pròpia evolució d’una posició empírica a una altra de més conceptual. 

 

 Hi haurà moltes afinitats entre l’associació llombarda i la catalana: des del 

període històric en el qual comença la mobilització modernitzadora fins l’aparició de Le 

Corbusier com a figura de guia indiscutible; des de la sintonia reivindicada amb el 

moviment internacional a la recerca creativa d’un camí autònom d’adhesió a aquesta 

“cosmologia referencial”77; des de la pràctica recurrent de viatges d’estudis i contactes 

amb els representants europeus a una compromesa activitat d’autopromoció. I és que 

                                                             
75 Cfr. SOSTRES, J. M., “El funcionalismo y la nueva plasticidad”. A Revista Pyrene. Olot: juny 
1949, pàgs. 35-37. Cit. en: SOSTRES, J. M., Opiniones sobre Arquitectura. Col. De 
Arquitectura nº 10, Comisión de Cultura del COAATM, Galería-Librería Yerba, Consejería de 
Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma, Murcia: 1983, pàgs. 156-197. 
76 ARES, C. M.; ARMESTO, A., íbid. 
77 PIZZA, A.; ROVIRA, J. M., op. cit., pàg. 116. 
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les arrels històriques, artístiques, topogràfiques i climàtiques seran massa fortes per 

deixar-se arrossegar pel centralisme radical germànic. Per aquests dos grups, però 

també pels municipis i regions que representen, el lligam amb el “lloc” és tal que 

resulta impossible renunciar a la seva personalitat. Així, el vincle amb el mediterrani 

constitueix el denominador comú que es comença a desenvolupar en aquestes àrees. 

La seva força identitària evitarà que la concepció arquitectònica internacionalista i 

fortament formalista del nord que arreli.  

 La Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil espanyola suposaran un 

trencament radical en la continuïtat cronològica dels esdeveniments arquitectònics 

modernitzadors; i un cop passades, romandrà el llarg període de recuperació. En el 

cas milanès, la postguerra durarà encara no cinc anys i Itàlia ressorgirà i aconseguirà 

continuar els preceptes arquitectònics que predicava abans de la guerra. El cas de 

Barcelona serà més complex. La instauració del franquisme suposarà un terrible 

retrocés social, polític, econòmic i cultural. I pel que fa al context arquitectònic, 

l’academicisme i monumentalisme autàrquics seran l’única via acceptada pel règim. 

 Però passats els primers anys de penombra i estricta repressió, i, amb motiu de 

la celebració a Barcelona de la V Asamblea de Arquitectos el 1949, en què es tornarà 

a posar l’ull en la nova arquitectura milanesa, s’iniciarà també un nou camí per a 

l’arquitectura de la ciutat comtal. Es crearan nous llenguatges arquitectònics que 

respectaran els avenços tecnològics que el Moviment Modern va aportar, però es 

recuperaran les formes i les funcions de les arquitectures vernacular de cada lloc, en 

un gest de recuperació de la pròpia identitat patrimonial. Aquesta constituirà la raó 

principal d’aquest retorn al passat, un retorn cap allò que hi havia abans de la 

devastació provocada per la guerra. Però aquest retorn no s’entendrà com a còpia 

d’una arquitectura passada, sinó que es reinterpretarà i s’adaptarà a les noves 

necessitats reals, tot seguint els postulats del Regionalisme Crític aplicat al context 

mediterrani. 
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CAPÍTOL III 

LA RECUPERACIÓ DE LA HISTÒRIA  

COM A MANIFESTACIÓ  

REGIONALISTA CRÍTICA: LA POSTGUERRA  

 

 “It is still by no means necessary to conclude that “International Style” (...) should be considered 

the only proper pattern or program for modern architecture. (...) Too few and too narrow, I would say in 

1951 of the principles that were enunciated so firmly in 1932. Today I should certainly add articulation of 

structure, probably making it the third principle; and I would also omit the reference to ornament, which is a 

matter of taste rather than of principle. The concept of regularity is obviously too negative to explain very 

much about the best contemporary design; but I can still find no phrase that explains in an all-inclusive 

way the more positive qualities of modern design. (…) The ‘traditional architecture’, which still bulked so 

large in 1932, is all but dead by now. The living architecture of the twentieth century may well be called 

merely ‘modern’” 1.  

Philip Johnson, 1961. 

 

 En acabar la Segona Guerra Mundial, Europa té dues grans qüestions per 

resoldre. La primera consisteix en tractar el tema de la supervivència; la segona, en 

garantir un lloc on allotjar la població després de la destrucció massiva de les ciutats. 

Les notables creacions individuals de figures com Le Corbusier, Alvar Aalto, Jorn 

Utzon o Arne Jacobsen, entre d’altres, destaquen sobre un fons d’edificis moderns 

relativament neutres que proporcionen solucions al problema de l’allotjament, la 

higiene i la funció, però que estan mancats d’humanitat i de sensibilitat urbana. 

 El nou ordre econòmic sembla estar destinat, amb o sense arquitectes, a la 

creació d’objectes aïllats i molt dispersos que es mostren hostils als models de la ciutat 

tradicional europea i que no tenen identitat. El problema no és tant l’escassetat de 

talent, sinó l’absència d’un conjunt de normes acceptables i flexibles per formar ciutats: 

                                                             
1 JOHNSON, P., (30 de març de 1961) “The International Style- Death or Metamorphosis”. A 
Philip Johnson Writings. Oxford University Press. New York: 1979, pàg. 121.  Aquest fragment 
correspon a la cita de Johnson, gran defensor dels principis de l'Estil Internacional, on admet 
estar-ne avorrit i modifiquen, juntament amb henry-Russel Hitchcock,  la seva definició 
formulada a l'Exposició “Modern Architecture: International Exhibition” celebrada al MOMA de 
Nova York el 1932. Els principis d’aquest estil els havia plasmat en l’obra compartida amb 
Hitchcock The International Style (1932), on defensaven l’honestedat estructural, els ritmes 
modulars repetitius, l’expressió a través de grans superfícies de vidre, els sostres plans, i la 
comprensió del concepte de “caixa” com a continent, a més de la carència d'ornament. Cfr. 
HITCHCOCK, H-R.; JOHNSON, P., (1932), The International Style. Norton & Company, Inc, 
New York: 1966. Cfr. també RILEY, T; et. al., The international style: exhibition 15 and the 
Museum of Modern Art.  Rizzoli/CBA. Nova York: 1992. 
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l’equivalent als costums vernaculars del passat per ocupar-se d’edificis i espais urbans 

en un context de progrés i avenç tecnològic. Però aquest buit no pot omplir-se amb les 

versions urbanes d’abans de la guerra ja que aquelles no tenien en compte les 

variacions del clima, la cultura o la topografia. No és estrany, doncs, que sorgeixi una 

postura crítica segons la qual l’herència moderna ha de revitalitzar-se mitjançant el 

contacte amb les exigències de les circumstàncies particulars i amb l’estudi del context 

local. 

  

 3.1. El declivi de l’Estil Internacional a partir del IV CIAM 

  L'Estil Internacional havia vinculat tecnologia i funció atribuint als avenços 

tecnològics una major funcionalitat, de la mateixa manera que durant el segle XIX 

s'havia relacionat l'evolució de l'adaptabilitat a l'inevitable progrés. No obstant això, la 

fe en els avantatges de la tecnologia va portar els arquitectes encapsulats a dissenyar 

els complements específics per als seus edificis, ja que aquells apropiats per a l'Estil 

no estaven disponibles al mercat. Amb tot, però, els van dissenyar com si fossin 

elements estandarditzats i adequats per a la producció en sèrie. Es podria dir, fins i tot, 

que entre els arquitectes europeus compromesos amb la societat, la pràctica de l'Estil 

Internacional tenia més fonaments formalistes que no pas funcionalistes. La clara 

tipificació d'aquesta arquitectura en estrictes principis, com el d’entendre l'arquitectura 

com a volum, va retallar el nivell de matisos i possibilitats, i va reduir l'estil a una 

senzilla forma propagandística.  

  Per promoure aquest Estil Internacional, falsament unitari, els experiments dels 

futuristes italians, dels constructivistes russos, de l'expressionisme alemany, de 

l'Escola d'Amsterdam, o de l'arquitectura organicista, havien restat marginats i 

silenciats. A més, la pretensió d'establir un llenguatge i un estil, entrava en contradicció 

amb algunes de les idees claus d'arquitectes com Gropius o experiències com l'escola 

de la Bauhaus, els quals creien en el no-estil. I si s’entén per estil el conjunt de 

característiques i trets distintius que individualitzen una tendència, un autor o una 

època, és ben clar, doncs, que la idea de crear un estil universal o un no-estil no té raó 

de ser. De fet, amb aquesta voluntat canònica es traïa la base arquitectònica del 

Moviment Modern, en tant que no es volia entendre que més enllà de la forma i del 

llenguatge hi havia una nova metodologia de pensar i projectar l'arquitectura, de 

plantejar-la dins la ciutat racional i de proposar-la com a factor social essencial. Es 

destacaven només els aspectes formals de l'arquitectura, aquells sobre els quals és 

més difícil fer una crítica, i es deixaven de banda els aspectes relacionats amb la 
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voluntat d'innovació contínua propugnada pels mestres, les propostes més 

avantguardistes i experimentals, els criteris urbans, els plantejaments metodològics i 

els ideològics. En definitiva, s'estava introduint una versió reprimida d’allò que 

teòricament havia de haver estat l'Estil Internacional. 

 Tots aquests factors provoquen que es comencin a formular una sèrie de 

crítiques molt severes sobre els excessos de l'Estil Internacional, però també sobre les 

seves mancances. Els seus detractors critiquen l’abús de la geometria rígida i 

rectangular i la titllen de deshumanitzadora. Le Corbusier es va allunyant d’aquesta 

uniformitat i intransigència a favor de la recuperació d’una certa mediterraneïtat.  

  Enmig d’aquest context teòric, argumentari i ideològic, els arquitectes continuen 

necessitant un llenguatge arquitectònic. Cal, però, fer un nou examen de l’arquitectura 

anterior des d’un punt de vista crític, i fer una selecció dels diversos corrents coetanis 

que paral·lelament s’estan produint. El consens, però, és escàs. De fet, els anys de 

postguerra a Europa, arquitectònicament parlant, es caracteritzen per una gran 

diversitat de creences, formes i genealogies, així com per reivindicacions històriques 

enfrontades sobre allò que realment havia estat important durant l’inici del Moviment 

Modern. Es creen diverses disputes entre el racionalisme i l’organicisme, entre aquells 

qui defensen Mies i aquells a favor de Wright o Le Corbusier; entre aquells qui van 

més enllà de les fronteres nacionals i aquells qui miren cap a dins; entre qui va cap 

endavant i qui ho fa cap endarrere. 

 Un element cabdal dins l’evolució del Moviment Modern i del seu Estil 

Internacional va ser la creació dels CIAM, que tenien per objectiu no només la 

formalització dels principis arquitectònics del Moviment Modern, sinó que els seus 

membres també veien l'arquitectura com una eina econòmica i política que es podria 

utilitzar per millorar les condicions de vida humanes a nivell mundial. Els primers tres 

congressos van tractar temes relacionats amb l’habitatge mínim i el desenvolupament 

racional de l’espai. Però va ser a partir del IV CIAM, l’agost de 1933, en el marc del 

debat sobre la “Ciutat funcional”, quan la suposada hegemonia de l’Estil Internacional 

es va veure compromesa per primera vegada, i, progressivament, començà a sentir-se 

amenaçada. El congrés es va realitzar a Atenes, però l’experiència començaria dies 

abans, quan els delegats, amics i simpatitzants dels CIAM van embarcar a Marsella a 

bord del vaixell Patris II i van navegar fins la capital grega, tot admirant  l’arquitectura 

regional i vernacular de les  illes del Mar Jònic i Egeu. Aquest viatge suposaria un 

abans i un després dins la trajectòria de l’Estil Internacional. A partir d’aquest moment, 

les tesis de Le Corbusier, cada cop més sensible amb els aspectes psicològics, lírics i 
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plàstics de l’arquitectura, es començarien a imposar progressivament sobre els 

plantejaments funcionalistes dels arquitectes vinculats a la Neue Sachlichkeit2. En 

relació a aquest viatge, escriu Josep Maria Montaner: “De nuevo la arquitectura griega, 

como expresión de la belleza en contacto con la naturaleza, se convierte para muchos 

arquitectos en el paradigma de la perfección formal”3,  

 Cal tenir en compte que la situació de l’arquitectura europea a mitjans de la 

dècada dels anys trenta era molt diferent de la de finals del segle XIX -quan es va 

començar a gestar el concepte d’arquitectura moderna-, i fins i tot durant l’inici dels 

anys vint –que coincideix amb la fundació dels CIAM. Durant els anys trenta 

l’hegemonia arquitectònica i cultural centreeuropees van entrar en decadència degut, 

bàsicament, a la pujada al poder dels totalitarismes a Alemanya, però també als 

incerts canvis de rumb de la Unió Soviètica. Aquest fet va generar una certa 

descentralització dels interessos per l’arquitectura moderna cap al sud d’Europa, que 

es focalitzaria en vers  una concepció més mediterrània. El lirisme de Le Corbusier i la 

influència que va causar en el Gruppo 7 i en el propi GATCPAC, en són clars 

exemples. Fou, doncs, la presència viva del passat, de què l’arquitectura mediterrània 

podia presumir, allò que es va materialitzar a Atenes durant el IV CIAM, i que va 

permetre els arquitectes admirar l’Acròpoli i l’esperit grec, així com interioritzar els 

nous pensaments de Le Corbusier i que va transmetre a la famosa conferència “Air-

Son-Lumière”4, durant la travessia pel mediterrani. Va exposar la idea dels eixos de 

l’arquitectura europea, que polaritzaven diferents economies, mentalitats, cultures i 

civilitzacions del continent. Aquest esquema es basava en la nova realitat geopolítica 

europea, on en realitat aquests “eixos” representaven les esferes de influència dels 

nous poders hegemònics. 

 Per la seva banda, la revista AC (Documents d’Arquitectura Contemporània) 

també va publicar un article sobre el desenvolupament del congrés: 

 “Los elementos de los grupos latinos tienen en este Congreso mayor importancia que en los 

anteriores; estamos casi en mayoría y navegamos en el Mediterráneo. (…) La arquitectura moderna se 

                                                             
2 [Nova Objectivitat]. Va ser un moviment artístic que va sorgir a Alemanya a començaments 
dels a anys vint i que rebutjava l’expressionisme. El nom fou proposat per Gustav Friedrich 
Hartlaub, el 1925, per titular una exposició que s’inaugurava a la sala Kunsthalle de Manheim, 
que ell mateix dirigia: “Neuen Sachlichkeit. Deutsch malerei vom Expressionismus“ [“Nueva 
Objetividad. Pintura alemana desde el expresionismo”]. Es distingeixen dos grups: el “veristes”, 
que cerquen la forma objectiva del món a partir de fets contemporanis i representen 
l’experiència corrent; i els “realistes màgics”,  els quals van a la recerca de l’objecte a través de 
l’encarnació de les lleis externes de l’existència en l’esfera artística. Cfr. SCHMIED, W., Neue 
Sachlichkeit and German Realism of the Twenties. Arts Council of Great Britain, Londres: 1978.   
3 MONTANER, J. M., (1993), Después del Movimiento moderno. Arquitectura de la segunda 
mitad del siglo XX. Gustavo Gili. Barcelona: 2002 (4ª ed.),  pàg. 37.  
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despierta actualmente a orillas de este mar, o, mejor dicho, se repatrían a sus costas las formas puras de 

tradición mediterránea. (…) Aquella tarde llegada al Pireo, Atenas y la Acrópolis. En ésta se nos descubre 

una Grecia que palpita aún. Una Grecia viva; no queda en ella nada de aquellos yesos de las escuelas de 

arquitectura y Bellas Artes, de los discóbolos de todos los museos de reproducción, de aquella Grecia 

muerta y fosilizada, creación (puede que la única) de todas las naciones. (…) Todo tiene en la Acrópolis 

contacto con el paisaje; los puntos principales de éste están valorados y enmarcados por las piedras, 

únicos elementos de que disponía el constructor entonces, juntamente con la madera y el ladrillo”5. 

 

Figura 1. Imatges del viatge a bord del vaixell Patris II, durant la travessia Marsella-Atenes. 
Publicades la tardor de 1933 a AC. 

                                                                                                                                                                                   
4 Cfr. LE CORBUSIER, “Air-Son-Lumière”. A Annales Tecniques, nº 44-46, Atenes: 1933. 
5 RED. “El IV Congreso del C.I.R.P.A.C.”. A AC nº 11, Barcelona: tercer trimestre 1933, pàgs. 
12-18. Cfr. també en aquesta tesi article complet: Apèndix Documental I-III, pàg. 358. 
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 Grècia representava el model, una transformació respecte de la idea 

racionalista que, arribada de la Bauhaus, s’havia modificat i diferenciat gràcies a les 

aportacions de l’esperit local i regional. 

 Durant el congrés es va redactar el manifest 

urbanístic de la “Charte d’Athènes”6, que defensava 

la separació funcional dels llocs de residència, oci i 

treball posant en dubte el caràcter i la densitat de la 

ciutat tradicional; i es proposava la col·locació dels 

edificis en àmplies zones verdes poc denses. Es va 

apostar, per tant,  per la zonificació de la ciutat en 

funció dels usos i necessitats de la societat moderna, 

que van quedar llistats de la següent manera: 

Habitar, Circular, Treballar, Recrear (el cos i l'esperit: 

salut, educació, oci, etc.) 

 Però tot i l’aparent consens inicial sobre la 

Carta, no es va poder evitar un precoç apreciable 

canvi de to. I és que les exigències polítiques 

radicals del moviment inicial havien estat 

abandonades, i si bé el funcionalisme continuava 

sent el credo general, els punts de la Carta sonaven, 

a oïdes de les noves generacions d’arquitectes del 

moment, com un racionalisme extrem del tot 

impossible d’aconseguir. I segons apunta Frampton: 

“[It is] a neocapitalist catechism, whose terms were made of a 'rationalism' as idealistic 

as largely unrealizable7. Aquest enfocament utòpic va aconseguir la seva primera 

formulació durant el següent CIAM, dedicat al tema de l’habitatge i l’oci, i que es va 

celebrar a París el 1937. En aquesta ocasió els seus membres estaven ja preparats 

                                                             
6 Els seus postulats es poden resumir en la necessitat d’assolir, en matèria d’habitatge, els 
següents requisits: 1.- que els barris d'habitatge ocupin d’ara endavant, en l'espai urbà, els 
millors  emplaçaments, aprofitant la topografia, tenint en compte el clima, la llum solar més 
favorable i fent ús de les superfícies verdes que siguin possibles; que l'elecció de les zones 
d'habitatge vingui dictada per raons higièniques; que s'imposin densitats raonables, segons les 
formes d'habitatge imposades per la naturalesa mateixa del terreny; que es prohibeixi 
l’alineament d'habitatges al llarg de les vies de comunicació; que es tinguin en compte els 
recursos de la tècnica moderna per aixecar construccions altes i que, construïdes a gran 
distància unes de les altres, alliberin el sòl a favor de grans superfícies verdes Cfr. 
FRAMPTON, K., (1980) Modern Architecture: A Critical History (World of Art), Ed. Thames & 
Hudson, Londres: 2007 (4ª ed.), pàg. 276. 
7 FRAMPTON, K., op. cit., pàg. 274. 

Figura 2. Imatges de 
l’arquitectura popular grega 
admirada per membres del IV 
CIAM i publicades per AC la 
tardor de 1933. 
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per reconèixer no només l’impacte de les construccions històriques, sinó també la 

influència de la regió en la qual la ciutat es trobava situada.  

 

 D’aquesta manera, durant la darrera fase dels CIAM, i ja en plena postguerra, 

l’idealisme lliberal triomfarà definitivament per damunt del materialisme del primer 

període. En el VI congrés, celebrat a Bridgewater (Canadà) el 1947, s’intenta superar 

l’esterilitat abstracta de la ciutat funcional. En el VII CIAM, celebrat a Bèrgam el 1949,  

es continua aprofundint en el tema de la tradició, ara a través de la concepció de 

l’arquitectura com una forma més de manifestació artística; i en el VIIIè, celebrat a 

Hoddesdon (Anglaterra) dos anys més tard, es tracta el concepte de “nucli”, entès com 

a cor de la ciutat i que constitueix el lloc on es concentra més quantitat d’arquitectura 

històrica.  

 No obstant els esforços per contextualitzar arquitectura i urbanisme, i, tot i el 

seu interès per les qualitats concretes del lloc, la vella guàrdia dels CIAM no dóna cap 

mena d’indicació de saber valorar d’una manera realista les complexitats de la difícil 

situació urbana de la postguerra, el resultat de la qual fa que els darrers afiliats, 

procedents de la generació més jove, estiguin cada cop més desil·lusionats i inquiets. 

Per això, durant el IX CIAM d’Aix-en-Provence (1953), aquests joves arquitectes: 

Jacob Bakema, Henry Van de Velde, George Candilis, Shadrach Woods, John 

Voelcker, William Howell, Rolf Gutmann i, encapçalats per Alison i Peter Smithon i per 

Aldo van Eyck, qüestionen l'esquematisme de la “Charte d’Athènes” i les seves quatre 

categories funcionalistes. Reclamen que per resoldre el problema de l'”Hàbitat”, s’ha 

d’introduir el concepte d‘identitat i investigar sobre els principis estructurals del 

creixement urbà i la següent unitat significativa per damunt de la cèl·lula familiar. La 

seva insatisfacció amb el funcionalisme inicial, modificat de la mà dels mestres, es 

reflecteix en la seva reacció crítica a l’informe del VIII CIAM. Al model mediocre del 

nucli urbà responen plantejant un traçat més complex que és, des del seu punt de 

vista, més receptiu a la necessitat de la identitat: "Man can be identified immediately 

with his own home, but not so easily with the city in which he is located. The 

'ownership' is a basic emotional need. The ideas associated with that is the most 

simple. From 'belonging'-identity- comes the enriching sense of neighborhood. The 

short and narrow streets of the slums succeed, but spacious remodeled buildings are 
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often a failure”8. En aquest paràgraf no només descarten el sentimentalisme de la vella 

guàrdia sinó també el racionalisme de la ciutat funcional. El seu impuls crític per trobar 

una relació més precisa entre la forma física i les necessitats socio-psicològiques es 

converteix en l’argument del X CIAM, celebrat a Dubrovnik el 1956, i del qual aquest 

grup, conegut a partir d’aquell moment com a Team X9, nés el principal responsable.  

 La desaparició oficial dels CIAM i la seva successió per part del Team X es 

confirmaran en una reunió posterior, el 1959, celebrada en el marc del Museu 

d’Otterlo, obra de Van de Velde. De fet, aquesta trobada és considerada per la crítica 

internacional com el darrer CIAM, l’XIè, d’una banda, però també com el primer 

congrés oficial del Team X.  

 

Figura 3. Membres del Team X a la seva oficina-vaixell d’Erskine, Drottningholm, Suècia, 1962. 
D’esquerra a dreta: Woods, Erskine, Bakema, Alison Smithson and Voelcker. 
 

 Els fundadors d’aquest nou grup no tenen per objectiu mantenir les velles 

pretensions de canviar radicalment el modus vivendi de la societat, el model de 

producció o l'estructura de la propietat del sòl, sinó que pretenen plantejar una utopia 

d'allò possible a partir de l’acceptació dels gustos i les necessitats de la població. Es 

tracta d’introduir conceptes que permetin a l'arquitectura reflectir més exactament la 

                                                             
8 Qüestionament de la Charte d’Athènes per part del membres del futur Team X.  Cit. en. 
MUMORD, E.; FRAMPTON, K., (prol.), The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960, MIT 
Press, Cambridge: 2000, pàg. 238. 
9 Cfr. RISSELADA, M.; VAN DEN HEUVEL, R.,  Team 10,  1953-1981, in search of a Utopia of 
the present.  Nai Publishers, Rotterdam:1991. 
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diversitat dels models socials i culturals; i per això, amb la posada en crisi definitiva 

dels plantejaments simplificadors de la “Charte d’Athènes”, posarà al descobert la 

complexitat de la vida urbana. Val a dir, també, que els edificis que s’havien presentat 

a l'exposició de 1932 al MOMA de Nova York, com la Villa Saboye (1929) de Le 

Corbusier, entre d’altres obres de Gropius, Mies o Wright, tots ells suposats exemples 

de l’Estil Internacional, no eren tan clars ni estaven tan sistematitzats com Hitchcock i 

Johnson haurien desitjat; i poden establir-se diferències entre les diverses 

construccions, fins i tot englobant-les dins del paradigma del Moviment Modern. 

L'inevitable enfrontament amb les idiosincràsies de les arrelades cultures regionals 

explica, per tant, com va ser de breu la seva puresa i ràpida la seva regionalització.  

 

3.2. La tercera generació d’arquitectes10 

 El “miracle econòmic” de la postguerra italiana s’aconsegeuix a base d’un alt 

cost tant per la ciutat com pel camp. L’excessiva retòrica tecnològica de la devaluada 

arquitectura moderna continua trobant resistència en diversos àmbits: l’imprecisa 

“arquitectura orgànica” defensada per Zevi11; un extravagant formalisme exercit per 

part d’arquitectes com Paolo Portoghesi12; una crítica social d’esquerres en els escrits 

històrics de Leonardo Benevolo13 i en els textos neomarxistes de Manfredo Tafuri14; i 

una continuació gairebé inconscient d’alguns dels impulsos del racionalisme italià que 

implicava una fusió de la disciplina abstracta i classicista amb els mitjans constructius 

                                                             
10 Sigfried Giedion és el primer teòric que usa el concepte “tercera generació”, a la seva obra 
Space Time and Architecture, quan explica l’existència de tres generacions d’arquitectes que 
tenen per objectiu la construcció de l’arquitectura del segle XX. Giedion considera que si bé 
cadascuna és diferent de les altres i fidel a sí mateixa, cap no ha sentit la necessitat de 
renunciar als seus predecessors, i per això ha pogut perllongar allò que la generació anterior 
havia començat. En aquest sentit, Giedion també recalca les diferències existents durant la 
dècada dels cinquanta en relació amb l’evolució patida des dels anys vint en ple Estil 
Internacional: orientació social impulsada cap a una atenció més conscient al client anònims; 
projectes oberts: incorporació de les condicions canviants com un element positiu del projecte; 
incorporació del tràfic com un element positiu de l’urbanisme; atenció a la situació existent per 
facilitar la interacció entre arquitectura i entorn, i que una intensifiqui l’altra; emfasi en l’ús 
arquitectònic de plans horitzontals a diferents nivells, així com ús més intens de plataformes 
artificials com a elements urbanístics; relació més forta amb el passat no expressada en les 
formes, sinó en el sentit de relació interna i desig de continuïtat; enfortiment de les tendències 
escultòriques en l’arquitectura amb l’objectiu de crear relacions més lliures entre espai interior i 
exterior i entre els seus volums; dret d’expressió per damunt de la pura funció. Cfr. GIEDION, 
S., (1941) Espacio, tiempo y arquitectura: el futuro de una nueva tradición. Col. Estudios 
universitarios de arquitectura nº 17, Reverté, Barcelona: 2009, pàg. 642. 
11 Cfr. ZEVI, B., Verso Un'architettura Organica. Saggio Sullo Sviluppo Del Pensiero 
Architettonico Negli Ultimi Cinquant' Anni. Einaudi, Torí:1945. 
12  Cfr. PORTOGHESI, P., Dopo l’architettura moderna. Laterza, Bari: 1987. 
13 Cfr. BENEVOLO, L., (1966) Storia dell’architettura moderna. Laterza, Bari: 2010. 
14 Cfr. TAFURI, M., (1968) Storia dell’architettura italiana (1944-1985). Col. Piccola Biblioteca 
Einaudi. Nuova serie, Einaudi, Torí: 2002, 
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moderns. El problema de relacionar els edificis nous amb el seu context urbà serà 

motiu de debat durant tota la dècada dels cinquanta, i Rogers continuarà manifestant 

el seu interès per la tradició en els seus editorials de la revista Casabella. Aquests són 

també els anys en què l’historiador Giulio Carlo Argan publica les seves idees sobre 

“tipologia”15, de considerable interès per arquitectes més joves com Giorgio Grassi i 

Aldo Rossi. Aquest darrer en rebrà una clara influència, plasmada a la seva obra 

cabdal, L’Architettura della città16 (1965), i que donarà pas a l’inici de l’estructuralisme 

arquitectònic. 

 En el context barceloní de començaments de la dècada dels cinquanta, i com a 

principals descobriments generacionals d’aquest període, cal esmentar la importància 

de la crítica en el suport a l'arquitectura dins el projecte modern, la necessitat 

d'incorporar l’art de projectar de la capital catalana a la cultura internacional i la 

imprescindible construcció d'un horitzó teòric en el qual situar els objectius comuns. El 

vincle establert entre les escoles d'arquitectura i l'exercici professional, entès com un 

aprenentatge permanent, es consolida amb els exemples de les escoles de Milà, que 

es convertiran, a mitjans de dècada, en una referència internacional de la cultura 

arquitectònica. Aquest projecte incorpora nous procediments entre els quals la 

discussió al voltant del procés creatiu es manifesta com la principal inquietud del 

moment, tot seguint les conductes característiques dels CIAM. Les sessions de 

correcció de projectes que incorporarà com a norma el Grup R, així com les visites a 

edificis, les exposicions d'arquitectura, que representen una novetat absoluta en aquell 

moment, els reportatges fotogràfics encarregats de manera sistemàtica, l'increment de 

l'activitat editorial i la creació d’articles específics de temes relacionats amb la 

professió, són símptomes dels efectes operats en l'arquitectura de Barcelona a partir 

de l'arribada de la influència milanesa, i durant tot el curs dels anys cinquanta.  

 El sentiment de buidor d'aquesta generació provoca un esclat pel que fa 

l’aprofitament dels recursos posats a disposició del projecte i la seva execució en un 

doble aspecte: d'una banda, en la pretensió de dotar de sentit la pròpia obra des del 

punt de vista del seu posicionament teòric, i, de l'altra, en l'augment d’aquests recursos 

i coneixements dels aspectes constructius. La diferència rau en el sentit de la recerca, 

que en uns casos és general, orientada al procés creatiu del projecte amb l'aspiració 

d'assolir un mètode d'època, com en el cas de Sostres, i en altres casos es projecta 

sobre la pròpia obra en un sentit més finalista, com podria ser el cas de Coderch. Però 

                                                             
15 Cfr. ARGAN, G. C., Progetto e destino. Il Saggiatore, Milà: 1977. 
16 ROSSI, A. L’Architettura della Città. Marsilia Editore, Pàdua: 1966. 
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sigui com sigui, l'efecte immediat d'aquest descobriment és el reconeixement de la 

necessitat d'augmentar els aspectes organitzatius, amb l'aspiració de reforçar els 

grups més competitius de la ciutat i d'entorns propers. El paper que jugaran  

personatges com Oriol Bohigas és determinant en algunes etapes d'aquest procés de 

l'activisme organitzatiu. La seva incorporació al Grup R, així com tota la seva 

trajectòria professional seran decisives per al desenvolupament de l’arquitectura 

catalana moderna.  

 En continuïtat amb el Gruppo 7 i el GATCPAC, la dècada dels anys cinquanta i 

la primera meitat dels seixanta, revisarà a Milà i Barcelona la tradició com a punt de 

tensió entre l’Estil Internacional i els falsos historicismes. La normalització del 

vernaculisme i de les obres de Gardella, Rogers, Albini o Magistretti, juntament amb la 

nova recerca posada en pràctica de la qualitat material més que no pas els 

formalismes imposats, es convertiran en els exponents d’ús de la tradició catalana. La 

seva arquitectura ja no deixarà de cercar el mestissatge de l’arquitectura tradicional 

amb el Moviment Modern, i tot i el poc coneixement de la modernitat que en aquell 

moment té Barcelona, en comparació amb la Llombardia i tota Itàlia, crearà una 

manera personal de recerca d’una modernitat en evolució constant que a poc a poc 

anirà prenent una identitat pròpia. Alberto Grijalba posa com exemples d’aquesta 

adaptació de l’imaginari milanès els arquitectes Coderch i Bohigas: “Coderch  

tradicionaliza la modernidad. Una tradición, que en aspiración de Bohigas, quiere ser 

realidad, en su articulación de pieles, referencias históricas y potencias urbanas, como 

busca la Tercera Generación. Acaso el debate se entendió tan fácilmente por los 

arquitectos [catalanes] por ser el constante debate entre la tradición y modernidad”17. 

 La dispersió de la segona generació d’arquitectes del Moviment Modern 

respecte dels mestres havia deixat un buit on hi hagués pogut haver una tradició 

continuista. Itàlia, però, en seria l’excepció. La continuïtat de la construcció, necessària 

durant la postguerra, així com les influències comercials internacionals, en general, i 

nord-americanes, en particular, ofereixen una segura via intermèdia: una tecnocràcia 

insulsa i més aviat uniforme. És necessària i urgent una reconsideració teòrica dels 

propòsits bàsics de l’arquitectura. Així, al voltant de 1950, la crisi monumentalista i 

folklòrica dels anys anteriors apareix ja superada, i l’emergent polèmica de 

l’arquitectura orgànica enllaça la situació del moment amb la legítima línia històrica del 

Moviment Modern. A través de la revalorització de Gaudí i Wright, reflex intern d’un fet 
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internacional, s’arriba, si bé per camins diferents, a una nova perspectiva que serà la 

base de la nova reintegració. 

 En el nou món immers en un canvi permanent, l'estrellat de la segona onada 

d'arquitectes moderns (Joseph Lluis Sert, Lucio Costa, Marcel Breuer, Alfred Roth, 

Philip Jonson, Max Bill, etc.) i, fins i tot, el dels antics mestres, cau en picat. Els edificis 

neixen dins d'un nou context influït pel comerç internacional, les multinacionals i la 

televisió. Amb aquest grup de nous arquitectes es produeix el pas definitiu cap al nou 

“arquitecte lliberal”. Josep Maria Montaner reflexiona sobre la nova figura ideològica 

que s'acaba de crear dins l'entorn d'aquest pas paradigmàtic de l'arquitectura 

internacionalista a unes formes d'expressió més lliures i que fins el moment havien 

estat menystingudes: “En este sentido, la figura del arquitecto liberal, más sensible a 

las solicitaciones del medio, estaría en perfecta relación con las nuevas necesidades 

del sistema productivo en unas sociedades tendentes a la abundancia, en el contexto 

de la situación posindustrial. Esto significa también el triunfo del modelo de arquitecto 

como figura singular, defendido por Le Corbusier”18. Montaner explica, però, que 

durant la segona meitat del segle XX, si bé es manté la idea de l’arquitecte artista, 

propi de segles anteriors, aquest ha hagut de canviar i adaptar-se a un món nou en el 

qual ja no es poden aplicar les fórmules de la seva activitat.  

 Durant el Moviment Modern les branques més radicals consideraven que 

l’arquitecte havia de romandre en l’anonimat i que el més important era entendre 

l’arquitectura com una feina científica, amb una clara tendència a la industrialització. 

Explica Montaner que l’objectiu del nou tipus d’arquitecte consisteix en fer sobreviure 

el seu model individualista, en tant que artista singular i creador que disposa d’un 

llenguatge propi que va més enllà dels condicionaments constructius o de les 

polítiques de gestió. 

 Seran aquests arquitectes joves, pertanyents a aquesta tercera generació  del 

Moviment Modern, qui, amb la seva nova interpretació de l’arquitectura moderna, 

desviaran el disseny de l'Estil Internacional a partir de la fi dels anys quaranta, i  

començaran a obtenir noves formes i nous llenguatges. Montaner cronologitza la 

tercera generació de la següent manera “(...) sería la formada por arquitectos nacidos 

hacia 1915, es decir, entre 1907 y 1923 aproximadamente, y que empezaron una 

actividad arquitectónica destacable hacia 1945-1950. (...) La característica esencial de 

                                                                                                                                                                                   
17 GRIJALBA, A., “Equívocos, amigos y dos puentes. Italia/España”. A Modelos alemanes e 
italianos para España en los años de la postguerra (Congreso Internacional), Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, Pamplona: 2004,  pàgs. 19-20. 
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esta ‘tercera generación’ es el intento de conciliar voluntad de continuidad respecto a 

las propuestas de los maestros del Movimiento Moderno y, a la vez, impulso de una 

necesaria renovación”19. Hom considera que els arquitectes esmentats pertanyen a 

aquesta generació no només per la seva pertinença a un grup cronològic, sinó també, 

com s’ha vist, per la seva pròpia consciència de formar part d’un moment de canvi i 

d’estar creant quelcom nou; però sobretot per la consciència que tots ells tenen del 

moment històric. D’aquesta manera, caldria incloure els següents arquitectes 

llombards: l’estudi BBPR format per Enrico Peressutti (1908-1976), Ernesto Nathan 

Rogers (1909-1969) i Lodovico Barbiano di Belgiojoso (1909-2004); Luigi Caccia 

Dominioni (1913); Marco Zanuso (1916-2001); Vittoriano Viganò (1919-1996); i Vico 

Magistretti (1920-2006). Si bé cronològicament pertanyerien a la segona generació, 

s’inclouran en aquest grup, també, les obres de maduresa de Piero Bottoni (1903-

1973); l’estudi de Luigi Figini (1903-1984) i Gino Pollini (1903-1981); Ignazio Gardella 

(1905-1999); i Franco Albini (1905-1977); ja que les seves trajectòries professionals 

tenen molts punts en comú amb les dels seus homònims nascuts uns pocs anys més 

tard. D’aquesta tercera generació són també els arquitectes catalans Francesc Mitjans 

(1909-2006); Manuel Valls (1912-2000) i José Antoni Coderch (1913-1984); Antoni de 

Moragas (1913-1985); Josep Pratsmarsó (1913-1985); i Josep Maria Sostres (1915-

1984). I a la frontera amb la següent  generació es situen Federico Correa (1924) i 

Alfons Milà (1924-2009); Oriol Bohigas (1925) i Josep Maria Martorell (1925). 

 El desig d’entrar en contacte amb el passat, es manifesta, a partir dels anys 

cinquanta, d’una manera especial, molt diferent de com havia aparegut en la segona 

generació, en què, segons Sigfried Giedion, es jugava amb detalls històrics arrencats 

del seu context20.  

 La relació de la tercera generació amb el passat s’expressa a través de 

l’admiració per les construccions anònimes enteses com a vincles vius amb el passat. 

Es descobreix un renaixement del desig de viure en un lapsus de temps més ample, 

de la mateixa manera que es mostra una gran rebel·lió contra la destrucció dels 

edificis històrics en un període de gran prosperitat. Però Giedion aclareix que aquesta 

actitud no consisteix en extreure detalls del seu context original: “Se trata de una 

‘afinidad interior’, un reconocimiento espiritual de lo que, en la abundancia del 

conocimiento arquitectónico, está relacionado con el tiempo presente i es capaz, en 

                                                                                                                                                                                   
18 MONTANER, J. M. (1993) “La figura ideológica del arquitecto liberal”. A  Después del 
Movimiento moderno, op. cit., pàg. 35.  
19 MONTANER, J. M. op. cit., pàg. 36.  
20 GIEDION, S., íbid.  
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cierto modo, de reforzar nuestra seguridad interna”21. És, per tant, una actitud que 

difereix de la dels historiadors que no tenen una relació interna amb l’escenari present; 

als arquitectes d’aquest període els interessa examinar el coneixement arquitectònic 

anterior per poder comparar els objectius coetanis amb els d’un període previ.  

 Amb l’arquitectura moderna aquesta va deixar de ser una ocupació 

d’especialistes passius i eficients que construïen exactament allò que exigien els seus 

clients; va començar a tractar activament amb la vida i ajudar a modelar-la, tot iniciant-

se en qüestions íntimament vitals. Per això Giedion conclou que l’arquitectura 

contemporània té el seu origen en un problema “moral”: “La arquitectura ha salido del 

ámbito de la especialización estricta. Y en sacarse las gafas de los especialistas, los 

arquitectos han ampliado considerablemente su influencia. La arquitectura es una 

actividad altamente compleja; se desarrolla en esta zona fronteriza a mitad de camino 

entre las esferas de la sensibilidad estética y la actuación práctica. Pero ésta es justo 

la razón de que recurramos a ella para que nos proporcione la clase de entorno que 

expresará la vida de nuestra época”22. 

 La tercera generació d’arquitectes ja no pretenia com els seus predecessors 

canviar els costums, modus vivendi i mitjans de producció, sinó assumir els valors de 

la tradició i el context urbà, el lloc i les referències vernaculars que legitimaran la seva 

producció, així com aprofundir en el mètode i no tant en les ja obsoletes referències al 

Moviment Modern i la seva unitat. Resulta especialment interessant, com a conclusió 

d’aquest apartat, l’article de Montaner “Los cambios de paradigma“, on explica de 

manera concisa l’evolució de l’arquitectura all llarg del segle XX, durant tota la 

modernitat, i el període que van viure els membres d’aquesta tercera generació. 

Utilitza el mot “barrido” per definir el que li succeeix a l’eclecticisme de finals del XIX a 

partir del canvi de segle i de la implantació de l’Estil Internacional: “(...) es barrido por 

un paradigma renovador: la máquina. (…) Las distintas aportaciones de los maestros 

del Movimiento Moderno –constructivistas, futuristas, neoplasticistas, militantes de la 

“nueva objetividad-, tenían en común la confianza en que el nuevo universo de la 

máquina –motores, coches, barcos, aviones, etc.- transformaría radicalmente el 

estatuto de objetos, obras de arte, edificios y ciudades”23. Però després de la Segona 

Guerra Mundial, arquitectura popular i referències orgàniques de la naturalesa passen 

a ser font d'inspiració: “Muestran el debilitamiento del paradigma de la máquina y la 

                                                             
21 GIEDION, S., op. cit., pàg. 658 
22 GIEDION, S., op. cit., pàg. 662. 
23 MONTANER, J. M., “Los cambios de paradigma”. A  Después del Movimiento moderno, op. 
cit., pàg. 56 
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extensión entre parte de los arquitectos más avanzados de una manifiesta 

desconfianza hacia las leyes intrínsecas del progreso y la técnica”24.  

 

3.3. El continuisme milanès fora del Moviment Modern 

 El panorama de l’arquitectura italiana de la immediata postguerra és d’una 

extrema complexitat. Itàlia es troba en una greu situació de mancança de resolució 

arquitectònica i urbanística, que farà que la seva teoria i pràctica es focalitzin en la 

reconstrucció arquitectònica, però també política, econòmica i social, que la 

prolongació de la cultura de la resistència comportarà.  

 

3.3.1. La reconstrucció italiana: especulació versus tradició 

 D’una banda hi ha una enorme demanda de construcció d‘habitatges nous 

causada per la devastació, però al mateix temps la guerra ha acabat amb la indústria, 

pobra i mancada de recursos; i pel què fa a la mà d’obra, aquesta no és gens 

qualificada. Cal, per tant, acudir al capital públic, a la inversió privada, a la capacitat 

artesanal del sector de la construcció i recórrer a obrers vinguts de les zones rurals. 

Afortunadament, -i a diferència d’Alemanya i de Catalunya-,  Itàlia no va expulsar els 

seus principals mestres arquitectes durant la guerra i, per tant, posseeix una cultura 

arquitectònica moderna forta per poder reprendre l’activitat. Aquest fet, juntament amb 

les ajudes rebudes dels Estats Units arran del Pla Marshall, permet el ressorgiment a 

través del programa públic INA-Casa25 de reconstrucció de les ciutats.  

 D’altra banda, cal recordar que el país té uns substrats de tradició impossibles 

de fer desaparèixer. La pressió arquitectònica que el règim feixista va exercir durant la 

seva estada al poder condueix, durant la postguerra, a la creació de la idea de 

“continuïtat” respecte de la tradició de l’arquitectura racionalista mediterrània del 

                                                             
24 MONTANER, J. M. íbid. 
25 Cfr. DI BIAGI, P. La grande ricostruzione. Col. Saggi, Storia e scienze sociali, Corriere della 
Sera, Milà: 2001. El més gran dels plans municipals és el Lorenteggio, un barri perifèric de Milà, 
poblat per un ample mostrari tipològic: cases mitjanes de 4 o 5 pisos, cases altes, casetes 
adossades, i, al costat edificis construïts per la iniciativa privada. D’altres barris preveien, en 
canvi, complexos de només cases altes, disposades paral·lelament, o de cases de 3 o 4 pisos 
disposades al llarg d’instal·lacions dels carrers més sinuosos. I alguns projectistes van 
començar a sostenir la necessitat de superar la “nuesa” moderna i a reinserir elements 
tradicionals, com taulades amb ala i galeries, tornar a dialogar amb el context i a recompondre 
un lligam amb l’arquitectura espontània i rural. S’experimenta, mentrestant, la projecció de 
grans barris descentralitzats i autosuficients, cèl·lules socials protegides, concebudes com a 
mediacions entre la comunitat i la ciutat, a realitzar inevitablement a la zona de l’extrema 
perifèria: blocs de moltes plantes, al costat d’edificis molt baixos, organitzats al voltant d’un 
centre cívic comú. El resultat no respondrà a les expectatives: un episodi mai no repetit en 
aquestes dimensions, que anticipa altres realitats que es revelen inadequades per respondre a 
les urgències socials. 
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Gruppo 7. Inicialment es considera que, un cop alliberada del feixisme, que havia 

condicionat fortament el desenvolupament del moviment racionalista, protegint-lo en 

un primer moment i després limitant-lo al compromís i a la rendició, Itàlia es convertirà 

en un lloc de cultura ideal per a un ordenat i obedient desenvolupament de les 

hipòtesis més generals del Moviment Modern europeu. La postura intel·lectual presa 

pels seus defensors és la de construir els llocs i espais d'una nova civitas: l’ús de 

noves relacions funcionals i espacials serviran a les poblacions organitzades per 

indicar la possibilitat de relacions socials completament diferents d'aquelles que havien 

empresonat la societat italiana sota el feixisme. Ubicats en el rol de tècnics que 

administren aquest procés de reconstrucció, intenten introduir una nova dimensió de 

recerca i iniciativa política dins la seva professió. El seu cas és instructiu perquè és 

aquí on els assumptes més provats es qüestionen pel que fa a l'herència del Moviment 

Modern i generen temes que després seran recollits pel debat internacional. Les 

posicions expressades per Piero Bottoni el 1945 són àmpliament compartides:  

 “La parola ricostruzione è un errore, dobremmo parlare di nuova costruzione. (...) La nuova 

costruzione del paese è un problema essenzialmente morale e politico, e la nuova costruzione di edifici e 

infrastruttura urbana destruiti per la guerra è solo l’aspetto sociale ed economico di questo problema 

stesso.  (...) Così come non puo esserci un ritorno a l’Italia prefascista in termini politici, dallo stesso modo 

in termini d’edificazione non ci sarà un ritorno a un urbanismo e ad una architettura basato in concetti 

economici e sociali che non rispondano alla revoluzione collettiva sociale, il penoso preambulo della quale 

fu la guerra”26. 

 Amb aquest afirmació, Bottoni defensa la necessitat d’actuar, de fer 

arquitectura en base al context d’aquell moment. El marc històric d'aquesta 

experiència, que culminarà el 1964, amb la renúncia de Rogers a la direcció de 

Casabella, ha estat delineat també per Tafuri en la seva Storia dell'Architettura Italiana 

1944-1985. La reflexió central del text tracta la relació no resolta entre els arquitectes i 

la societat, una relació difícil i ambigua, fustigada per incerteses i mancances, 

particularment en l'articulació amb el poder polític i econòmic:  

 “Solo su una base etica potrebbero gli architetti assolire la solidarità, risolta nel suo desiderio di 

promovere i valori della resistenza, uniti almeno nella sua ricerca d’un programa di verità. Molto più 

complessa fu la definizione del contenuto di questa verità, e della maniera che prenderebbero le azzioni 

consegüenti. La prospettiva d’un ciclo di nuova costruzione sarebbe serenamente considerada, ma una 

serenità completamente diversa fu necessaria per risolvere il problema dell’ idea di ragione”27. 

 Aquesta continuïtat serà ara reconstruïda a través d'un gran esforç per tornar a 

teixir els fils trencats del discurs ordit per les figures més grans de l'arquitectura 

                                                             
26 BOTTONI, P., “La Casa a chi Lavora”. A Rassegna del primo Convegno nazionale per la 
ricostruzione edilizia, Milà: 14,15,16 de desembre 1945. 
27 TAFURI, M., op. cit., pàgs. 6-7. 
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racional italiana: Terragni, Persico i Pagano. El propi Rogers així ho reconeixia: “Ed 

erano le polemiche per l’architettura moderna, la cui eco veniva a noi da lontane 

regioni, il Gruppo 7, i pochi italiani coraggiosi che tentavano nuove vie, [Persico], 

Pagano, Terragni”28.  

 A diferència del que succeirà a Barcelona després de la Guerra Civil, en aquell 

moment l’ús manifest del classicisme és una via tancada a Milà; i la dècada posterior a 

la guerra es caracteritzarà pels debats i polèmiques en relació al camí que ha de 

prendre l’arquitectura. Durant els primers cinc anys de la postguerra, l’arquitectura es 

defineix en pel lideratge dels arquitectes procedents de les classes altes amb una 

especial preocupació social que els portarà en diversos casos a militar en partits 

d’esquerra, especialment en el PCI (Partit Comunista Italià), al marge del poder de la 

socialdemocràcia. Seguint les indicacions de Montaner, les seves idees predominants 

poden resumir-se de la següent manera: “Consciencia del valor fundamental de los 

sectores populares protagonistas de la resistencia fascista, convicción de la necesidad 

de entroncar con los maestros de la arquitectura italiana de los años veinte y treinta, 

actualizando su mensaje de modernidad; y defensa de la ciudad como lugar del 

colectivo, expresión de la sociedad libre y del patrimonio de la cultura”29. 

 Partint d’aquestes premisses, a finals dels anys quaranta sorgeixen a Itàlia 

diferents corrents arquitectòniques, potenciades per la diversitat cultural i urbana, però 

també per l’existència de diferents posicions polítiques. Per això cal diferenciar la 

realitat romana de la milanesa. El neorealisme pren una gran embranzida de la mà de 

les iniciatives públiques del Piano INA-Casa dins el context romà. La recerca es centra 

en la coherència compositiva dels materials, de les tecnologies emprades, de les 

particularitats arquitectònico-constructives, de les interpretacions sociològiques i 

psicològiques de l’ambient construït i de l’espai arquitectònic existent i històric. De la 

mà de l’arquitecte Bruno Zevi s’inicia la tendència organicista que, si bé està també 

relacionada amb les preexistències ambientals i la recuperació de la tradició 

arquitectònica, s’allunya dels preceptes racionalistes milanesos en defensa d’una 

concepció organicista de l’arquitectura30. 

 

 

                                                             
28 ROGERS, E. N.,“Prefazione. Il mestiere dell’architetto”, juny 1958. Cit. en: ROGERS, E. N., 
(1968) Esperienza dell’architettura. Col. Architettura, Skira, Milà: 1997, pàg. 11. 
29 MONTANER, J. M., “VII. Cultura i arquitectura italiana: Bruno Zevi, Ernesto Nathan Rogers i 
Giulio Carlo Argan”. A  Después del Movimiento moderno, op. cit.,  pàg. 96.  
30 Cfr., ZEVI, B., (1950) Storia dell'architettura moderna. Da Frank Lloyd Wright a Frank O. 
Gehry, Vol. II, Einaudi, Torí: 2004. 
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3.3.2. Revisionisme històric milanès: base del Regionalisme Crític 

 Al marge de la versió oficial provinent de Roma, després del triomf de la 

Democràcia Cristiana el 1946, comença a sorgir al nord d’Itàlia, especialment a Milà, 

una arquitectura més elitista i delicada. Els seus creadors procedeixen de les classes 

acomodades i mostren una especial preocupació social. La seva ideologia es basa en 

la convicció de la necessitat d’entroncar amb els mestres de l’arquitectura italiana del 

període racionalista; i la continuació de l’actualització del missatge de modernitat, així 

com la defensa de la ciutat com a lloc col·lectiu i expressió de la societat lliure i del 

patrimoni cultural. En aquest punt es poden situar les obres de maduresa de l’estudi 

BBPR, de Gardella, Albini, Magistretti, Luigi Caccia o Vittorio Gandolfi; i una mica més 

tard les primeres obres de Vittorio Gregotti  i els seus socis Meneghetti i Stopino, 

Guido Canela, Aldo Rossi i Giorgio Grassi. El 1944 s’havia creat l’MSA31 (Movimento 

Studi per l’Architettura), una associació paral·lela a l’APAO (Associazione per 

l’Architettura Organica) de Roma, formada per gran part d’aquests arquitectes i que 

mantenia relacions amb els idearis progressistes dels CIAM i que es convertirà, 

juntament amb Casabella, en la veu del debat cultural de Milà, i de tot el nord d’Itàlia. 

Congressos, concursos d’idees i experimentacions donen testimoni d’aquesta voluntat 

milanesa d’individualitzar i verificar modalitats adequades d’intervenció sobre el 

territori. El millor exemple és el barri experimental QT8, pensat en el període prebèl·lic, 

però començat amb motiu de la VIII Triennale de Milà de 1947, la primera des de la fi 

de la guerra. Coordinat per Piero Bottoni, constitueix una llarga edificació que s’ inicia 

el 1946 i acabava el 1966; i és indicadora de la dificultat que l’arquitectura milanesa, i 

italiana, ha d’afrontar en aquests anys. 

 El boom constructiu en què deriva la necessitat de reconstrucció es realitza, 

fins a començaments de la dècada dels cinquanta, sense una adequada planificació 

urbanística ni tampoc un coherent llenguatge arquitectònic, la qual cosa té com a 

conseqüència que l’esperada expansió del Moviment Modern es realitzi només a nivell 

quantitatiu, però no qualitatiu. Renato De Fusco així ho expressa: “(...) l’attesa 

espansione del Movimento Moderno apparve un mero fenomeno quantitativo, ricco di 

contraddizioni, di costose contropartite e con esigui margini di interventi correttivi”32. 

                                                             
31 MORANDI, B.; PROTASONI, R., Il Movimento di studi per l'architettura: 1945-1961. Col. 
Università Laterza Architettura 2, Laterza, Bari: 1995. 
32 DE FUSCO, R. (1974) Storia dell’architettura contemporanea. Col. Grande Opere, Editore 
Laterza, Bari: 2000, pàg. 356, (7ª ed. rev. i ampl.) 
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Figura 4. Plànol urbanístic i imatges del barri experimental QT8. 

 D’una banda hi ha la voluntat de recuperació de les idees de familiaritat i de 

bona fe de les arquitectures de les primeres dècades del segle XX, mentre que de 

l’altra es manifesta aquesta necessitat d’introspecció vers el passat, amb l’intent de 
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recuperar una identitat que la guerra havia pràcticament eliminat i destruït. I és a partir 

de la fi dels anys quaranta quan l’autocrítica i les reflexions porten a sacsejar nous 

carrers, i a recuperar un diàleg més obert amb la tradició i amb el context. I mentre la 

política per la casa es debat entre la concreció i l’ideal, la preocupant manca 

d’allotjaments s’enfronta amb la realitat dels edificis bombardejats. El nou pla 

urbanístic estatal té uns objectiu clars: frenar l’atur, usar en l’edificació els sectors de 

mà d’obra no qualificada i contribuir amb la intervenció pública al desenvolupament del 

sector privat. Les lleis afirmen aquesta versió realista de la construcció: “La casa dovrá 

contribuire alla formazione dell’ambiente urbano tenendo presenti i bisogni spirutali e 

materiali dell’uomo reale e non di un essere astratto: dell’uomo, cioè, che non ama e 

non comprende le repetizione indefinite e monotone de lo stesso tipo di abitazione tra 

le quali non distingue la propia che per un numero”33. Es recomana l’organicitat dels 

assentaments, la utilització del material popular-nacional o regional: “Trarre vantaggio 

dalle qualità del luogo, (...) il ritorno all’uso del colore, (...) creare prospettive 

pintoresche per dare una impronta singolare al nuovo gruppo edilizio”34. Aquestes 

orientacions constituiran les característiques més bàsiques dels centres urbans per 

usufructuar terrenys de baix cost. 

 Es tracta d’una arquitectura forjada a través dels editorials de Casabella i de 

l’obra teòrica del seu director Rogers, qui proposa nous aspectes d’aquesta recerca 

realista: el respecte per les preexistències ambientals, cap al petit bocí de ciutat, propi 

d’assumir una construcció real, fragmentària, lluny de les utopies urbanes, on tan sols 

és possible una metodologia individualitzada que fuig d’abstraccions generalitzades i 

tracta d’actuar en allò real; l’ús de formes tradicionals vàlides en l’àmbit cultural en el 

qual es treballa, proposant-se la discreció formal a l’escala humana pròpies d’una 

tradició culta i no folklòrica; la lluita contra qualsevol símptoma de formalisme; i la 

recuperació de la història de l’arquitectura, de la recent història moderna, així com de 

tota l’arquitectura europea, fan d’aquesta continuïtat un programa versemblant, una 

resposta intel·lectual, centreeuropea i urbana a la qüestió del neorealisme. 

 Amb la constància de la manca de voluntat política en relació a la qualitat 

urbanística, la cultura arquitectònica llombarda s’orienta també cap a recerques extra-

disciplinars: la sociologia, l’economia o les feines realitzades directament en l’activitat 

administrativa. De Fusco explica les conseqüències d’aquestes recerques: “Ne 

derivarono alcuni indubbi vantaggi, come una maggiore presa di coscienza della realtà 

                                                             
33 Piano INA-Casa. Cit. en: DE FUSCO, R, op. cit., pàg. 368. 
34 Íbid.  



121 
 

sociale, l’aspirazione ad un maggiore rigore critico ed operativo, l’esigenza dell’analisi 

e della ricerca interdisciplinare”35. Amb aquesta afirmació es refereix al fet que es 

considera oportú sondejar tant el llenguatge com les tècniques i les tipologies envers 

un canviament de significats i comportaments. Aquesta revisió operativa s’associa amb 

l’altra, de caràcter històric i crític que individualitza en el Moviment Modern algunes 

valències encara vives, codis, subcodis i lèxics que havien romàs inoperants i 

incomplerts degut a la dominació de les noves tendències contemporànies 

considerades més importants. 

 Per la seva banda, Manfredo Tafuri, a la seva Storia dell’architettura italiana 

(1944-1985), tracta també, en diverses ocasions, el peculiar caràcter que la pràctica 

arquitectònica adquireix a Milà després de la Segona Guerra Mundial. Els seus 

arquitectes, apartats de l’organicisme i del neorealisme, “mostrano un superamento 

dialettico del razionalismo, senza clamore, ma con insistenza, la nuova qualità è 

                                                             
35 DE FUSCO, R, op. cit., pàg. 369.  

Figura 5. Case della Borsalino (1952) a Alessandria, d’Ignazio Gardella. 
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ricercata in variazioni basate nell’esaltazione della materia, nella cordialità e 

l'indeterminatezza delle forme, in un empirismo assunto come metafora di una 

condizione artigianale che la forza a produrre opere uniche nascoste sotto una patina 

di pudore”.36 Es pot exemplificar aquesta cita amb les Case della Borsalino (1952) a 

Alessandria, de Gardella. Aquesta línia condueix directament a un diàleg amb 

l’ambient, si bé aquest “non era considerato come struttura storica in senso proprio; 

prevale il gesto impressionista, la ‘pova’, cioè strumentale ad una sospensione del 

processo”.37 

 Aquest intent per part de l’arquitectura milanesa de recuperar les formes 

tradicionals porta els millors arquitectes a realitzar una important elecció metodològica, 

pròpia de la manera de construir en el passat; és a dir, el tractament de cada projecte 

com a esdeveniment irrepetible. L’exemple més clar és la Torre Velasca (1951-1958) 

de BBPR, que 

representava l’originalitat i 

l’excel·lència de les 

dificultats per 

desenvolupar les 

qüestions de la 

urbanització de la ciutat 

actual sobre una certa 

dimensió. 

 

3.3.3. El dellorigador del 

conflicte: la retirada del 

Moviment Modern 

 Fins aquell moment 

cada CIAM s’havia basat 

en un tema principal al 

voltant del qual giraven les 

converses i reflexions 

pertinents, però això 

canvia a partir de les tensions que comencen a crear-se entre grups de països que van 

desenvolupant un criteri propi. Itàlia n’és un dels més crítics en considerar que l’Estil 

                                                             
36 TAFURI, M., op. cit., pàg. 38. 
37 TAFURI, M., op. cit., pàg. 39. 

Figura 6. Torre Velasca (1951-1958) de BBPR. 
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Internacional tenia moltes mancances i no mostrava cap interès pels elements 

preexistents de les arquitectures vernaculars ni de la tradició arquitectònica italiana; en 

definitiva, de la història. De fet, la rotunda negació per part dels CIAM a l’eclecticisme 

estilístic es contraposa del tot amb la realitat italiana, la qual cosa provoca el despertar 

de grans crítiques des de les vessants més ortodoxes. Alberto Grijalba defineix en una 

frase les causes que les van provocar: “Las nuevas y polémicas propuestas, elaboradas en 

continuidad de los años treinta hasta su nueva concepción de relación con la historia y las 

tradiciones locales del Movimiento Moderno  —que ejercerán un papel destacado en la 

imaginería internacional desde sus conocidas revistas Metron, Domus o Casabella— llevan a 

Reyner Banham en 1959 a proponer su exclusión de la cultura moderna”.38   

 És durant el mes d’abril quan Banham publica l’article “Neoliberty - The Italian 

dismiss of the Modern Architecture”39 a la revista britànica The Architectural Review. 

Banham ataca durament als arquitectes milanesos que participen del Regionalisme 

Crític i els titlla de neolibertians: 

 “The present baffling turn taken by Milanese and Torinese architecture probably appears the 

more baffling to ourselves, viewing it from the wrong side of the Alps, because of the irrelevant hopes, the 

non-Italian aspirations of our own, that we have tended to project on Italian architecture since the war. 

Without realizing what we were doing, we built up a mythical architecture that we would like to see in Our 

own countries, an architecture of social responsibility (…) and of formal architectonic purity. (…) This 

architecture, socially and aesthetically acceptable to men of goodwill, we saw embodied in particular in the 

Milanese BBPR partnership, (…) the hero-figure of European architecture in the late Forties and early 

Fifties. The evidence of the eyes often contradicted the myth; again and again the architectonic qualities 

that we sought were to be found in work of the Roman school, notably (and surprisingly) in the work of 

Moretti, whom the Milanese would brush off as 'not socially serious' while the awkward questions of 

modern eclecticism raised by the work of Luigi Vagnetti had a way of being unformulable except in terms 

that put Milan on the spot as well. (…) But when Casabella began to publish, with manifest editorial 

approval, buildings that went far beyond Vagnetti's in historicist eclecticism, when the BBPR partnership 

staged for the London Furniture Exhibition of 1958 an Italian section that seemed to be little more that a 

hymn of praise to Milanese Borghese taste at its queasiest and most cowardly, (…) then confusion 

followed hard on disillusion”40. 

                                                             
38 GRIJALBA, A., op. cit., pàg. 13. 
39 BANHAM, R., “Neoliberty - The Italian dismiss of the Modern Architecture”. A The 
Architectural Review, nº 747, Londres: abril de 1959, pàgs. 231-235. Cfr. També en aquesta 
tesi article complet: Apèndix Documental II-III, pàg. 365. 
40 BANHAM, R., op. cit., pàgs. 231-232. 
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 Aquest article és, 

però, una reacció als 

números 217 i 219 de 

Casabella, publicats l’any 

anterior, on es presentaven 

projectes de joves 

arquitectes milanesos, com 

Rossi, Gregotti, Vittoriano 

Viganò o Giorgio Grassi, 

entre d’altres, realitzats amb 

un llenguatge certament 

atent al passat 

arquitectònic, com la 

mateixa Torre Velasca, que 

és el motiu desencadenant 

de la crisi. Així, l’’atenció 

capturada cap a les 

preexistències ambientals 

s’estigmatitza com a 

historicisme italià. Per la 

seva banda, en el número 219 és el llavors molt jove Aldo Rossi qui en el seu article “Il 

passato e il presente de la nova architettura”41, plantejava una encesa defensa del 

neoliberty –si bé a finals dels anys seixanta la seva obra evolucionarà cap a una 

tendència certament estructuralista-, del retorn a la tradició burgesa de l’arquitectura 

domèstica milanesa i de la recerca de llenguatges personals. 

  Banham considera que tot retorn a períodes anteriors al Moviment Modern 

constitueix una actitud reaccionària, deplorable i infantil: “Even by the purely local 

standards of Milan and Turin, then, Neoliberty is infantile regression”42. Però no és 

l’únic en contraposar el nou pensament del sector italià: Bakema també considera que 

la Torre Velasca de Rogers comunica esdeveniments passats i es resisteix a la vida 

                                                             
41 Cfr. ROSSI, A., “Il passato e il presente de la nova architettura”. A Casabella-Continuità, nº 
219, Milà: 1958. 
42 BANHAM, R., op. cit., pàg. 235. 

Figura 7. Portada de l’article “Neoliberty - The Italian dismiss of 
the Modern Architecture”, publicat per Reyner Banham  a la 
revista britànica The Architectural Review, l’abril de 1959. 
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contemporània.43 Aquest debat rebel·la la divisió cultural existent entre les dues 

aproximacions a la natura i el rol de la història en l’Arquitectura Moderna.  

 Tot i les dificultats per fer-se entendre, Rogers respon Banham amb un altre 

article de defensa titulat “L’evoluzione dell’architettura. (Risposta al custode dei 

frigidaires)”. Tot i que no aconsegueix convèncer els seus crítics, explica que el 

projecte no és el resultat de requisits subjectius, sinó que està determinat pel fenomen 

social, per una claredat i sinceritat estructural, i per la consciència de molts factors que 

cal tenir en compte a l’hora d’aixecar un edifici. Rogers realitza una cautelosa defensa 

de les recerques dels joves criticats per Banham i considera absurd que la mirada cap 

el passat pròxim només es pugui dirigir cap el Moviment Modern i no cap allò que es 

podria denominar la prehistòria d’allò nou. Rogers respon a l’article del crític anglès 

amb molta ironia: “Questo complesso processo di revisione, per quanto lento ed 

elaborato, è stato frainteso da quelli che hanno subito uno shock”44.  

 Aquest atac 

constitueix probablement 

un trencament des del 

punt de vista històric i 

expressa perfectament el 

clima intolerant i 

dogmàtic de la crítica 

militant del Moviment 

Modern. Desencadena 

una sèrie de reaccions 

ben diferents: en els 

mestres genera 

inicialment una certa 

acceleració i una 

intensificació de 

l'experiència historicista, i 

després una progressiva 

i discreta retirada. 

                                                             
43 Cfr. PEDRET, A., CIAM and the emergence of Team 10 thinking, 1945-1959.  Massachusetts 
Insitute of Technology, Massachussets: 2001, pàgs. 165-167. 
44 ROGERS, E. N., “L'evoluzione dell'architettura - Risposta al custode dei frigidaires”. A 
Casabella-Continuità, nº 228. Milà: juny 1959, pàg. 3. Cfr. També en aquesta tesi article 
complet: Apèndix Documental III-III, pàg. 370.  

Figura 8. Primera pàgina de l’article de Rogers “L’evoluzione 
dell’architettura. Risposta al custode dei frigidaires”, publicat a 
Casabella-Continuità el juny de 1959. 



126 
 

D’aquest efecte  estimulant i en certa mesura alliberador n’és testimoni, novament, la 

pròpia Torre Velasca, on el pas del projecte inicial, que preveia dos volums 

encaixonats bruscament sobreposats, a la solució definitiva en la qual el pas entre 

volums es confia a la flexible estructura exterior, als esperons inclinats i a la modulació 

plàstica del gran sostre, demostra el salt lògic esdevingut sota la influència d'un clima 

cultural nou: allò que es crea entorn de Casabella, en què l'intercanvi d'experiències, 

així com la influència recíproca entre Rogers i els seus alumnes és intensa i 

productiva. S’està defensant un tipus de saber cultural autòcton que no pot ser 

transferit per mètodes estrictament moderns sinó que requereix de la permanència de 

certs paràmetres artesanals. Les investigacions es dirigeixen als elements mínims, al 

detall, a la recuperació també de la certesa de l’ofici d’arquitecte. D’aquesta manera es 

posa de manifest una preocupació típica d’aquest període: l’obsessió per definir un 

camí veritable per a l’arquitectura moderna. L’atmosfera polèmica córrer el risc de 

simplificar en excés tota la qüestió de l’ús efectiu del passat, o, millor dit, d’evitar-ne el 

seu mal ús. Tal i com havien ja asseverat els membres fundadors del Gruppo 7, la 

tradició és inevitable per als arquitectes italians, que no cal que s’esforcin en fer 

referències al passat per incorporar el seu ensenyament. I és que aquest regionalisme 

és inherent a la seva condició humana.  

 Al primer congrés del Team X hi assisteixen una gran quantitat de convidats, 

entre els quals hi ha Gardella, Rogers i Magistretti. Però ja no en són  membres; se 

n’han desmarcat. Així doncs, aquests enfrontaments es basen en el desacord sobre el 

context universal. A més de posar-se de manifest les grans diferències que comencen 

a haver-hi entre els diversos contextos nacionals, s'evidencia que ja no existeix un 

acord sobre el significat dels conceptes essencials del Moviment Modern. 

 Com a seguidor del conflicte, Paolo Portoghesi apunta: “La condanna, espressa 

con la durezza di un tribunale dell’Inquisizione, investe l’indirizzo culturale di un intero 

paese sulla base di una unica colpa: quella di essersi allontanato dalla verità rivelata 

della tradizione moderna”45. I constata, a més, que, havent rebut l’educació 

universitària durant els anys trenta i per part dels vells exponents de la cultura 

acadèmica internacionalista, pot testimoniar la desconfiança amb la qual el recurs a la 

memòria en el sentit proposat per Gardella o Albini es veia per part dels acadèmics: 

“(...) interpretato quasi come un ritardo e una rivincita da parte di allievi riottosi”46. La 

incomunicabilitat dels dos fronts pel que fa a l’ús de la història com a recurs estilístic 

                                                             
45 PORTOGHESI, P., Dopo l’Architettura Moderna. Col. Biblioteca di Cultura Moderna nº 838, 
Laterza, Bari: 1980 (2ª ed.), pàg. 70.  
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és, de fet, ben comprensible si es té en compte que els acadèmics s’havien aferrat a 

les seves desfilades imperials amb el mateix esperit amb què es van lliurar, un cop 

passat el feixisme, al tecnicisme neutral de l'Estil Internacional. En ambdós casos 

l’objectiu consisteix en trobar l’arquitectura del consens, si bé en la recerca de les 

arrels històriques i de l’ambient els arquitectes més sensibles, manifesten el seu 

desacord amb l’obligació de defensar el triomf de l’ortodòxia del Moviment Modern a 

favor de la reconstrucció, pensant en les necessitats reals de la població: “[Il] tema del 

ricorso alla memoria nei primissimi anni del dopoguerra dimostra l’esistenza di una 

propensione culturale ben comprensibile in un paese costretto a scendere rapidamente 

e fino in fondo la china, passando dalla falsa superbia e dai disegni megalomani di un 

imperialismo provinciale e ritardatario alla drammatica lotta per la sopravvivenza”47.

 Així és com els arquitectes milanesos es desvinculen de totes les institucions 

que defensen l’Estil Internacional. A l’inici dels seixanta, per tant, l'arquitectura italiana 

en general, i la milanesa en particular, es trobarà marginada i apartada del Moviment 

Modern degut a la manca d’acceptació de la nova realitat per part dels seus aferrissats 

defensors. I així ho explica Tafuri:  

 “La cosa scioccante era l'affermazione che il movimento era fallito, i loro ideali etici erano stati 

trasformati in accordi formali banali. Fino a quando il recupero delle variabili lasciate libere dai fondatori 

non sembrarono aver distrutto la forza del Movimento Moderno, qualsiasi incursione in linguaggi 

eterodossi si considerò giustificata; ma quando le loro reti teoriche furono rimosse, e strappate dal livello 

verbale, si è ritenuto necessario sciogliere l'anatema su chiunque segnalasse con un dito la crisi"48.  

 L’arquitectura milanesa agafarà un rumb nou que la conduirà a dissenyar en 

base a unes tendències regionalistes i vernaculars, però mantenint els avenços 

tecnològics i el progrés que ha possibilitat el Moviment Modern. 

 Els mestres de l’Estil Internacional confiaven en la transformació per part del 

nou univers de la màquina de l’estatus d’objectes d’art, edificis i ciutats. Però després 

de la Segona Guerra Mundial aquest paradigma es debilita a favor d’un panorama de 

dispersió, fruit de l’aplicació dels principis generals i universals de les avantguardes a 

cadascun dels diferents contextos culturals, socials i materials. Per això, un dels 

corrents que permet prendre una major coherència és l’humanisme, influït pels 

existencialismes i l’auge de les ciències de l’ésser humà. Montaner assenyala, en 

relació amb aquest fet: “Ello [el humanismo] comporta una especial sensibilidad por las 

culturas locales –tendiendo a veces al llamado ‘regionalismo’- y una veneración, en 

                                                                                                                                                                                   
46 Íbid. 
47 PORTOGHESI, P., op. cit., pàg. 74. 
48 TAFURI, M., op. cit., pàg. 72. 
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bastantes casos, de las arquitecturas vernaculares”49. I és que molts d’aquests 

arquitectes pretenen trobar unes renovadores i veritables fonts de legitimació en la 

gent real de cada barri, en l’arquitectura popular sense arquitectes, en el sentit comú. 

Així doncs, tots aquests elements passen a convertir-se en fonts d’inspiració que 

mostren el debilitament del “paradigma de la màquina”50 de què parla Montaner, i 

l’extensió, entre els arquitectes més progressistes, d’una certa desconfiança cap a les 

lleis més estrictes i mecanicistes del Moviment Modern.  

 

3.4. La recuperació del concepte de modernitat a la Barcelona franquista  

 Mentre Milà, i tota Itàlia, continua amb la reconstrucció, Espanya viu immersa 

en plena dictadura franquista, reprimida i allunyada d’Europa i de la resta del món. El 

panorama barceloní no pot ser més desolador.  La fi de la Guerra Civil suposa un punt 

d’inflexió en la trajectòria de l’arquitectura espanyola. La sensació de triomf s’introdueix  

de forma immediata en un nou tipus d’arquitectura d’Estat, basada en la demostració 

del poder de la nació; per això s’utilitzen recursos propis de l’època de l’imperi 

espanyol. Pel que fa a l’arquitectura moderna, aquesta s’associa a l’enemic, fet que 

suposa l’exili de la major part dels membres del GATCPAC. Tots aquests factors 

empenyen l’arquitectura a proposar una sèrie d’edificis històrics com a models a 

imitar51. El somni d’una arquitectura franquista avorta qualsevol altre intent de 

renovació i fins i tot afavoreix la renúncia a la modernitat d’alguns arquitectes molt 

dotats que havien militat en les idees racionalistes, com Ramon Duran Reynals o 

Francesc Folguera. Aquest aïllament general del país impedeix els seus arquitectes la 

participació en l’evolució que està fent l’arquitectura europea. Els arquitectes 

monumentalistes catalans, com Francesc Nebot, Eusebi Bona, Pere Domènech o 

Eugeni Cendoya, ocupen les càtedres de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, i 

impedeixen qualsevol intent de renovació o de record del passat proper que faci 

possible la indispensable reflexió cultural que les noves generacions necessiten per 

sortir d’aquesta lamentable situació. 

 

 

                                                             
49 MONTANER, J. M., “VII. Cultura i arquitectura italiana: Bruno Zevi, Ernesto Nathan Rogers i 
Giulio Carlo Argan”, op. cit, pàg. 56. 
50 MONTANER, J. M., “El paradigma de la máquina”, op. cit., pàg. 43.  
51 Cfr. ESTEBAN, A. M., “¿Modernidad o tradición? El papel de la R.N.A. y el B.D.G.A. en el 
debate sobre las tendencias estilísticas de la arquitectura española”. A Actas del Congreso 
Internacional “Los Años 50: La arquitectura española y su compromiso con la historia”, T6 
Editores, Pamplona: 2000, pàgs. 241-242. 
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3.4.1. L’aïllament diplomàtic 

 La realitat política, econòmica i social de l’Espanya franquista dels primers anys 

no afavoreix gens els contactes amb l’estranger. No obstant, hi ha alguns arquitectes 

que, mostrant-se interessats per la cultura de fora, i moguts per la necessitat de trobar 

referents arquitectònics i estilístics aliens al classicisme acadèmic, es subscriuen en 

revistes d’altres països, viatgen i, en definitiva, reinicien un intercanvi de material amb 

l’exterior que suposarà, a més de veure’s reflectit en les seves obres, la represa del 

camí cap a la modernitat arquitectònica que havia estat aturada des de la dissolució 

del GATCPAC el 1939. A través de les revistes es produeix un cert crit a la reacció  

davant d'un tipus d'arquitectura que, per imposada i anacrònica, no té res a veure amb 

el que succeeix fora dels límits del país ni tampoc no reflecteix un caràcter propi. És 

així com el desembre de l'any 1946 reapareix el Boletín de la Dirección General de 

Arquitectura (B.D.G.A.) -la publicació s'havia suspès el juliol de 1944-. Davant la crisi i 

el desconcert de la professió, el butlletí pretén "robustecer la unión de la Dirección 

General de Arquitectura con los compañeros, haciéndoles partícipes de la marcha de 

los asuntos y de las inquietudes profesionales en el terreno oficial"52. Des del seu  

editorial s’anima els arquitectes a una implicació activa: “Sus páginas están abiertas a 

todas las sugerencias e ideas, y para esta Dirección constituirá un motivo real de 

satisfacción contar con las aportaciones de los arquitectos -oficiales y particulares-, en 

la colaboración conjunta por el perfeccionamiento de la arquitectura española”53. Si bé 

és evident que la publicació també ha de passar pel filtre de la censura, la seva 

presència es pot entendre com un incipient inici d’una certa renovació arquitectònica. 

 Tot i que els primers números semblen un “noticiero nacional”54, des del principi 

es van incloent també articles referents a temes estrangers. Però no serà fins l’any 

següent que publicarà la primera referència a un assumpte que es convertirà en un 

dels principals arguments del debat arquitectònic dels cinquanta: “¿Qué estilo debe 

tener la arquitectura española?”55. A partir d'aquest moment, en gairebé tots els 

números del B.D.G.A. apareixerà algun text relacionat amb el tema. I de la mateixa 

manera, la temàtica al voltant de les tendències estilístiques de l'arquitectura 

espanyola també es publicarà a la Revista Nacional d'Arquitectura (RNA). Serà, per 

tant, a través d'ambdues publicacions que es començarà a defensar una nova 

                                                             
52 RED. "Presentación". A Boletín de la Dirección General de Arquitectura, nº 1, Madrid: 
desembre  1946.  
53 Íbid.  
54 ESTEBAN, A. M., op. cit., pàg. 242. 
55 RED. “¿Qué estilo debe tener la arquitectura española?”. A Boletín de la Dirección General 
de Arquitectura, Madrid: 1947. Cit. en: íbid.  
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arquitectura en la qual una sèrie de joves arquitectes, procedents de tota Espanya, i 

entre els qual hi ha els catalans Coderch, Valls i Josep Maria Sostres56, adquiriran un 

paper protagonista.  

 No es vol donar a entendre que l’origen de la renovació arquitectònica 

barcelonina es trobi a Madrid, però és obvi que degut al centralisme imperant del 

règim, els únics mitjans d’expressió d’aquells primers anys de dictadura franquista són  

precisament els que es proposen des del propi govern, i en aquest cas, des de la 

Dirección General de Arquitectura i el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. 

Els treballs de la primera generació d’arquitectes de la postguerra espanyola (Aburto, 

Cabrero, Coderch, Fisac, o De la Sota) no adquireixen a Barcelona, a diferència de 

Madrid, cap rellevància. La iniciativa pública en edificis representatius (Universitats, 

Poblats de Colonització, etc.) és pràcticament absent a Barcelona en aquells anys de 

centralisme i de penalitats econòmiques. Ni tan sols hi ha l’oportunitat d’iniciar un camí 

de renovació com el que sorgeix tímidament a Madrid. L’única excepció la 

constitueixen només alguns habitatges unifamiliars de Coderch y Valls, com el projecte 

de la Urbanització “Les Forques” (1945) de Coderch i Valls, que s’havia d’ubicar a 

Sitges. Tot i que no s’arriba a 

construir mai, constitueix la primera 

i rellevant manifestació pública 

d’uns arquitectes, aleshores joves, 

que cerquen una inspiració evident 

en la lògica típica dels pobles 

mediterranis, en la qual ja és 

possible detectar un intent 

compositiu que els permet diluir els 

manerismes vernaculars, folklòrics 

i nostàlgics tan habituals a l’època. 

 

 

 

                                                             
56 ESTEBAN, A. M., íbid. Cal destacar que Coderch havia començat a treballar a Madrid, un 
cop finalitzats els estudis a l’ETSAB, amb Pedro Muguruza primer i Secundino Zuazo més 
endavant. Dos anys més tard tornaria a Barcelona per establir-hi el seu propi despatx amb 
Manuel Valls. Per la seva banda, Sostres, fins l’any del “Concurso de idees para la solución del 
problema de la vivienda económica en Barcelona” el 1949, el qual va representar el seu debut 
operatiu a Barcelona, la major part de les seves activitats s’havien desenvolupat fora de la 
ciutat i els seus interessos havien tingut una projecció sobretot exterior. 

Figura 9. Seccions del projecte d’Urbanització Les 
Forques (1945) a Sitges, de Coderch i Valls.  
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3.4.2. El despertar arquitectònic a partir de 1949 

 El 1948, però, comença un canvi important en les posicions oficials del 

franquisme. El boicot diplomàtic per part dels països occidentals que havia patit 

Espanya en caure els règims feixistes obligar Franco a canviar les seves actituds 

autàrquiques i proalemanyes. A poc a poc es començaran a prendre mesures per  

garantir una lleu liberalització econòmica i una obertura internacional.  

 El febrer de 1949 la revista Domus publica un article que suposarà la 

constatació que la fi del Moviment Modern ja ha arribat. S’anomena "Crisi 

dell'architettura europea"57 i en ell el seu autor, Agnoldomenico Pica, descriu el 

moment arquitectònic que s’està vivint com a expressió de la crisi entre dues grans 

opcions: d’una banda el funcionalisme, que qualifica de purisme lineal, clàssic i 

hel·lènic de Le Corbusier, la primera Bauhaus, Terragni i el racionalisme italià; i de 

l’altra, l'organicisme i el barroquisme romàntic de Wright, que condueix cap a una 

noció de tradició moderna en Gaudí o Antonelli. En aquesta proposta de l'organicisme 

Pica veu l'amenaça d'una ruralització i al mateix temps d'un camp completament 

civilitzat. No obstant això, existeix una tercera via basada en el “senzo matematico e 

necessario della proporzione"58, que considera menys vulnerable davant la precarietat 

de les propostes de l’Estil Internacional. Entre les imatges que il·lustren l'article es 

troba el fragment conegut dels paraboloides del Parc Güell de Gaudí, estructures 

projectades per Mario de Renzi i la colònia tipus d'Adalberto Libera. 

 

a). El concurs sobre “El problema de la vivienda económica en Barcelona” 

 L’assumpció dels models del racionalisme i la recuperació meditada de les 

formes tradicionals troba expressió concreta cap als últims anys de la dècada dels 

quaranta en molts projectes presentats en el concurs d’idees convocat pel COACB per 

resoldre el problema de l’habitatge, “El problema de la vivienda económica en 

Barcelona”.  

 A l’article que Antoni de Moragas publica el 1961, “Els deu anys del Grup R 

d’Arquitectura”59, on exposa la seva valoració sobre el recent clausurat grup, reflexiona 

sobre la transcendència que el concurs va tenir pel rellançament de l’arquitectura 

catalana moderna: 

                                                             
57 PICA, A., “Crisi dell’architettura europea”. A Domus, nº 233, Milà: febrer 1949, pàgs. 26-27.  
58 PICA, A., op. cit., pàg. 27.  
59 Cfr. MORAGAS, A. DE, “Els deu anys del Grup R d’Arquitectura”. A Serra d’Or, 2ª èp. any 3 
nº 11-12, Montserrat: novembre 1961, pàgs. 66-73. Cfr. també en aquesta tesi article complet: 
Apèndix Documental IV-III, pàg. 373. 
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 “El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Balears havia convocat un concurs d'idees per resoldre 

el problema de l'habitatge a Barcelona, i en el viatge marítim fet de dia de Barcelona a Palma de Mallorca, 

amb motiu de l'Assamblea, els arquitectes Mitjans, J.A. Balcells, Perpinyà, i Moragas i Gallissà, a més de 

conèixer-se entre ells, es van comprometre a presentar-se conjuntament al concurs convocat pel Col·legi. 

Més tard, sabedors que els arquitectes Tort, i Sostres i Maluquer també es volien presentar, van invitar-los 

a ajuntar-se al grup inicial. Finalment, tots sis arquitectes acabaven llur treball pocs minuts abans de l'hora 

fixada per al lliurament, després d'uns quants mesos d'activitat plena de pintoresques incidències, 

discussions, acords i discrepàncies al volt d'una amistat naixent”60. 

 Finalment, el grup dels sis arquitectes és el receptor del primer premi, el 

desembre d’aquell mateix 1949. Moragas usa l’expressió “primer senyal d'alerta”61 per 

expressar fins a quin punt aquell esdeveniment tindrà grans repercussions en la 

formació del Grup R. És la primera vegada que els arquitectes catalans s'organitzen 

en equip prenent la iniciativa en una qüestió netament social: “Enlloc del país no 

s'havia fet mai això d'una manera tan completa: per trobar-ne antecedents caldria 

tornar a l'època del GATCPAC”62.  

 Però la novetat va més enllà del simple fet arquitectònic, ja que les idees del 

treball premiat són sobre qüestions econòmiques, socials i urbanístiques vinculades a 

la realitat d’aquell context concret: “El fet fou que hom constatava que l'arquitectura, 

pel que té d'utilitària, no es pot desentendre de cap manera de la seva comesa en 

cada moment històric”63. Es pot dir que aquest moment és l’inici d’una certa renaixença 

arquitectònica.  

 Des de l’esdeveniment del concurs comencen a sovintejar les reunions entre 

els arquitectes, i també entre altres representants de la cultura catalana: “Així 

recordem unes reunions a les quals venia l'Alexandre Cirici per parlar de la possibilitat 

de redactar una revista d'Arquitectura”64. I  ho recorda també Bohigas: “Em sembla que 

vaig conèixer Moragas en una d’aquelles reunions a casa de Francesc Mitjans”65. La 

majoria d’aquestes trobades, que de seguida es focalitzaran a la sala de joc de 

l’Ateneu Barcelonès, són protagonitzades per Sostres, que és qui dóna a conèixer als 

seus oients els protagonistes de l’arquitectura moderna internacional:  

 “És allí on, damunt el tapet verd, en Sostres ens fa conèixer les grans figures de l'arquitectura 

contemporània. El grup dels sis, més o menys ampliat o reduït, parla de Gaudí, del Modernisme català i 

de les seves altres versions: Art Nouveau, Modern Style, Jugend Stil, d'Olbrich i d'Otto Wagner. Si convé, 

                                                             
60 MORAGAS, A. DE, op. cit., pàg. 67. 
61 ÍD., op. cit., pàg. 68. 
62 MORAGAS, A. DE, op. cit., pàg. 71. 
63 Íbid. 
64 ID., op. cit., pàg. 72. 
65 BOHIGAS, O., Dit o fet dietari de records II. Col. Biografies i Memòries, Edicions 62, 
Barcelona: 1992, pàg. 27. 
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hom recorre a l'Enciclopèdia Espasa per trobar-hi alguna referència a manca d'una bibliografia millor. 

Aleshores és quan coneixem Wright, Mies, Aalto, Breuer. També ens adonem de l'interès que pot tenir 

d'establir relació amb arquitectes d'altres edats [en referència a Sostres]”66. 

 

b). Els primers contactes amb l’arquitectura europea 

 En acabar la dècada dels quaranta, una interessada creença en l’autonomia de 

l’art dóna suport a la neutralització simbòlica dels estils com a operació prèvia a la 

seva immediata integració per part del règim. Això modifica el marc legal (en una doble 

dimensió: estètica i jurídica) de la forma arquitectònica i altera substancialment les 

condicions que delimiten la seva possibilitat. D’aquesta manera, s’inicia  

progressivament la reconsideració activa del contacte perdut amb l’arquitectura 

moderna internacional, basada en el tema de l’expressió local. Barcelona és la ciutat 

més oberta al món de tot l’Estat Espanyol i sap aprofitar la seva capacitat tant per 

integrar noves idees a la seva memòria col·lectiva com per adaptar les formulacions 

més generals a la seva cultura i al seu paisatge específics. Aquesta elasticitat sens 

dubte es veu reforçada per una important resistència política al centralisme i per la 

consciència de ser una ciutat catalana, mediterrània i mundial, més enllà de la seva 

pertinença a Espanya.  

 La voluntat de no perdre el contacte amb la realitat i amb les circumstàncies 

concretes dels projectistes, es converteix en la via per tal de no desvincular 

l’arquitectura i l’urbanisme de la societat. La situació de canvi que experimenta 

l'arquitectura de Barcelona a partir de 1949 és una operació realitzada conscientment 

des de la crítica cap a l'arquitectura. La lenta recuperació d'una convivència social 

normalitzada té a les escoles d'arquitectura un escenari simptomàtic. En elles es 

produeix l'ambient contradictori d'un ensenyament completament academicista i  

oficialista -com també havia succeït a Milà a l’inici de la seva fase renovadora-, i una 

radicalitzada exigència de canvi. Les generacions que obtenen el títol a partir dels 

inicis de la dècada dels cinquanta, per tant, portaran implícita la voluntat de distingir-se 

de les generacions anteriors.  

 La reacció d’aquests arquitectes de la tercera generació del Moviment Modern 

consisteix en un procés d'indagació a partir d'un buit històric, el buit corresponent a la 

fractura generacional en relació a l'arquitectura barcelonina precedent i als arquitectes 

de generacions anteriors. La recerca es projecta, en sentit geogràfic, en escenaris 

precisos i, en sentit cronològic, en una voluntat de connexió amb el futur. La raó de ser 

d'aquesta operació és la d'un autèntic punt de partida, on la contribució de la crítica 

                                                             
66 MORAGAS, A. DE, op. cit., pàg. 71. 
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milanesa jugarà un paper crucial. Múltiples factors converteixen el cas milanès en un 

fenomen fonamental de la cultura arquitectònica en l'escena internacional del moment. 

La ràpida transformació del país després de la guerra i la riquesa de la seva recent 

producció arquitectònica són comparables a l'activitat consolidada de crítica 

sostinguda durant les tres primeres dècades del segle XX. I la rica producció editorial 

mantinguda en innombrables diaris, revistes especialitzades i llibres, juntament amb 

els debats sobre arquitectura, urbanisme, disseny i art, es desenvolupen en 

nombroses activitats expositives en totes les modalitats: fires, biennals, exposicions 

anuals, etc., a les quals s’afegeixen de seguida altres concursos. 

 Les conferències realitzades a Barcelona el maig de 1949 amb motiu de la “V 

Asamblea de Arquitectos”67, i on es conviden Gio Ponti i Sartoris, constitueixen la 

instauració definitiva del Regionalisme Crític Mediterrani de Barcelona. A aquestes 

visites se’n succeeixen d’altres com la de Zevi el 1950, Alvar Aalto el 1951 o Nikolaus 

Pevsner el 1952. María Isabel Navarro exemplifica, referint-se a Sartoris, Ponti i Zevi, 

les repercussions que aquestes visites tindran en el context arquitectònic català:  

 “Los tres arquitectos plantean una reclamación genérica acerca de un urbanismo humano, un 

enfoque revisionista de la historia de la arquitectura moderna, y el reconocimiento del espacio como 

principal aportación del proyecto moderno en arquitectura. Estos tres aspectos confluían además en un 

especial interés hacia la vivienda como proyecto central de la modernidad bajo la noción utópica del 

habitar regido por el concepto del diseño moderno. Los tres personajes mantuvieron relaciones 

desiguales con arquitectos españoles y su principal contribución se definió entre 1949 y 1954”68.  

 

 Amb aquestes premisses Barcelona comença a produir una arquitectura que 

assumeix la modernitat d’una manera natural, sense el suport de programes teòrics 

que la legitimin. Els seus autors són arquitectes que troben en l’Estil Internacional de la 

postguerra europea una manera activa d’oposar-se a l’eclecticisme acadèmic en el 

qual se’ls havia educat; però, alhora hi veuen un sistema sintètic i capaç d’explicar els 

programes més variats des de criteris visuals adaptats a les vicissituts de cada regió o 

lloc. La seva entrada a l’arquitectura moderna és intuïtiva i natural, no precedida 

d’argumentació. Aquests arquitectes han d’assumir la història sense altres mediacions 

que la seva concepció de l’arquitectura: la manera d’entendre les condicions de la 

seva pràctica acaba reflectint-se en la producció d’uns i altres.  

                                                             
67 Cfr. RED., “V Asamblea Nacional de Arquitectura”. A Cuadernos de Arquitectura, nº 10, 
Barcelona: juny 1949, pàgs. 5-7. Cfr. també en aquesta tesi article complet: Apèndix 
Documental V-III, pàg. 381. 
68

 NAVARRO, M. I., “La crítica italiana y la arquitectura española de los años 50. Pasajes de la 
arquitectura española en la segunda modernidad”. A Modelos alemanes e italianos para 
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 És necessari que els nous arquitectes, joves i inquiets, aconsegueixin que 

l’arquitectura que es faci a partir d’aquest moment abandoni la incultura, la inèrcia i la 

situació regressiva a la qual ha conduït el franquisme. I ubicada Barcelona a la 

perifèria de l’Estat, però al mateix temps a prop d’Itàlia i França, juntament amb el fet 

de disposar d’aquesta tradició mediterrània i racionalista pròpies, facilita l’aparició 

d’una arquitectura alternativa a aquella dominant, volgudament perifèrica, en què es 

sintetitzen les tendències internacionals amb les pròpies arrels.  

 

 Si bé és clar que la relació entre Milà i Barcelona s’anirà estretint cada cop més 

a mesura que la dècada dels cinquanta avanci, és important tenir present que mai 

ocórrer  en paral·lel, cronològicament parlant: durant els anys cinquanta i seixanta el 

moviment d’idees en matèria d’arquitectura i urbanisme es produeix amb una 

diferència de mitja dècada, de 1945 a 1950, aproximadament, corresponent a l’espai 

de temps que va des de l’acabament de la Segona Guerra Mundial pel que fa al 

context italià, a la fi de l’aïllament diplomàtic d’Espanya per part de l’ONU. 

 En aquestes condicions, la incorporació dels postulats estètics de l’arquitectura 

internacional adquireixen a Barcelona un doble sentit: d’una banda, existeix una 

evident voluntat d’assumir els paràmetres de producció i crítica habituals en el context 

arquitectònic milanès; i de l’altra, es tendeix a recollir i expressar la singularitat 

nacional a través de l’arquitectura i a establir, per tant, la continuïtat històrica amb el 

propi passat. De fet, la categoria universal d’allò modern apareix qualificada per un tint 

d’especificitat que l’acció del propi context sociocultural determina. Aquesta 

reivindicació d’allò específic es produeix des d’actituds ben diferents però que 

presenten un tret comú: la consideració de l’arquitectura funcionalista com un episodi 

decisiu en la moderna història de la cultura, del qual cal extreure’n ensenyaments 

fonamentals, però històricament superats en haver conclòs el seu cicle cultural i 

ideològic. 

 Amb aquests nous ideals es crea una Barcelona que a meitats dels anys 

cinquanta disposa d’una arquitectura presidida per un espectre d’actituds, la diversitat 

de les quals és irreductible a preferències estilístiques o diferències de matís en els 

seus programes corresponents. La distància que separa les respectives assumpcions 

determina idees d’arquitectura que proposen de manera diferent les relacions de  

legitimitat. En aquest context, la crisi oberta al CIAM d’Otterlo, s’interpreta com la 

                                                                                                                                                                                   

España en los años de la postguerra (Congreso Internacional), Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Navarra, Pamplona: 2004,  pàg. 66. 
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culminació d’una sèrie de processos de rectificació que condemnen les desviacions del 

Moviment Modern més radical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Imatges dels diversos esdeveniments que es van realitzar a Barcelona 
durant la “V Asamblea de Arquitectos”, el maig de 1949. 
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CAPÍTOL IV 

ESPECIFICITATS DEL REGIONALISME CRÍTIC  

DINS EL CONTEXT MEDITERRANI  

 
  “Si el impacto de la arquitectura italiana de posguerra es un fenómeno que alcanzó a toda 

Europa, afectó de manera particular a Cataluña, donde por así decirlo cristalizó quizá porque venía a dar 

respuesta a determinados problemas técnicos, sociales y culturales realmente sentidos en aquel 

momento.  Hay que admitir sobre todo que es relativamente fácil establecer un paralelismo entre Italia y 

Cataluña en los diferentes episodios de la historia del Movimiento Moderno”1.  

Oriol Bohigas. 

 

 Tant la Guerra Civil espanyola com la Segona Guerra Mundial van suposar un 

trencament total dels vincles que s’havien iniciat, a l’inici del segle, entre la cultura 

milanesa i la barcelonina. És a partir de la celebració de la “V Asamblea de 

Arquitectos”, celebrada durant els dies 7 i 9 de maig de 1949 a Barcelona –també hi 

hagué actes a València i Palma de Mallorca-, i organitzada per la Dirección General de 

Arquitectura i el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, quan es recupera 

l’assimilació que l’arquitectura de Barcelona havia iniciat respecte del seu homòleg 

italià. 

 

4.1. Les conferències de Sartoris en el marc de la “V Asamblea de Arquitectos” 

 En aquest context s’explica la invitació realitzada per part d’Antoni de Moragas, 

que exerceix llavors de Vocal de Cultura del COACB, dels arquitectes italians Gio 

Ponti i Alberto Sartoris, amb motiu de l’Assamblea. 

 De les conferències de Ponti2, resulta de gran interès la dedicada a les 

tendències estètiques actuals, en què enumera els tres corrents que detecta al seu 

propi país: la “funcional”, pràcticament en decadència, la “irracional”, sota les directrius 

marcades per Le Corbusier, i l'”orgànica”, més atractiva per als joves arquitectes. 

Ponti, però, és molt clar sobre la situació dels arquitectes espanyols d’aquell període: 

“Quiero tener con mis compañeros una confidencia. Encuentro entre vosotros 

                                                             
1 BOHIGAS, O., “Casabella e la cultura architettonica spagnola negli anni ‘50”. A Casabella, nº 
440-441, Milà: 1978, pàg. 87. [L’article original fou escric en castellà i es va traduir a l’italià a la 
redacció de Casabella] 
2 RED.,“El arquitecto Gio Ponti en la Asamblea”. A Revista Nacional de Arquitectura, nº 90, 
Madrid: juny 1949, pàg. 269. 
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incertidumbre y desorientación”3.  

 No obstant, és la presència de Sartoris, directament relacionada amb la 

discussió sobre les tendències estilístiques, aquella que tindrà més repercussions en 

l’arquitectura catalana amb voluntat modernitzadora. Realitza dues conferències que 

són àmpliament aplaudides per la premsa barcelonina per la defensa aferrissada que 

fa dels valors autòctons de l’arquitectura i, en concret, pels valors mediterranis del 

arquitectes catalans. Les dues conferències4, dedicades a "Las fuentes de la nueva 

Arquitectura"5 i a les "Orientaciones de la Arquitectura contemporánea"6, 

respectivament, demostren novament una obstinació per defensar el paper de la 

tradició arquitectònica en la protecció d'una sèrie de valors que romanen constants, 

però que intenten “dar una nueva forma visible a la tradición”7. També dedica una 

especial atenció a les figures fundacionals del Moviment Modern segons la seva 

genealogia mediterrània –Terragni, Maestro Comacini, Leonardo, Ledoux, Diotisalvi, 

Antonelli, Guarini- i  Sant’Elia, Cattaneo, Nervi, Ciocca i Gaudí8-. 

 

4.1.1. “Las fuentes de la nueva Arquitectura” 

 A "Las fuentes de la nueva Arquitectura" Sartoris tracta bàsicament la temàtica 

relacionada amb les tendències estilístiques, però també amb la importància que la 

història té per l’arquitectura. Sosté que l’arquitectura moderna no prové de la generació 

espontània, sinó que forma part de la llarga trajectòria de la història de l’art i de 

l’arquitectura: “Ninguna tendencia arquitectónica ha hecho nunca entera e 

improvisadamente tabla rasa con el tiempo pasado, sino que ha sido en la verdadera 

tradición donde ha encontrado motivos suficientes en que fundamentar la certeza de 

sus vastas empresas futuras“9. Sartoris, si bé considera que no seria convenient tornar 

enrere, adverteix, però, que els motius generadors de la nova arquitectura han de 

mantenir la llum interna que va suposar el naixement del passat arquitectònic: “El paso 

                                                             
3 GRIJALBA, A., “Equívocos, amigos y dos puentes. Italia/España”. A Modelos alemanes e 
italianos para España en los años de la postguerra (Congreso Internacional). Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, Pamplona: 2004,  pàg. 14. 
4 RED., “Ciclo de conferencias”. A Cuadernos de Arquitectura, nº 10, Barcelona: juny 1949, 
pàg. 8. El mes de juny la revista publica un resum de les conferències i en el següent número 
les publicarà íntegres. Cfr. també en aquesta tesi article complet: Apèndix Documental I-IV, 
pàg. 384. 
5 Cfr. SARTORIS, A., “Las fuentes de la nueva Arquitectura”. A Cuadernos de Arquitectura, nº 
11-12, Barcelona: segon trimestre 1950, pàgs. 38-47. Cfr. també en aquesta tesi article 
complet: Apèndix Documental II-IV, pàg. 385. 
6 Cfr. SARTORIS, A., “Orientaciones de la Arquitectura contemporánea”. A Cuadernos de 
Arquitectura, nº 11-12, Barcelona: segon trimestre 1950, pàg. 48-55. Cfr. també en aquesta 
tesi: Apèndix Documental III-IV, pàg. 395. 
7 ÍD., “Las fuentes de la nueva Arquitectura”, op. cit., pàg. 39. 
8 ID., op. cit., pàgs. 41.  
9 ID., “Orientaciones de la Arquitectura contemporánea”, op. cit., pàg. 48. 
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por mutación de doctrinas primordiales y el significado de su perennidad nos obligan, 

en consecuencia, a admitir el principio de que la Arquitectura moderna ha existido 

siempre, que su vida es eterna y que su eternidad está garantizada por las obras 

pasadas, presentes y futuras”10.  

 Sartoris afirma novament que l’origen de l’arquitectura moderna va sorgir en 

territori mediterrani: “No sé cómo ni quién dio nacimiento a la leyenda de que la 

Arquitectura moderna surgió en el siglo XVII o XVIII en la Gran Bretaña, cuando se 

puede probar muy fácilmente que el concepto racional y funcional del arte de la 

construcción es tan viejo como el mundo y apareció en las costas del Mediterráneo”11. 

Finalment, a la nota que inclou al final de l’article de la conferència, Sartoris ratifica una 

transcendència històrica de l’arquitectura catalana: “Por otra parte, confirmando mi 

vieja posición polémica frente a la errónea aserción que atribuye a la Arquitectura 

británica del siglo XVIII el descubrimiento y la realización de la casa simple, de la casa 

cúbica, estoy satisfecho al poder afirmar hoy que, en el hecho de la nítida pureza, la 

Arquitectura catalana de todos los tiempos figura entre las primeras maestras”12.  

 

4.1.2. “Orientaciones de la Arquitectura contemporánea” 

 A la segona conferència, pronunciada dos dies més tard, Sartoris reflexiona 

sobre el rumb de l’arquitectura contemporània i defensa ja l’existència d’un 

funcionalisme regional de caire mediterrani, que presenta moltes similituds amb els 

postulats plantejats per Frampton, anys més tard, en el seu Regionalisme Crític, d’una 

banda, i amb la meridionalitat local arquitectònica que es desenvolupa en aquest 

estudi, de l’altra. Sartoris titlla Wright de romanticista i Le Corbusier de maquinista, i 

deixa lloc per a la gran gama de matisos formada per l’equilibri natural dels artistes 

independents. Si bé defensa que l’arquitectura de la reconstrucció europea ha de ser 

“intransigentemente funcional”13, dedica un paràgraf a definir el terme “funcional” amb 

l’objectiu que no sigui confós amb l’arquitectura del Moviment Modern:  

 “(…) Con la locución arquitectura funcional se ha querido sobre todo definir y clasificar una 

particular corriente constructiva en oposición a la académico-tradicionalista, aun sabiendo claramente que 

existió ya en otros tiempos una verdadera arquitectura funcional. Arquitectura indisolublemente ligada a 

una finalidad funcional, condición básica de sus propias normas estéticas. (…) La palabra funcional no ha 

tenido nunca, un valor conciso. No ha sido adoptada para exaltar unilateralmente una técnica 

constructiva, artificiosamente elaborada con pura expresión arquitectónica, sino para determinar una 

moral estética y constructiva, un nuevo modo de edificar. (…) La arquitectura funcional implica 

especialmente una creación. (…) Por eso, la técnica moderna tiene que satisfacer en definitiva las 

                                                             
10 SARTORIS, A., “Las fuentes de la nueva Arquitectura”, op. cit., pàgs. 39-40. 
11 ÍD., op. cit., pàg. 40.  
12 ÍD., op. cit., pàg. 47. 
13 ÍD., “Orientaciones de la Arquitectura contemporánea”, op. cit., pàg. 49. 
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múltiples necesidades y los vínculos a los que está ligada la arquitectura; debe armonizarla con la idea 

causal de la estética, convertirla en términos de lenguaje y medios expresivos, a fin de construir así la 

verdadera esencia del problema arquitectónico”14.  

 Aquesta necessitat per part de l’arquitectura de satisfer la tècnica, i no a la 

inversa, és el que permet entendre que Sartoris és conscient que hi ha hagut una 

superació de l’Estil Internacional. Però, a més, cita els elements fonamentals que cal 

tenir en compte per poder determinar si una és o no regionalista crítica –si bé, com és 

obvi, no esmenta el concepte pròpiament dit-:  

 “El problema de la realización arquitectónica, entendido como vehemente 

aspiración hacia una forma de progreso (…), reactiva la acción extrínseca más 

estimulante de aquellas figuras de creación agitadas por un intenso viento lírico, por un 

gran soplo innovador; figuras cuyos métodos representan el usar el aire, la luz, el 

verde, el paisaje natural y el de invención, como verdaderos y propios materiales 

inéditos de construcción”15. Aquesta cita és fonamental per entendre fins a quin punt 

Sartoris visiona la necessitat d’avançar cap a una arquitectura regionalista crítica. Els 

conceptes que usa: “progreso”, “lírico”, “innovador”, així com els referents climàtics, 

propis dels territoris mediterranis, en són una prova fefaent. 

 

4.1.3.  Un primitiu existencialisme arquitectònic sartorià 

 Si Sartoris es qüestiona la nova realitat en què viu l’arquitectura contemporània 

és perquè considera que els postulats que defensava el Moviment Modern han romàs 

obsolets, sobretot en relació amb la nova situació de postguerra en què Europa es 

troba immersa. No obstant, no planteja una crisi entesa com a ruptura o trencament, 

sinó que proposa una sèrie de canvis, relacionats, un cop més, amb l’apropament de 

l’arquitectura a l’ésser humà i a les seves necessitats, però sobretot amb les seves 

condicions existencials: 

 “El movimiento para una arquitectura funcional que ha tenido brillantísimas páginas polémicas, 

profundos capítulos de exégesis y magníficas realizaciones, debe tomar vigor y volver a ponerse en 

eficiencia por encima del abatimiento moral, material y social que nos rodea. (…) Las maneras de tratar la 

arquitectura, las doctrinas estéticas y sociales que propugnemos nosotros mismos, la constitución de la 

ciudad y el asentamiento del urbanismo, no pueden, por tanto, quedar desarraigados de las condiciones 

de existencia en las que estamos envueltos y a las que estamos ligados”16.  

 Sartoris reflexiona sobre la necessitat de l’ésser humà de tenir un lloc on 

habitar, la qual considera totalment intrínseca a la seva naturalesa i, fins i tot l’eleva al 

seu modus vivendi:  

                                                             
14 SARTORIS, A., op. cit., pàg. 49-50. 
15 Íbid. 
16 ÍD., op. cit., pàg. 51. 
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 “La arquitectura es inseparable del hombre, de su pensamiento, de su filosofía; los reflejos de 

una se encuentran en el otro, i viceversa. Sin embargo, no es la historia del pensamiento y de la filosofía 

lo que introduce al hombre en la arquitectura hasta formar cuerpo con él, sino la búsqueda humana, 

atenta a satisfacer necesidades constantes y constantemente mudables. El hombre se inserta 

profundamente en la arquitectura, porque en ella encuentra una correspondencia perfecta con la propia 

filosofía de la vida, un modo de verificarla en la realidad, de comprobar y poner en ejecución lo que se 

podría llamar la psicología constructiva de la filosofía humana. (…) El problema fundamental del destino 

humano propende hoy al abandono de una noción colectivista demasiado estrecha de la sociedad en 

favor de una más amplia independencia, de una más basta autonomía garantizada al hombre”17. 

 És clara la correspondència d’aquestes paraules amb les tesis de Heidegger i 

la seva fenomenologia de “l’ésser-en-el-lloc” que també Frampton tracta en la seva 

obra. Sartoris afegeix: “Para que el hombre viva naturalmente en el medio físico que lo 

ciñe, la dotación de espacio no le puede ser negada”18. I aquest espai no ha de ser 

universal, com defensaven els internacionalistes, sinó que ha de ser a mida de cada 

individu i de cada societat. D’aquí la importància de las diferències geogràfiques i el 

respecte pel seu manteniment:  

 “Téngase presente, además, que las diferencias geográficas son primordiales, son el fundamento 

de la construcción racional, en tanto que las diferencias sociales suponen solamente una superestructura, 

una emergencia que contiene elementos procedentes de otra naturaleza y de otras regiones. En efecto, el 

desarrollo de la técnica parece reducir la importancia de la diversidad geográfica, geológica, pero en 

realidad no hace sino explicar, precisar, fijar los límites dentro de los cuales una arquitectura dada puede 

cumplir su cometido”.  

 Amb aquestes paraules Sartoris defensa la possibilitat de continuar amb els 

avenços tècnics que el Moviment Modern va propiciar, respectant, però les vicissituds 

de cada regió: “El predominio del sitio, de la localidad, del territorio es siempre 

incipiente, es siempre factor concurrente a establecer en parte las razones o las 

formas de la arquitectura, las reglas del urbanismo, los preceptos regionalistas para 

adaptarse a la construcción mediante una más estrecha relación con los problemas 

que ella tiene que solventar”19. 

 Sartoris tracta també de la delicada qüestió que envolta l’arquitectura 

prefabricada. Considera que es tracta d’un problema mundial degut al mal ús que se 

n’està fent, en tant que despersonalitza l’obra arquitectònica i no és capaç d’escoltar 

les necessitats pròpies i individuals de cada ésser:  

 “La prefabricación no se ha de resolver por un sistema rígido, sino tal, que asegure la 

más completa libertad artística y creadora. (…) El mismo principio de la casa prefabricada en 

serie continúa. Es el peligro público número uno para la arquitectura social, y debe rechazarse 

decididamente por cuanto es contrario al sentido general y particular de la libertad de creación 

                                                             
17 SARTORIS, A., op. cit., pàg. 52. 
18 ÍD., op. cit., pàg. 53. 
19 Íbid. 
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y de habitación. (…) Significa la cruel afirmación de un torvo mercantilismo que ha tenido 

siempre en acecho a la personalidad humana”20.  

 No obstant, defensa la necessitat d’aportar a l’arquitectura la tècnica de la 

producció industrial: “No [se] puede admitir el principio de la casa prefabricada en serie 

en los talleres. (…) En cambio, [se] aceptan las condiciones de aquellos elementos 

constructivos prefabricados, tanto universales como particulares, que permiten la 

libertad de invención”. 

 Per tal que la tipificació, la industrialització i la normalització dels elements 

essencials de la casa, que ell defensa, puguin conviure en harmonia, cal destriar, diu, 

aquells elements que poden ser acoblats, repetits, sobreposats i alternats amb la 

màxima llibertat, per tal de constituir l’objecte de vàries aplicacions exigides per les 

necessitats individuals, socials i regionals que una casa-tipus ha de satisfer: “Es 

absolutamente indispensable descartar los peligros de un concepto de la vivienda sin 

fisonomía regional, deteniendo la invasión nefasta de una inútil estandarización 

draconiana. (…) [Ello] permite esperar que cada país hallará la fórmula conforme a sus 

propias aspiraciones, puesto que la casa finlandesa –para citar un ejemplo- no podría 

recordar a la casa española”21. 

 A partir de totes aquestes idees, Sartoris anomenarà la seva arquitectura com: 

“La arquitectura orgànica funcional”, on “orgànic” s’ha d’entendre com el passat històric 

i tradicional de la regió i el lloc, així com el seu vincle amb qui habita aquest espai; i 

“funcional”, com la continuació en l’ús de les noves tècniques que el progrés ha 

permès de desenvolupar des de la Revolució Industrial. 

 

4.1.4.  Repercussions immediates 

 A continuació es citen dues notes al peu que la redacció de Cuadernos de 

Arquitectura, i el propi Sartoris, van escriure sobre les conseqüències immediates que 

la seva visita a Barcelona va tenir en l’evolució tant del seu pensament com de la seva 

arquitectura: 

 “Con posterioridad a esta conferencia, el profesor Sartoris ha remitido una notas comunicando 

que, después de su visita a España, el análisis de nuestra Arquitectura le había procurado nuevos 

elementos con que dar mayor extensión a sus teorías. Afirma que también nuestra patria ha contribuido a 

la formación de la nueva Arquitectura, y cita varios edificios de (...) Barcelona, de los siglos XVI y XVII, en 

los que se observan soluciones adoptadas luego por la más moderna Arquitectura”22. 

 “Unos días después de haber pronunciado esta conferencia, he tenido ocasión de ver obras y 

estudiar en Barcelona características de arquitectos que me han dado la certeza de un resurgimiento. El 

espíritu de aquellos arquitectos españoles que han sabido hacer del románico, del gótico y del 

                                                             
20 SARTORIS, A., op. cit., pàg. 54. 
21 Íbid. 
22 RED., “Ciclo de conferencias”, íbid. 
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renacimiento estilos personales y reinventados, así como la fantasía creadora y sintetizante de un Gaudí, 

han de poder hallarse nuevamente en la arquitectura de hoy. Estoy convencidísimo de que los arquitectos 

españoles contemporáneos son capaces de concretar una nueva arquitectura nacional y funcional, 

enlazada con los términos lógicos de la eterna pujanza mediterránea”23.                          

 Cal destacar, en relació a la defensa que Sartoris fa d’aquesta arquitectura 

tradicional mediterrània, la sèrie de conferències que va realitzar a Canàries dos anys  

després de les de Barcelona, on no només recupera el tema, sinó que defensa l’ordre 

de la modernitat com a resultat dels valors intrínsecs de la cultura que s’ha 

desenvolupat al voltant del Mediterrani i apunta que el seu esperit ha ofert l’abstracció 

que és la recerca i la naturalització d’un ordre plàstic superior que estableix l’harmonia, 

la sensibilitat atemporal i l’element plàstic d’un art absolut. En un fragment de les 

conferències publicades diu: “El estímulo fundamental que el espíritu mediterráneo ha 

tratado siempre de mantener (...) ha sido y debe ser también ahora, la estabilización 

de una jerarquía de calidad, de una severa jerarquía del poder inventivo. La tradición 

mediterránea que ha sido siempre de vanguardia debe serlo aún hoy en mayor grado y 

rehacerse ligada a conceptos imaginativos y al genio creador”24.  

 Durant la primera conferència celebrada a Barcelona Sartoris no deixa  

d’assenyalar que “la arquitectura de la reconstrucción en Europa no podrá ser otra que 

la arquitectura intransigentemente funcional”25, però durant la segona, fent referència a 

la situació regional i al seu valor arquitectònic i històric, afirma estar convençut que “los 

arquitectos [catalanes] contemporáneos son capaces de concretar una nueva 

arquitectura nacional y funcional, enlazada con los términos lógicos de la eterna 

pujanza mediterránea”26. 

 Parla també del modernisme, i aquelles intervencions serveixen per ajudar a 

repensar i redescobrir dues figures deixades de banda fins aquell moment per la 

cultura catalana, Gaudí i Cerdà, els quals a partir de llavors passarien a ser objecte 

d’estudi i d’interès per part dels urbanistes i arquitectes locals. És així com Sostres 

s’endinsarà en la redescoberta de Gaudí i recolzarà l’argument segons el qual el 

mestre català hauria estat el primer creador contemporani de la tradició del 

surrealisme en qualitat de precursor27. Des del punt de vista de Solà-Morales, i pel que 

fa a la figura de Cerdà:  

                                                             
23 SARTORIS, A., “Orientaciones de la Arquitectura contemporánea”, op. cit., pàg.55. 
24 Aquestes conferències es van publicar reunides en un llibre. Cfr., SARTORIS, A., 3 
momentos del pensamiento contemporáneo. Ediciones Nuestro Tiempo, Tenerife: 1951, pàg. 73. 
25 ID., “Las fuentes de la nueva arquitectura”, op. cit., pàg. 47.  
26 ID., “Orientaciones de la arquitectura contemporánea”, op. cit., pàg. 55.  
27 NAVARRO, M. I., “La crítica italiana y la arquitectura española de los años 50. Pasajes de la 
arquitectura española en la segunda modernidad”. A Modelos alemanes e italianos para 
España en los años de la postguerra (Congreso Internacional), Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Navarra, Pamplona: 2004, pàg. 88. 
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 “[Éste] ya no será el odiado planificador impuesto por el gobierno central y provisto de una visión 

monótona y chata de la construcción de la ciudad. Ésta era la interpretación que había dado de él la 

intelectualidad novecentista desde principios de siglo. Por el contrario, [a partir de Sartoris] Cerdà se 

convertirá en el precursor más evidente de un urbanismo racional, de una planificación total en la que la 

atención al tráfico, a las áreas verdes y a la edificación compacta ponía ya las bases, con un siglo de 

anticipación, para los grandes problemas del urbanismo moderno. Lejos de representar una herencia 

opresora, Cerdà se transformaba en un estimulante precedente al que, desde entonces, los Bohigas [y 

compañía] (...) comenzaron a  prestar la máxima atención”28.  

 Les expectatives que Sartoris té en la nova arquitectura catalana de seguida es 

materialitzen en un article publicat a Suïssa amb el títol “Misura dell’architettura 

catalana”29 que impressionarà Sostres donades les limitades circumstàncies en les 

quals realitza la seva obra encara escassa: (...) “en pensant à votre bon désir 

d’encourager un jeune architecte, débutant et presque inconnu du public. J’espère 

vous montrer encore des photos de mes projets réalisés“30.  

 La figura de Sartoris, amb tot, no només significa un rellevant estímul per 

aquells professionals interessats en reprendre el fil d’un discurs interromput, sinó que, 

paradoxalment, suposa també la posada en marxa de nous punts de vista en relació 

amb la manera de valorar determinats episodis de la cultura arquitectònica catalana. 

 

 Quan s'estudia la contribució de la crítica a aquest procés, a les acaballes dels 

anys quaranta, resulta obligat aturar-se en aquells personatges que contribueixen en 

gran mesura a plantejar els conceptes en què s’inspira l'arquitectura produïda en el 

temps: Sostres, Moragas, Coderch i el propi Bohigas: “En aquell ambient hi havia tres 

mestres molt diferents i en alguns aspectes contraposats: Sostres, Coderch i 

Moragas”31. Així enumera Bohigas els personatges clau que anys més tard acabaran 

fundant el Grup R32. Sostres és l’ànima culta que transmet als seus col·legues tot el 

seu coneixement sobre les teories i obres de l’arquitectura contemporània. Coderch és 

el pare d’una arquitectura que s’inicia en unes intuïcions que s’esforcen per ser 

immaculades i personalitzades, amb un rebuig autèntic de l’ortodòxia racionalista i a 

favor de l’autenticitat d’un disseny sense preconceptes o, només, amb els dels bons 

                                                             
28 SOLÀ-MORALES, I. DE, “Barcellona: Alberto Sartoris e il Gruppo R”. A ABRIANI, A.; 
GUBLER, J. (eds.), Alberto Sartoris. Novanta gioielli. Mazzota, Milà: 1992, pàgs. 99-100. 
[L’article original fou escric en castellà i es va traduir a l’italià a la redacció de Casabella] 
29 SARTORIS, A., “Misura dell’architettura catalana”. A L’Illustrazione Ticinese, Basilea: 24 
setembre 1949. Cit. en: NAVARRO, M. I., op. cit., pàg. 94.  
30 Carta escrita per Sostres a Sartoris. Barcelona, 20 d’octubre 1949. Carta manuscrita en 
francés (ADS-EPFL). Cit. en: NAVARRO, M. I., íbid. 
31 BOHIGAS, O., Dit o fet dietari de records II. Col. Biografies i Memòries, Edicions 62, 
Barcelona: 1992, pàg. 172. 
32 Cfr. RODRÍGUEZ, C.; TORRES, J.; MONTANER, J. M. (prol), Grup R, Gustavo Gili, 
Barcelona: 1994. 
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oficis vernaculars. I pel que fa a Moragas, és l’impulsor del grup i qui té més vocació 

cívica i política. 

 

4.2. Coderch: el gran descobriment català33 

 Coderch és el primer dels arquitectes catalans en respondre Sartoris, finalitzant 

el mes de maig, just després de les conferències. El motiu és la sol·licitud d’enviament 

de material per als articles que l’italo-suís prepara, i que prèviament l’hi demana en 

una altra carta: "Je vous envoi, avec cette lettre, la photo prise à Sitges, bé que, 

probablement, vous aurez déjà reçu celle que j'ai donne pour vous à mon excellent 

amicts M. Llopis. (…) Je m'occuperai tout de suite de vous envoyer els photos et els 

plans que vous me demandez. (...) Votre lettre que je viens de recevoir a été pour moi 

la plus grande satisfaction de ma vie professionnelle”34. Com apunta Navarro, 

probablement aquest agraïment vindria donat per l’efecte desconegut que la crítica 

internacional comença a tenir sobre la seva obra en un panorama de característiques 

autàrquiques.    

 De fet, Coderch és el gran descobriment català a partir de 1949, amb motiu de 

l’Assemblea. Gio Ponti també queda meravellat per les seves obres, que coneix en 

persona durant l’estada a Barcelona; i de retorn a Milà protagonitza una exclusiva 

campanya de recolzament a les pàgines de la seva Domus. Ponti publica una sèrie 

d’articles en els quals l’obra de Coderch constitueix sempre el contrapunt de diverses 

propostes internacionals. El primer i el més important és el que tracta la Casa Garriga-

Nogués (1947) de Sitges i que porta per títol “Due ville a Sitges”35, publicat pocs 

mesos després de l’Assemblea, i on l’arquitecte observa com Coderch i Valls 

renuncien als virtuosismes volumètrics per arribar a una distribució compacta que a la 

façana es rep amb una composició gairebé clàssica, tripartida i aparentment simètrica, 

en la qual es recuperen els porxos, la gran terrassa de la primera planta, la coberta a 

dues aigües i les gelosies; tots ells elements d’una inqüestionable procedència 

mediterrània. Al mateix número de Domus, l’article que segueix és un altre relatiu 

també a l’obra del geni català, en aquest cas es tracta de “Progetti di ‘viviendas’ a 

                                                             
33 Aquest títol fa referència a l’emmirallament dels conferenciants estrangers, per l’obra de 
Coderch, durant l’Assemblea. 
34 Carta de Coderch dirigida a Sartoris, Barcelona 24 de maig de 1949. Carta mecanografiada 
en francès amb encapçalament i rúbrica de l’arquitecte. (ADS-EPFL). Cit. en: NAVARRO, M. I., 
op. cit., pàg. 79. 
35 Cfr. PONTI, G., “Due ville a Sitges”. A Domus, nº 240. Milà: novembre 1949, pàgs. 2-6. Cfr. 
també en aquesta tesi article complet: Apèndix Documental IV-IV, pàg. 403. 
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Sitges”36, un anàlisi força exhaustiu d’admiració del projecte d’urbanització de “Les 

Forques”. 

 

Figura 1. Casa Garriga-Nogués (1947), Sitges, de Coderch. 

 És important la carta de l’arquitecte català a Sartoris enviada l’estiu del mateix 

1949, on, continuant amb l’enviament de documentació per a l’obra que aquest últim 

està realitzant, li comenta que li enviarà més material gràfic quan Ponti l’hi retorni el 

que prèviament li havia enviat (per preparar l’article sobre la Casa Garriga-Nogués per 

a Domus) i es disculpa pel retràs: “Je me suis terriblement retardé dans l’envoi des 

photos des maisons de Sitges, mais je voulais que ces photos soient suffisamment 

bonnes et puis j’ai un travail fou ces derniers temps car je prends part dans un 

Concours très important pour nous. Dîtes moi si vous aimez les photos. Je vous 

enverrai plus tard la photo en couleurs et les plans que j’ai envoyé à Gio Ponti pour 

son urgente publication sur Domus”37. Altres articles de Ponti que cal destacar són 

“Una casa mediterranea”38, publicat l’agost de 1950 i referit a la Casa Pérez Mañanet 

(1946) de Sitges; i també el que es presenta el desembre de 1953 anomenat “Casa 

sulla costa spagnola”39 sobre la Casa Ugalde (1952) de Caldetes, tots ells a Domus.  

 Aquesta relació epistolar continuarà en el següents anys. Una prova n’és la 

carta que Coderch envia a Sartoris el juny de 1951 on li agraeix els consells que li ha 

donat sobre el projecte en el qual està treballant, un conjunt d’habitatges per a l’Obra 

Sindical del Hogar a l’Hospitalet de Llobregat, respecte del fet de treballar des de la 
                                                             
36 Cfr. PONTI, G., “Progetti di ‘viviendas’ a Sitges”. A Domus, nº 240. Milà: novembre 1949, 
pàgs.7-11. Cfr. també en aquesta tesi article complet: Apèndix Documental IV-IV, pàg. 408. 
37 Carta de Coderch dirigida a Sartoris, Barcelona 17 d’agost de 1949. Carta   mecanografiada 
en francès amb encapçalament i rúbrica de l’arquitecte. (ADS-EPFL). Cit. en: NAVARRO, M. I., 
op. cit., pàg. 79. 
38 Cfr. PONTI, G., “Una casa mediterranea”. A Domus, nº 249. Milà: agost 1950, pàgs. 8-9. Cfr. 
també en aquesta tesi article complet: Apèndix Documental V-IV, pàg. 413. 
39 Cfr. PONTI, G., “Casa sulla costa spagnola”. A Domus, nº 289. Milà: desembre 1953, pàgs. 
1-5. Cfr. també en aquesta tesi article complet: Apèndix Documental VI-IV, pàg. 415. 
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maqueta. Coderch s’ha compromès en aquest projecte en un nou procediment de 

projecció que abandona les seves tradicionals perspectives en color40: “Je viens de 

recevoir votre encourageante lettre et je suis très content d’avoir demandé votre 

conseil sur les maisons rondes. J’ai fait une petite maquette dont je vous enverrai une 

photographie41. 

 Coderch és segurament un dels primers arquitectes que gaudeix, a més del 

prestigi internacional ja esmentat, de la possibilitat de realitzar contactes fora 

d’Espanya participant en moviments d’actualitat. És proposat per Sert com a membre 

dels CIAM fins a la seva dissolució i posteriorment s’adhereix al Team X, tot i que la 

seva participació serà escassa en no acceptar mai la possibilitat d’una comunió 

col·lectiva d’idees.  

 Més enllà de la correspondència enviada i dels articles publicats, cal destacar 

la realització de dues obres, construïdes el 1951, i que tindran grans repercussions pel 

futur del Regionalisme Crític Mediterrani. La primera és el Pavelló d’Espanya (1951) 

que el règim li encarrega per a la IX Triennale, i que li val el “Premio Internazionale”, 

que suposarà el llançament definitiu de l’arquitectura espanyola, i, per tant, catalana, al 

terreny internacional. En l’ambient moderat i prudent en què treballen els arquitectes al 

final dels anys quaranta, les solucions de tipus orgànico-realista i popular, són, en 

realitat, les més cautes i les menys comprometedores entre les permeses per la 

dictadura. Així doncs, participant en una exposició internacional en la qual es proposa 

l’exhibició de les contribucions de les arts a l’elevació de les condicions materials i 

espirituals de la civilització moderna, l’arquitecte català i els seus assessors opten per 

una selecció heterogènia però reveladora de la modernitat espanyola. En una 

superfície d’abstractes persianes de fusta, apareix una combinació de fotografies 

d’arquitectura mediterrània i d’obres de Gaudí, mentre que en la paret adjacent es 

presenten una pintura romànica i una escultura medieval de la Verge; finalment en una 

espècie de taula de formes corbes i en les dues parets restants de la sala es proposa 

una selecció d’obres d’artistes contemporanis com Oteiza, Ferrant, Guinovart i Miró, 

juntament amb objectes de l’artesania que demostren l’actualitat de les formes 

tradicionals. Tot i l’èxit i la sorpresa que el pavelló va despertar amb aquesta imatge 

internacionalment inèdita del país, es registren sorprenents coincidències amb els 

plantejaments dels anys trenta42.   

                                                             
40 NAVARRO, M. I., op. cit.,  pàg. 81. 
41 Carta de Coderch dirigida a Alberto Sartoris, Barcelona 15 de juny de 1951. Carta 
mecanografiada en francès amb encapçalament i rúbrica de l’arquitecte. (ADS-EPFL). Cit. en: 
NAVARRO, M. I., op. cit., pàg. 81. 
42 Cfr. RED., “Premios en Milán”. A Boletín de Información de la Dirección General de 
Arquitectura, vol V. Madrid: quart trimestre 1951, pàgs. 19-20. Cfr. també en aquesta tesi article 
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Figura 2. Imatges i plànol del Pavelló d’Espanya (1951) per a la IX Triennale, de Coderch. 

 L’altra obra fonamental realitzada per Coderch i Valls és L’Edifici d’habitatges 

Instituto Social de la Marina a la Barceloneta (1951), on es mostra clarament aquesta 

adequació de l’arquitectura moderna basada en la reinterpretació dels llenguatges 

vernaculars mediterranis i la utilització de formes orgàniques i expressionistes. 

S’explora la idea d’intimitat a partir d’una planta, inèdita fins llavors, en la qual 

mitjançant la pèrdua de l’ortogonalitat s’aconsegueix una gran riquesa d’espais en una 

                                                                                                                                                                                   

sencer: Apèndix Documental VII-IV, pàg. 422. I també cfr. BOHIGAS, O., “9 comentarios a la 9ª 
Triennale di Milano”. A Cuadernos de Arquitectura, nº 15, Barcelona: desembre 1952 - gener 
1953, pàg. 45. Cfr. en aquesta tesi article complert: Apèndix Documental VIII-IV, pàg. 424. 
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superfície de reduïdes dimensions, creant així una doble pell amb galeries protegides 

per gelosies.  

 

 

 

 Coderch es mantindrà sempre al 

marge de qualsevol tipus de militància per 

dedicar-se exclusivament a l’exercici de la 

professió d’arquitecte. La línia que escull 

és aquella que condueix més directament 

a la recuperació de la modernitat, del 

tempteig personal, adequat a unes 

realitats noves i concretes, i que, per tant, 

entronca clarament amb el Regionalisme 

Crític Mediterrani: “Descubrir quién hay 

detrás de cada edificio, atender a los 

valores morales de los maestros, 

aprender de ellos; pensar menos en 

arquitectura y más en el oficio de 

arquitecto; anteponer la dedicación al 

éxito, la buena voluntad a la ambición”43. 

L’àmbit moral així definit per Coderch en 

un dels pocs articles que escriu al llarg de 

tota la seva trajectòria professional constitueix el seu marc d’acció. La prioritat del 

subjecte que projecta respecte de l’objecte que surt de les seves mans i la convicció 

que només l’arquitectura com a activitat pot corregir els errors que provoca la seva 

institució en tant que disciplina, configuren el marc de referència de la seva actitud. En 

certa manera, l’apreciació mundial sobre el moviment històric coincideix amb aquella 

que cimenta l’escrit de Sostres de 1955 “Creación arquitectónica y manerismo”44.  

 Quan Coderch reivindica l’individu per damunt de l’arquitectura, i defensa la 

integritat moral com a via d’accés a allò autèntic i vertader, està assumint el paper 

                                                             
43 CODERCH, J. A., “No son genios lo que necesitamos ahora”. Arquitectura, nº 38, Madrid: 
febrer 1962, pàg. 21. [Publicat per primer cop a Domus nº 384. Milà: 1961]. Cfr. també en 
aquesta tesi article complert: Apèndix Documental IX-IV, pàg. 430. 
44

 SOSTRES, J. .M, “Creación arquitectónica y manierismo”. A Cuadernos de Arquitectura, nº  
22, Barcelona 1955, pàg. 2. Cfr. també en aquesta tesi article complert: Apèndix Documental X-
IV, pàg. 432. 
 

Figura 3. Edifici d’habitatges Instituto Social de 
la Marina a la Barceloneta (1951), de Coderch. 
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d’artesà que guarda els valors de la tradició precisament per la seva renúncia a 

prefigurar l’objecte a través del projecte, pel seu compromís de fidelitat a una pràctica 

que es funda només en l’experiència. La tècnica en sí mateixa, en aquest cas, servirà 

per garantir l’autenticitat. És l’arquitecte català que més va exercir l’actitud regionalista 

crítica mediterrània. 

 

4.3. Sostres: producció teòrico-crítica a partir de 1949  

 El debat entre la individualitat i la col·lectivitat que es manifesta en el 

pensament de Coderch, es percep també en el del seu col·lega Sostres. Sostres, que 

aspira a provocar un veritable fenomen dialèctic en l'episodi de la modernitat 

espanyola, s’inspira en Sartoris, del qual admira la seva autodefinició com 

avantguardista, així com la seva proposta neoplàstica dels anys quaranta. 

 

4.3.1. Concepció històrica de l’arquitectura moderna 

 És precisament Sostres qui, a partir del coneixement obtingut abans de la 

guerra sobre la realitat arquitectònica europea, introdueix d’una manera sistemàtica la 

història i la crítica del Moviment Modern als seus col·legues de postguerra. La seva 

concepció dialèctica de l’arquitectura i l’evolució que fa envers el nou Moviment 

Modern, li permet de convertir l’edifici en la cristal·lització del costum a través de 

l’assumpció moral del context.  

 Com molts d’altres intel·lectuals de la seva època, Sostres representa la 

perplexitat com a permanent situació anímica, és a dir, mostra la necessitat de fer, 

sense saber amb exactitud què fer. La frustració i la fascinació del seu treball 

consisteixen, precisament, en haver materialitzat en les seves obres, en el seu 

ensenyament i en els seus textos aquesta perplexitat. La primera ocasió en què un 

projecte de Sostres s’alinea amb el funcionalisme mediterrani abans dels anys 

cinquanta és arran del “Concurso de ideas para la solución del problema de la vivienda 

económica en Barcelona” (1949). Aquest és el seu veritable debut arquitectònic a 

Barcelona i representa una ocasió de treball en grup, anticipant la lògica que sostindrà 

el Grup R.  

 Les conseqüències de les conferències de Sartoris s’expliquen clarament en 

els articles que Sostres publica immediatament després, però també en la 

documentació epistolar que denota el vincle existent entre ambdós arquitectes. Quan 

Sartoris torna a Suïssa, després de l’estada a Barcelona, i, en agraïment per les 

atencions que Sostres li ha dispensat durant el seu viatge, li envia una postal45 i un 

                                                             
45 Cfr. NAVARRO, M. I., op. cit.,  pàg. 84. 
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exemplar de la tercera edició de la seva obra Introduzione all'architettura moderna46 

(1949). En resposta, el català li envia una carta, consistent en una successió de 

reconeixements a l’obra escrita i a la seva presència a les conferències: “Il est pour 

moi autant précieux pour venir de vos mains que pour l’influence qu’il a exercé sur ma 

formation professionnelle. (…) Le souvenir de votre présence et de vos conférences 

reste vivace. Souvent entre les confrères nous parlons de vous et de la bienfaisante 

influence que vous avez produit dans notre ambiance architectural”47.    

 Pel que fa als articles, el primer, “El funcionalismo arquitectónico y la nueva 

plasticidad”, és, de fet, una conferència, que es publica a la revista Pyrene d’Olot 

només un mes després de les conferències de Sartoris. En aquest primer treball 

Sostres segueix l’argument del seu col·lega de considerar el funcionalisme com 

l’essència del projecte modern que supera les limitacions de la via del racionalisme. 

Descriu el funcionalisme com a protagonista decisiu per a la formació de l’esperit del 

segle vint, i com a veritable opció per resoldre els problemes de l’ésser humà i de 

l’arquitectura: “El funcionalismo condicionado por el trinomio –utilidad, belleza-

economía-, había conseguido elevar el problema utilitario a la categoría de obra de 

arte sin recorrer al decorativismo de los estilos”48. Sostres afirma que  el funcionalisme 

porta l’arquitecte a una més gran llibertat i espontaneïtat d’expressió, gràcies a la 

diferenciació establerta entre allò estructural i allò no estructural, evitant així les 

solucions de compromís entre ambdós conceptes, tal i com defensa també Sartoris. I 

afegeix: “Independientemente del problema estructural, tanto la fachada como el 

interior ha podido realizarse libremente mediante el empleo de superficies, planas o 

curvas, según convenga, correspondientes a la naturaleza orgánica y funcional del 

edificio”49. Però concretament es tracta de la tesi de la monumentalitat moderna, 

partint de les nocions del neoplasticisme, i en les quals l’abstracció, l’estètica de l’espai 

i el projecte tridimensional s’interpreten en clau de plàstica universal. No obstant, en 

aquest primer article Sostres encara defensa l’abstracció pròpia del Moviment Modern:  

           “El carácter abstracto predominante en el arte actual facilita a la Arquitectura, abstracta por 

naturaleza, medios inéditos de exposición, sin renunciar a los más ortodoxos principios funcionalistas. (...) 

Por eso es ahora más necesario que nunca que estos anhelos de incorporar a la arquitectura la vida en el 

sentido meridional [mediterráneo], que el Geometrismo de la primera postguerra le había negado, estén 

                                                             
46 Cfr. SARTORIS, A.; PRAMPOLINI, E. (pref.), (1942) Introduzione all'architettura moderna. 
Col. Hoepli Riepiloghi, Ulrico Hoepli, Milà: 1949 (3ª ed.). 
47 Carta de Sostres dirigida a Sartoris, Barcelona 12 de juliol de 1949. (ADS-EPFL, Lausanne). 
Carta mecanografiada en francès amb encapçalament i rúbrica de l’arquitecte. Cit. en: 
NAVARRO, M. I., op. cit., pàg. 84. 
48 SOSTRES, J. M., “El funcionalismo arquitectónico y la nueva plasticidad”. A Pyrene, Olot: 
juny 1949, pàg. 104. Cfr. també en aquesta tesi article complert: Apèndix Documental XI-IV, 
pàg. 435. 
49 SOSTRES, J. M., op. cit., pàg. 105.  
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debidamente equilibrados por una alta sensibilidad estética y un exigente sentido crítico. De esta manera 

se podrá lograr que la Arquitectura actual sea un fiel reflejo del espíritu de nuestro tiempo”50.  

 D’altra banda, dedica un apartat a l’arquitectura italiana, la qual defineix com 

aportació genuïna d’aquesta nova plasticitat, tot partint d’una distinció crítica entre el 

segle XIX, racional i cientifista, i un segle XX líric i idealista. Així, aquesta interpretació 

poètica el condueix a un imaginari estètic en el qual les classificacions anteriors a la 

guerra entre el nord i el sud europeus, que s’havien xifrat en obtencions plàstiques 

relacionades amb la tecnologia i la producció industrial, es reprenen envers una nova 

direcció: “el genio italiano desarrolla una arquitectura sumamente sensitiva en la que 

revive el carácter clásico de la arquitectura del litoral mediterráneo manifestado en las 

constantes: módulo, proporción y corporeidad”51. 

 Només quatre mesos més tard, Sostres publica a Nova York un pensament 

molt més regionalitzat, on la defensa de la mediterraneïtat, l’origen de la qual atribueix, 

un cop més, a l’arquitectura italiana, comença a semblar ja definitiva, després d’haver 

assumit per fi la crisi del Moviment Modern: “Estos hechos (...) determinan la escisión 

de las dos componentes iniciales del funcionalismo, la germánica y la latina, y aparece 

claramente perfilada la intención clásica del funcionalismo. Por afinidad racial y por 

tradición, esta nueva forma de clasicismo prospera mejor en Italia que en ningún otro 

país”52. En aquest article Sostres ja parla de “funcionalismo mediterráneo” quan es 

refereix a certes obres barcelonines construïdes pels arquitectes catalans de la nova 

generació, i afirma “que a la luz de los nuevos conceptos podemos considerar como 

de aspecto orgánico regional el ‘Gatepac’”53. Fins i tot anomenarà “La polémica 

orgánica y el nuevo regionalismo” a l’apartat “Arquitectura y Urbanismo” d’un text 

publicat l’any següent, en què tracta la superació del racionalisme i el naixement de 

diversos moviments orgànics locals54. I a més d’afrontar el tema dels personatges 

rellevants en l’arquitectura de la ciutat comtal durant els anys quaranta i cinquanta, 

Sostres també fa esment de les creacions de Pier Luigi Nervi, Ponti, Gardella, Figini i 

Pollini, Biaggio, i, òbviament, l’estudi BBPR55. 

 El mateix 1950 Sostres escriu un altre article molt similar a “El funcionalismo 

arquitectónico y la nueva plasticidad”, però amb una tendència molt més orgànica. 

                                                             
50 Íbid. 
51 SOSTRES, J. M., íbid. 
52 SOSTRES, J. M., “Sentimiento y simbolismo del espacio”. A Proyectos y Materiales, Nova 
York: setembre-octubre 1949, pàg. 24. Cit. en: ÍD., Opiniones sobre Arquitectura. Col. De 
Arquitectura nº 10, Comisión de Cultura del COAATM, Galería-Librería Yerba, Consejería de 
Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma, Murcia: 1983, pàgs. 24-25. 
53 SOSTRES, J. M., op. cit., pàg. 25. 
54 ÍD.,“Arquitectura y urbanismo”. Publicat al suplement anual de l’Enciclopedia Universal 
Espasa, Madrid: 1955-1956. Cit. en: ARES, C. M.; ARMESTO, A., SOSTRES. Arquitecto. 
Architect., COAC, Barcelona: 1999, pàg. 154. 
55 ÍD., op. cit., pàg. 232-235. 
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Porta per títol “El funcionalismo y la nueva plástica”56, i té una major repercussió que el 

primer article, degut bàsicament, al fet de publicar-se al Boletín de Información de la 

Dirección General de Arquitectura. Cal remarcar d’aquest text el fet que Sostres 

construeix l’argument que constitueix el Regionalisme Crític de Frampton. De fet, el 

que fa Sostres és organitzar els textos en dos epígrafs i fa una distinció entre “La 

arquitectura orgánica” i “El orgánico regional”. En el primer apartat defineix aquest 

organicisme com el motor d’un nou moviment juvenil de “restauració” i argumenta la 

necessitat de superar la lògica funcionalista tot citant els trets distintius del 

Regionalisme Crític:  

 “Frente al funcionalismo, y recibiendo a la vez su influencia, la Arquitectura orgánica nace de 

diversas y complejas causas: De la necesidad de humanización (...). De la crisis del racionalismo 

filosófico. Del psicoanálisis. De Wright. (...) De la conciencia histórica del modernismo y de su faceta 

naturalista. De la valorización de la arquitectura folklórica y de la expresión nacional frente a la utopía de 

una Arquitectura internacionalista. Del dominio técnico y de la superación de la primera fase de la 

Arquitectura funcional. De (...) los materiales naturales, de la pátina del tiempo. Del retorno de la 

Naturaleza como reacción a la vida anónima y artificial de las grandes ciudades”57.  

 Contràriament a aquells qui rebutgen d’una manera inconseqüent alguns dels 

principis racionalistes, Sostres indaga cada cop amb més profunditat en la història del 

Moviment Modern, de la mateixa manera que estudia atentament els precedents de 

l’arquitectura moderna i amb aquest propòsit troba en Gaudí un gran cabal de 

significats generals i d’ensenyaments concrets: “Un cuarto de siglo antes que Wright, 

antes que Aalto, nuestro Gaudí proyectaba sus obras según los principios de la 

Arquitectura orgánica, concibiendo el edificio como una forma generada, no según el 

sentido abstracto de lo clásico, sino como un organismo viviente que crece y se 

desarrolla siguiendo tan solo la Naturaleza como ley, como orden y como unidad de 

medida”58. 

 Sostres veu l’arquitectura orgànica com una antítesi del funcionalisme, ja que 

oposa “al sentido de lo abstracto lo concreto, a lo absoluto lo relativo, a lo ideal lo 

sentimental”59. L’organicisme restaura allò personal davant de l’imperi de la lògica 

abstracta: “[es] una ‘manera de sentir’ y de ‘hacer’ más que de ‘idear’, y [está] más 

ligada, por tanto, al caso concreto y diverso, a las circunstancias generales, al país, a 

la raza, a la personalidad o al grupo”60. Vegi’s com en aquest punt, i, a diferència del 

que succeïa en la conferència publicada a Pyrene, Sostres defensa l’arquitectura feta 

                                                             
56 Cfr. SOSTRES, J. M., “El funcionalismo y la nueva plástica”. A Boletín de Información de la 
Dirección General de Arquitectura, Madrid: juliol 1950, pàgs 10-14. Cfr. també en aquesta tesi 
article complert: Apèndix Documental XII-IV, pàg. 438. 
57 SOSTRES, J. M., op. cit., pàg. 11. 
58 Íbid. 
59 Íbid. 
60 Íbid. 
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“caso per caso” de què parlava ja Rogers61, en detriment de l’arquitectura abstracta 

pròpia de l’Estil Internacional. Sostres valora de l’arquitectura orgànica el seu propi 

fonament: “(…) concibiendo el edificio como una forma generada, no según el sentido 

clásico de lo abstracto, sino como un organismo viviente que crece y se desarrolla 

siguiendo tan sólo la naturaleza como ley, como orden y como unidad de medida”62. 

Per tant, l’organicisme s’assumeix explícitament o implícita com a doctrina que fa 

compatible el criteri de la modernitat amb la identificació cultural. Només així, des 

d’una perspectiva en la qual allò modern coincideix amb l’exaltació d’allò vernacular, 

sembla raonable un projecte cultural que ha de distanciar-se críticament dels símbols 

de la dictadura i, al mateix temps, implicar a sectors significatius de la burgesia 

catalana.  

 Finalment, al segon apartat “El orgánico regional”, Sostres recalca la 

importància que l’arquitectura del Tesí suïssa –i per tant l’arquitectura de Sartoris-, ha 

tingut en el desenvolupament d’aquesta nova arquitectura: “(...) En países europeos 

que han mantenido con la naturaleza un contacto muy próximo, con sus sistemas 

tradicionales de construcción muy característicos, como Suiza (...), han llevado las 

experiencias de la nueva Arquitectura a (...) lo que muchos tratadistas llaman el 

orgánico regional”63 –recordi’s que Frampton també tractarà de l’arquitectura del Tesí 

com exemple de Regionalisme Crític-. El recurs de l’organicisme com a sistema teòric 

alternatiu al funcionalisme no suposa adaptar-lo com a doctrina normativa al projecte, 

sinó que es convoca en general com argument moderador del rigor funcionalista, 

capaç d’erosionar les seves arestes més critiques per tal de comptar amb una 

modernitat més servicial i compromesa amb el mític objectiu d’aproximar l’art a la vida. 

Es tracta, doncs, d’abandonar l’abstracció –que defensava al primer article-, la qual 

converteix en estrany l’artefacte modern, i d’invocar, en canvi, aquesta dimensió 

moralitzant i didàctica que s’ha convertit en ingredient bàsic de la interpretació 

canònica de l’arquitectura moderna. I amb aquestes conclusions Sostres acaba el 

transcendent article: “En general, puede afirmarse que el tono de la Arquitectura 

moderna, con la preponderancia de la dedicada a la vivienda y al edificio colectivo, no 

viene dado como en el pasado como reflejo de la Arquitectura monumental 

considerada como valor eterno, perdurable, “definitivo”, sino como algo más elástico y 

vivo, que cumpla ante todo la misión, no por modesta menos importante, de servir al 

hombre, tanto a las actividades prácticas de su existencia como a las espirituales y 

                                                             
61 Cfr. ROGERS, E., N., (1958) Esperienza dell’architettura. Col. Architettura Saggi, Skira, Milà: 
1997.  
62 SOSTRES, J. M., El funcionalismo y la nueva plástica”, íbid. 
63 SOSTRES, J. M., op. cit., pàg. 13. 
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anímicas”64. Es comprova, un cop més, com Sostres ja recalca els conceptes 

fonamentals de què tracta el Regionalisme Crític pel que fa a la relació que 

l’arquitectura ha de tenir amb l’ésser humà. 

 A partir de la segona meitat dels anys cinquanta, però, el treball de Sostres 

comença a replegar-se amb l’objectiu de trobar, en un nou eclecticisme, la resposta 

massiva, socialment útil i desencantada a la situació present. Arran de la publicació el 

1955 de “Creación arquitectónica y manierismo”65 rectificarà la seva convicció al 

voltant de la superioritat del punt de vista orgànic respecte del funcionalisme per la 

seva capacitat de donar compte d’allò singular; i insistirà en la necessitat d’adoptar 

principis i normes de caràcter racional que canalitzin el projecte: “Percibimos más 

claramente cada día que nuestro ciclo propio, la época que nos ha tocado vivir, es de 

elaboración y desarrollo de una síntesis definitivamente lograda”66. S’inicia una reflexió 

que desembocarà ben aviat en la tesi fonamental de l’escrit: “una época como la 

nuestra de desarrollo en extensión es ante todo una época arquitectónicamente 

normativa”67. La crítica a l’”afán patológico de originalidad”68 apunta directament al 

reconeixement d’aquest marc legal que l’arquitectura racionalista ofereix i l’assumpció 

de la qual per part de l’arquitecte garanteix la solvència històrica de la seva tasca. 

Entén la uniformitat estilística com un correlat de la síntesi postracionalista. Això el duu 

a proposar el manerisme com una superació d’interessos individuals i de “laureles de 

gloria personal”.  

 A l’article publicat vuit anys després, “Algunas premisas ante el futuro”, Sostres 

afirma: “(...) el caos arquitectónico y urbanístico que se inicia hace aproximadamente 

unos diez años, ha ido y va aumentando progresivamente de manera que la evolución 

natural del racionalismo parece, al menos aparentemente, no estar de acuerdo con el 

planteamiento unitario que podía haberse esperado de la precisión y rigor de sus 

principios básicos”69. Una excessiva confiança en la capacitat de control d’uns principis 

precisos i rígids i en les possibilitats d’una evolució natural del racionalisme apareix 

implícita en la declaració amb què l’autor expressa el seu desencant. D’aquesta 

manera, durant el temps que transcorre entre l’anterior escrit i aquest, es dóna un 

canvi de sentit en la seva posició teòrica: si el primer reconeix la necessitat de 

l’arquitectura moderna per la seva condició de síntesi operativa, capaç d’afrontar els 

programes constructius contemporanis, el segon invoca un agent extern a 

                                                             
64 Íbid. 
65 SOSTRES, J. .M, “Creación arquitectónica y manierismo”, op. cit., pàg. 2. 
66 SOSTRES, J. M., íbid. 
67 Íbid. 
68 Íbid. 
69 SOSTRES, J. M., “Algunas premisas ante el futuro”. A Arquitectura 63. Barcelona: ETSAB, 
1963. 
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l’arquitectura –la idea d’unitat com a coherència: metonímia física del contracte social- 

com a estabilitzador de l’escena urbana. 

 

4.3.2. Producció arquitectònica: regionalista, crítica i mediterrània 

 Com és sabut, la producció arquitectònica de Sostres mereix una especial 

atenció no precisament per la seva quantitat, sinó per la qualitat ja que és on 

l’arquitecte plasma el seu pensament teòric.  

 

Figura 4. Comparativa entre la Casa Agustí (1955) de Sostres, i la Residència Morand-Pasteur 
(1939) de Sartoris. 
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 L’eclecticisme al qual el condueix l’estudi de la història de l’arquitectura, que 

constitueix per ell una professió, no li impedeix de recuperar la llibertat d’acció 

necessària a tot procés de creació, gràcies a un exigent sentit de l’autocrítica: “La 

verdadera obra de arte nace en un acto selectivo de autolimitación, y éste es un buen 

camino para llegar a la perfección, en términos artísticos”70, afirma. Sovint es refereix a 

les seves pròpies obres catalogant-les com a “casas de montaña”, “casas 

mediterráneas”, etc., amb l’objectiu d’expressar la importància del “lloc” geogràfic en el 

seu procés creatiu. Per Sostres la tradició de cada regió, comarca o tipus arquitectònic 

expressa d’una manera depurada la solució a les diverses instàncies climàtiques, 

socials, materials de cada lloc, característiques clarament regionalistes crítiques, la 

qual permet de reafirmar l’aproximació que Sostres mostra cap al Regionalisme Crític 

Mediterrani, i que procedeix, com s’ha vist, del seu mestre Sartoris. De fet, la Casa 

Agustí (1955) presenta certes similituds amb l’obra de Sartoris, sobretot amb la 

Residència Morand-Pasteur (1939): “Su Casa Agustí (1955) es un estudio de las 

fórmulas más conocidas del funcionalismo, que guarda ciertos paralelismos con las 

casas de Sartoris más recientes”71. 

 
Figura 5. Casa Elías (1946) a Bellver de Cerdanya, de Sostres. 

                                                             
70 Cita de Josep Maria Sostres. Cit. en: TARRAGÓ, S., “Josep Mª Sostres, Arquitecto”. A 2C: 
construcción de la ciudad, nº 4, Barcelona: agost 1975, pàg. 11. 
71 NAVARRO, M. I., op. cit., pàg. 95. 
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 A l’inici de la seva activitat i a través, sobretot, d’Architectural Review, pren 

contacte amb els enunciats del “new empiricism” de filiació escandinava i anglosaxona. 

La tradició nòrdica que viatja a Anglaterra i torna amb les “Arts and Crafts” es troba a 

la base de les cases en forma de T i L, articulades en dos cossos, de vegades amb un 

intermedi, tant freqüents en els habitatges moderns. Les cases Elías (Bellver de  

Cerdanya, 1946), Cusí (La Seu d’Urgell,1952), Iranzo (Esplugues de Llobregat, 1957), 

o Agustí (Sitges, 1953-1955) es construeixen amb aquells principis. En el cas de les 

cases Agustí i Elías, aquesta tradició nòrdica s’entrellaça ja amb la del pati mediterrani. 

En elles el parentiu amb la casa pompeiana, vista a través dels racionalistes italians 

amb la Villa-studio per un artista (1933) resulta evident.  

 

Figura 6. Casa Iranzo (1957) a Esplugues de Llobregat, de Sostres. 

 Però a més, el gust vernacular de les primeres obres precisa d’elements com 

els folres de fusta, les diferents qualitats de les superfícies, i els entrants i sortints. 

Aquesta dimensió pur-visual, bàsica en la seva formació, es traduirà aviat en termes 

mediterranis pel fet de valorar les línies de l’estructura i les ombres llançades com 

equivalents a la motlloració; els colors siena i verd clar, així com els blaus i verds molt 

foscos com equivalents alternatius, respectivament, al blanc i al negre suprematistes; 

el mòdul, el ritme i la proporció, com veritables materials de la composició.     

 A la Casa Elías, la dislocació volumètrica amb què la construcció reconeix les 

circumstàncies del lloc ofereix el suport per a una reflexió estrictament formal: la tensió 
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entre el tot i les seves parts es manifesta en la virtualitat d’un embolcall que es 

reconeix en el traçat de les marquesines i que troba la seva raó de ser en la 

configuració de la parcel·la. L’assumpció de les condicions que l’estructura de murs 

imposa al sistema espacial no es tradueix en confiar a aquella sola circumstància el 

caràcter de l’interior, sinó que és a través de precises operacions de disseny i 

eleccions de material com els diferents episodis de la casa adquireixen una qualificació 

concreta. Les condicions del lloc, del programa i de la producció, són la dada sobre la 

qual la reflexió estètica vol reconèixer allò específic de l’obra.  

 La Casa MMI (1955), per la seva banda, resulta d’una fusió d’aquelles 

tradicions però, al final, no és una casa-pati sinó un “atrium”, en la qual es percep la 

successió “vestibulum-fauces-atrium-tablinum-hortus” en un recorregut rectilini.  

 

Figura 7. Casa MMI (1955), de Sostres. 

 Sostres anirà fent una evolució progressiva de tendència regionalitzant en un 

context regit, a l’inici dels seixanta, per una arquitectura barcelonina que haurà  

d’escollir entre el “realisme professionalista”72 al qual es refereix De Solà-Morales, i 

que és reclamat pel desenvolupament econòmic i adoptat pels primers fundadors del 

                                                             
72 BONINO, M.; DE SOLÀ-MORALES, I. (intr.), Josep Maria Sostres. 1915-1984, Celid, Torino: 
2000, pàg. 12. 
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Grup R, i l’anomenat “realisme crític”73, reactiu i disconforme amb aquesta mateixa 

situació i encapçalada per Oriol Bohigas amb un discurs de tipus neo-avantguardista. 

No obstant, en aquest nou període Sostres es mantindrà al marge i la seva activitat 

com arquitecte i crític s’anirà apagant progressivament a favor de la dedicació a la 

docència. 

 

4.4. Moragas i el pragmatisme organicista 

 Moragas, malgrat l’aaltisme i els pretesos organicismes que Sostres li inculca a 

l’inici d’aquest període, veu l’arquitectura des dels camins més pragmàtics de la 

producció i s’allunya alhora de l’internacionalisme i dels possibles conformismes d’una 

continuïtat lleugerament populista. 

 Moragas qualifica el primer llibre de Zevi, Saper vedere l'architettura74 (1948) 

com "el credo" i "la doctrina", "el camí que em va obrir els ulls en aquesta nova 

etapa"75, tot i que des de la conferència celebrada el 1949 per Sartoris, mantindrà amb 

aquest últim una estreta i fructífera relació epistolar. Moragas escriu regularment 

Sartoris explicant-li els progressos que va obtenint en els objectius proposats a partir 

de les conferències. Ja des de la primera resposta a Sartoris, datada a principis de 

juny, reconeix amb emoció el significat d’aquell moment històric, que explica en clau 

taurina: “Recuerdo que un día cuando en la ponencia encargada de planear el ciclo de 

conferencias que felizmente realizamos, me presenté con una pequeña nota biográfica 

vuestra y con la propuesta de invitaros, poco pensaba que aquello terminaría tan 

felizmente. (…) Con todo creo que aquí hemos lanzado la nueva Arquitectura al 

“ruedo” ¿Quién la recogerá de capa? Vos nos disteis una lección de cómo se torea, 

ahora nos toca hacerlo a nosotros”76. Els procediments de suport a activitats de crítica 

comencen immediatament. Moragas presenta les primeres gestions a mitjans d'agost, 

relacionades amb l’article “Nueva arquitectura rural”77 que Sartoris envia a la RNA: “He 

mandado ya a Carlos de Miguel -director en aquell moment del COAM- las fotos que 

me indicasteis y su contestación ha sido pedirme otras para hacer un reportaje más 
                                                             
73 Íbid. Aquest “realisme crític” de què parlen Bonino i Solà-Morales està íntimament relacionat 
amb el primer realisme que es tracta en aquesta tesi, si bé els dos conceptes defineixen 
aspectes diferents de l’arquitectura d’aquell període: el primer ho fa a nivell pròpiament 
arquitectònic-projectual, mentre que el segon es refereix a la filosofia arquitectònica. 
74 Cfr. ZEVI, B., (1948) Saper vedere l'architettura, Einaudi, Torí: 2004. 
75 Cita de Moragas. SOSTRES, J. M.; DE MORAGAS, A.; et. al., “El Grupo R. Vanguardia de 
ayer”. A Annals d'arquitectura, nº. 3, Barcelona: 1983, pàg. 36. (Conferència: “25 anys 
d’arquitectura catalana”. Taules rodones de la setmana cultural E.T.S.A.B...) 
76 Carta de Moragas dirigida a Sartoris, Barcelona 3 de juny 1949. (ADS-EPFL). Carta 
mecanografiada en castellà amb encapçalament i rúbrica de l’arquitecte amb les frases: “¡Viva 
la ARQUITECTURA! ¡Arriba la ITALIA immortal!”. Cit. en: NAVARRO, M. I., op. cit., pàg. 73.  
77 Cfr. SARTORIS, A., “La nueva arquitectura rural”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 96, 
Madrid: desembre 1949, pàg. 443. Cfr. també en aquesta tesi article complert: Apèndix 
documental XIII-IV, pàgs. 513-520. 
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completo y en otro número de la revista Nacional de Arquitectura de mi humilde casita 

de Argentona, desde donde os escribo”78. L’article apareix publicat a finals d’any a 

RNA amb un enfocament arquitectònic de caire vernacular mediterrani que es 

convertirà en un important corrent crític.  

 D’altra banda Moragas agraeix de seguida, en una altra carta, la publicació de 

Sartoris de l’article dedicat a la nova arquitectura catalana “Misura dell’architettura 

catalana”79 on, a més d’adjuntar-li un retall de premsa on respon a una entrevista amb 

motiu de la decisió del concurs sobre l'habitatge econòmic, li explica els avenços que 

està fent des de Barcelona: “Como podéis ver en el recorte que acompaño (…), por él 

os entero del gran éxito conseguido, que nos ha llenado de ilusión y de empuje para 

nuevas cosas. Como podéis ver no estamos parados y queremos lograr el TRIUNFO 

DE LA ARQUITECTURA. De la ‘nueva’ Arquitectura, dentro de nuestra línea de 

tradición que ya conocéis”80. I pocs mesos més tard, ja a principis de 1950, es 

publiquen a la revista florentina Numero, en la qual col·labora Sartoris com a membre 

del consell redactor, dos articles que valoren algunes obres del conjunt d’arquitectes 

catalans que al cap de poc formaran el Grup R, i que, l’italo-suís envia de seguida a 

Moragas81: “Spiritu innovatore dell’architettura spagnola”82 i “Polemica sul I Congresso 

Internazionale d’Arte Moderna”83.  

 

4.5. Coalicions i aliances entre el context llombard i català 

 Durant tota la dècada dels cinquanta s’estreteixen encara més les relacions 

amb Milà a través de Coderch, al qual conviden sovint a les reunions del CIAM i 

després del TEAM X; però també de Correa, iniciador del veritable contacte físic amb 

els arquitectes llombards; i d’Oriol Bohigas i la influència rebuda de la tasca teòrica de 

Rogers des de Casabella, on es difonen les realitzacions dels mestres milanesos: 

Albini, Gardella, l’estudi BBPR. 

 A partir d’aquests contactes, ben aviat es multipliquen les relacions i comencen 

els viatges a Itàlia per part dels arquitectes catalans. Bohigas, per exemple, explica 

que el seu contacte amb Moragas, el qual propicia la seva incorporació al Grup R, està 

                                                             
78 Carta d’Antoni de Moragas dirigida a Alberto Sartoris, Barcelona 3 de juny 1949, op. cit.   
79 SARTORIS, A., “Misura dell’architettura catalana”. A L’Ilustrazione Ticinese. Basilea: 
setembre 1949, pàg. 23.   
80 RED., “Ud. dirá... Antonio de Moragas Gallissà”. A Diario de Barcelona, Barcelona: 22 
d’octubre de 1949 , pàg. 2.  Cit. en: NAVARRO, M. I., op. cit., pàg. 74. 
81 NAVARRO, M. I., op. cit., pàg. 75. 
82 Cfr. RED., “Spiritu innovatore dell’architettura spagnola”. A  Numero: Arte e leteratura, nº 3, 
Florència: 31 gener-31 març 1950.  
83 Cfr. RED., “Polemica sul I Congresso Internazionale d’Arte Moderna”. A Numero: Arte e 
leteratura, op. cit.  



164 

 

relacionat amb el pas per Barcelona de l’arquitecte Gigiotti Zanini el 1951, sobre el 

qual ell ja havia publicat un article l’any anterior:  

 “Una tarde de febrero de 1951 tuve una larga conversación con Moragas (...) para hablar de la 

visita a Barcelona del pintor y arquitecto milanés Gigiotti Zanini, un superviviente del Novecento que yo 

había conocido en Madrid con ocasión del VII Salón de los Once de 1950. Pero rápidamente el tema de 

conversación derivó hacia lo que entonces era nuestra obsesión: formar aquel grupo de arquitectos de 

batalla y autoformación. (...) El 21 de agosto de 1951 (...) fundamos el Grup R en el estudio de Coderch y 

Valls”84.   

 En la difícil tasca de tornar a fer present l’interès per l’arquitectura moderna a 

Catalunya després de la Guerra Civil, juga un paper de primer ordre l’aparició, el 1954, 

del volum de l’Encyclopédie de l’architecture nouvelle. Ordre et climat méditerranéens, 

de Sartoris. Resulta ser una de les primeres monografies crítiques sobre l’arquitectura 

moderna aparegudes a Espanya (s’havia publicat originàriament el 1948; i es va 

reeditar el 1957)85 on el seu autor desenvolupa una important tasca propagandística 

de les avantguardes en el context català, culturalment difícil en aquell moment, però 

que s’esforça per obrir als plantejaments imperants en el context internacional de 

l’època. En ambdues versions han quedat registrades algunes empremtes d'aquest 

episodi. En la nova, i fruit dels contactes entre l’autor i els arquitectes barcelonins arran 

de les conferències de 1949, es proposa una nova aproximació a la brillant etapa del 

GATCPAC i dels nous arquitectes que defensen la continuació matisada del Moviment 

Modern, com Coderch o Sostres. Vegi’s l’exemple d’aquest últim, que escriu Sartoris a 

finals de 1954 i li adjunta material fotogràfic corresponent a la Casa Agustí (1955), que 

llavors estava en fase d’acabats, per tal que l’altre l’afegeixi a l’enciclopèdia: “Me 

alegro sobremanera que se haya interesado por mi casa de Sitges y le envío algunas 

fotos para que escoja las que más le convengan si es que todavía estamos a tiempo 

de que puedan ser publicadas en su libro. Agradezco especialmente las palabras de 

estímulo en relación con esta pequeña obra mía”86. No obstant, la publicació encara 

trigaria tres anys a aparèixer, paral·lelament a l’edició del volum corresponent a l’ordre 

i clima nòrdics. 

 Per la seva banda, Federico Correa i Alfons Milà també reben amb gran 

convicció aquesta revisió històrica. L’estiu de 1952 assisteixen, gràcies a la relació que 

tenen amb Coderch –i aquest amb els arquitectes internacionals-, als cursos d’estiu 

que els CIAM fa a Venècia, on coneixen, a més de Gardella, Albini i Rogers, també 

                                                             
84 BOHIGAS, O., Entusiasmos compartidos y batallas sin cuartel, Anagrama, Barcelona: 1996, 
pàgs. 30-31. 
85 Cfr. SARTORIS, A.; HUMEAU, E. (intr.), (1948) Encyclopédie de l’architecture nouvelle. 
Ordre et climat méditerranéens, vol. I, Milà, Ulrico Hoepli Editeur: 1957, (2ª ed. rev. i augm.). 
86 Carta escrita per Sostres i dirigida a Sartoris. Barcelona, 28 de desembre 1954.  Carta 
mecanografiada  en castellà amb encapçalament i rúbrica de l’arquitecte (ADS-EPFL). Cit. en: 
NAVARRO, M. I., op. cit., pàg. 94.  
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Vittorio Gregotti. En un capítol de les seves memòries Bohigas relata un diàleg 

mantingut amb Correa que desvetlla importants enigmes sobre el tema: 

 “-El contacte amb els italians va venir amb el curs dels CIAM de Venècia, a través de Coderch, 

oi? 

 -Sí claro. Cuando empezamos a trabajar con él, estaba haciendo el proyecto para el pabellón 

español en la Trienal de Milán del 51. 

 -(…). 

 -Coderch entonces ha conocido ya a Gio Ponti en Barcelona el año 49 (…) y en Milán conoce a 

Ignazio Gardella, a Franco Albini, etc. El año después de la Trienal, el 52, el CIAM organiza un curso de 

verano en Venecia. Alfonso y yo somos aceptados a este curso a través de Josep L. Sert, entonces 

presidente de los CIAM. Sert ya ha estado en España, el 50 o el 51. Yo le conozco siendo todavía 

estudiante. Viene a visitar a su madre que está enferma. Como yo soy amigo de la familia Sert, que 

pertenece, como la mía, a ese grupo compacto de catalanes en Comillas, insisto en conocerlo. La familia 

está muy sorprendida de mi interés y mi insistencia, porque seguramente no conoce bien su reputación. 

Cuando Coderch le sugiere nuestra participación al curso, Sert dice enseguida que sí, porque recuerda 

aquel estudiante que había conocido en Barcelona y que es de los de Comillas. El curso se desarrolla en 

septiembre y octubre del 52. Alfonso ya ha terminado la carrera y a mí me falta un curso. Fue mi primera 

salida al extranjero desde que había vuelto del colegio de Inglaterra, el año 39. 

 -(...) 

 -El curso consistía en hacer un trabajo, que en realidad era de urbanismo: “Collegamento 

Venezia-Terra Ferma”. Los profesores eran Ignazio Gardella, Franco Albini, Ernesto Rogers y Giuseppe 

Samonà. Pero luego había los profesores ayudantes: Gino Valle, Giancarlo de Carlo y otros que no 

recuerdo. Además había visitas de otros arquitectos de gran prestigio internacional. Claro, el más 

importante fue Le Corbusier”.87 

 Com a conclusió del parlament de Correa, el seu interlocutor constatarà 

aquesta influència tan evident: “No hi ha dubte que aquest fou el primer pas d’una 

sèrie de contactes entre els arquitectes joves de les dues ciutats i l’inici d’una forta 

influència a Barcelona de l’arquitectura milanesa d’aquells anys”88. 

 I la revista Casabella-Continuità, que ja dirigirà Rogers des de 1953, es 

converteix en la publicació més influent entre els arquitectes catalans, que segueixen a 

través de les seves pàgines les disputes de la cultura italiana i, d’alguna manera, això 

els permet de reviure-les. Només cal pensar en l’eco que troben en la revista del 

COAC la polèmica sobre el neoliberty o el debat sobre la superació del racionalisme, 

per comprendre fins a quin punt la situació barcelonina és deutora de la milanesa. I 

així ho expressa Bohigas fent referència a aquells anys:  

 “El ‘post-racionalismo’ como participación original en el desarrollo del Movimiento Moderno; la 

evocación histórica como momento de recuperación de la propia identidad y como método antiformalista; 

el realismo como adecuada adaptación y como respuesta crítica eran los tres puntos fundamentales en la 

refundación de la arquitectura catalana en los años cincuenta. La única voz de la arquitectura europea 

                                                             
87 BOHIGAS, O., Dit o fet. Dietari de records II. Col. Biografies i Memòries nº 16,  Edicions 62 
Barcelona: 1992, pàgs. 57-58. 
88 BOHIGAS, O., íbid. 
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que dio cauce a estos problemas serán los inolvidables editoriales de Rogers y con ellos todos los 

trabajos que se iban publicando en Casabella”89.  

 I en una altra conversa entre Bohigas i Correa publicada a les memòries del 

primer, s’exemplifica la importància que té pels arquitectes catalans la revista 

milanesa:  

 “-Em sembla que durant bastants anys tu vas ser l’únic subscriptor de “Casabella” a Espanya. 

Potser en Martorell i jo vam ser els segons, i per influència teva. Tinc la col·lecció completa des de l’any 

56. 

 -Rogers se hace cargo de “Casabella” el año 53. Con él entra de Cappo redatore Giancarlo de 

Carlo y como redactores Vittorio Gregotti, Marco Zanuso y Julia Banfi, que hacía de secretaria. De Carlo y 

Rogers se distancian pronto. No llegan a pelearse, pero, en el primer número del año 57, hay una 

larguísima carta de Giancarlo explicando por qué dimite de la redacción de la revista y una respuesta muy 

educada de Rogers. Entonces Gregotti pasa a ocupar su puesto y Zanuso se integra a un Comitato di 

Redazione más amplio y menos ejecutivo. Es decir, Rogers y Gregotti hacen la revista90. 

 Bohigas respon el seu company mostrant una gran admiració i emoció per 

aquell període: “Amb polèmiques tan vives com aquesta, aquell període de “Casabella” 

fou molt important per a tots nosaltres. Aquells editorials de Rogers! (...)”91. A partir de 

llavors Correa va i ve de Milà sovint: “Nos habíamos hecho muy amigos con los 

profesores del curso [que había organizado el CIAM en Venecia el verano de 1952]. 

Samonà era un poco más chapado a la antigua. Pero Albini (¡fantástico!), Gardella 

(¡inconmensurable!) y Rogers (¡divino!) estaban siempre con los estudiantes”92.  

Bohigas seguirà els passos del seu col·lega i el 1957 assisteix a la IX Triennale com a 

membre del jurat:  

 “-Jo vaig ser a Milà la tardor del 57, en una etapa del viatge de noces, i vaig fer de jurat a la IX 

Triennal, un tribunal que presidia Ettore Sotsass, que aleshores encara es feia posar el qualificatiu de 

‘junior’ perquè no el confonguessin amb el seu pare. Tu també vas visitar aquella Triennal. 

 “-Sí. Recuerdo que en aquella ocasión voy a ver a Gio Ponti y me presenta a un japonés para 

que le acompañe a visitar la Trienal, porque Ponti no sabía inglés i el japonés no sabía una palabra de 

italiano. Hicimos una visita exhaustiva, interesante. El japonés era Kenzo Tange y era precisamente el 

autor del pabellón de su país”93. 

 Com a conclusió d’aquest episodi, cabdal per demostrar la implicació dels 

arquitectes catalans en la recerca de l’imaginari milanès, Bohigas explica que  el català 

l’adverteix que el que realment és interessant és, un cop més, la Torre Velasca: 

“Fuimos a visitar la Torre Velasca, la última obra del Belgioiso, Peressutti y Rogers, lo 

                                                             
89 BOHIGAS, O., op. cit., pàg. 88. En aquest sentit cal destacar com exemple l’article que 
Bohigas publica a Casabella sobre l’arquitectura espanyola dels anys cinquanta. Cfr. 
BOHIGAS, O., “Casabella e la cultura architettonica spagnola negli anni ‘50”. A Casabella-
Continuità nº 440-441. Milà: octubre-novembre 1978. 
90 BOHIGAS, O., Dit o fet. Dietari de records II., op. cit., pàg. 58. 
91 Íbid. 
92 Íbid. 
93 ÍD., op. cit., pàg. 59. 



167 

 

más nuevo, lo más radical que se hacía entonces en Milán. Tange quedó 

entusiasmado y me dijo que quería conocer inmediatamente a Rogers. Realmente, la 

Torre Velasca es un punto culminante en la evolución de la arquitectura italiana94. 

 Aquesta voluntat de refundació dels arquitectes catalans, però, és un clar reflex 

de la realitat que en aquell moment està vivint la cultura milanesa. Un clar exemple és 

l’editorial apareguda el 1958 a Cuadernos de Arquitectura i que reprodueix fins i tot en 

el títol una altre article publicat uns mesos abans a la Casabella de Rogers: “Continuità 

o crisi?”95, amb el qual s’obria, l’abril de 1957, el número 215 de la revista milanesa. En 

aquest article es preguntava Rogers si l’arquitectura podia continuar desenvolupant les 

premisses del Moviment Modern o si estava canviant de ruta. I aquesta mateixa 

qüestió, doncs, es planteja en el citat editorial de la revista catalana, al fil d’una 

discussió provocada en el sí del Grup R. Més enllà de qualsevol resposta basada en 

l’apriorisme dels principis, s’opta per la recerca d’un camí que romangui estretament 

lligat a les noves exigències del moment present: “No se nos oculta [afirmaban los 

editorialistas] que lo verdaderamente difícil e interesante es hallar la manera de hacer 

frente a esta exigencia de superación del racionalismo, dejando aparte abstractas 

ideologías para ponernos en el camino verdaderamente apto para concretar esta 

operación cultural. (...) Estas nuevas tendencias, que tienen su denominador común 

en la necesidad de expresar la realidad del modo más adecuado e incisivo, son todas 

ellas vitales”96.  

 El grup es considera “postfuncionalista”97, i segueix amb especial atenció tota la 

informació que va arribant del context milanès. Observi’s com argumenta Sostres 

aquesta influència: 

 “La arquitectura italiana, que por encima de las aportaciones de las distintas épocas no se había 

apartado en espíritu de una directriz clasicista, imprime al funcionalismo los atributos propios de la 

arquitectura mediterránea, o sea las constantes estilísticas, módulo y proporción. Y así el funcionalismo 

italiano aparece con sus esplendores suntuarios y luminosas estructuras, como producto de la 

sensibilidad de la raza, de su sutileza y de aquella “ratio” romana que tanto veneraban los antiguos”98. 

 No obstant, el seu patiment arquitectònic tindrà la mateixa evolució que 

Moragas pel que fa als referents italians: primer expressarà la seva admiració pel geni 

                                                             
94 Íbid. 
95 Cfr. ROGERS, E. N., “Continuità o crisi?”. A Casabella-Continuità, nº 215, Milà: abril-maig 
1957, pàgs. 1-3. Cfr. També en aquesta tesi article complert: Apèndix Documental XIV-IV, pàg. 
451. 
96 “¿Crisis o continuidad?”. A Cuadernos de Arquitectura, nº 32, Barcelona: 1958, pàgs. 3-4. 
Cfr. També en aquesta tesi article complert: Apèndix Documental XV-IV, pàg. 453. 
97 RODRÍGUEZ, C.; TORRES, J.; MONTANER, J. M. (prol.), Grup R, Gustavo Gili, Barcelona: 
1994, pàg. 8.  
98 SOSTRES, J. M., “Sentimiento y simbolismo del espacio”. A Proyectos y Materiales, Nova 
York: setembre-octubre 1949. Cit. en: ÍD., Opiniones sobre Arquitectura. Col. De Arquitectura nº 
10, Comisión de Cultura del COAATM, Galería-Librería Yerba, Consejería de Cultura y 
Educación de la Comunidad Autónoma, Murcia: 1983, pàgs. 24-25. 
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romà: "(...) fou Zevi qui ens feu entendre que la nostra generació ja no era la del 

GATCPAC i que ara la modernitat passava per una reinterpretació crítica del 

racionalisme pioner"99; però a partir de la segona meitat de la dècada emprendrà un 

“canvi de ruta” cap a una concepció menys formalista de l’arquitectura i més propera al 

pensament de Rogers: “(...) un canvi de ruta que a mi em va deixar molt sorprès quan 

el mateix any 57 vaig veure la Torre Velasca gairebé acabada: (...) Jo venia 

francament alarmat de la gosadia d’aquests italians, potser perquè en tenia noticies 

insuficients i no els coneixia tan bé com ell [Federico Correa]. El cert és que la 

discussió sobre la Torre Velasca em va fer entendre una nova espitllera del moment 

arquitectònic”100. 

 

 Les famoses conferències de Sartoris realitzades el 1949 suposen un abans i 

un després en el futur de l’arquitectura de Barcelona de postguerra. Contribueixen  a 

difondre la idea de novetat, dels postulats del Moviment Modern, en relació amb la 

qualitat d’allò llatí i mediterrani; la categoria de la modernitat s’associa a la idea de 

domesticitat. També en aquest cas el funcionalisme apareix com un episodi superat, si 

bé disposat a proporcionar els instruments que, degudament circumstanciats, és a dir, 

referits a realitats concretes, provocaran l’emergència de la nova arquitectura. De fet, 

la Casa Garriga-Nogués (1947-1948) de Coderch i Valls, pot considerar-se un referent 

il·lustre de la idea d’arquitectura anunciada per Sartoris: “el recurso de elementos 

arquitectónicos e iconográficos de la producción popular sufre la mediación de 

principios sistemáticos y técnicos que controlan los varios niveles de la forma101. 

Coderch, juntament amb Sostres i Moragas, propulsaran Barcelona cap a la nova 

arquitectura del Regionalisme Crític Mediterrani. El context urbà començarà a adquirir 

una major transcendència i s’entendrà de manera molt més complexa i dialèctica de 

com ho contemplava la “Charte d’Athènes”. Deu anys mes tard, Rogers assenyalarà el 

que ja començava a succeir a Barcelona: “In certo modo si sta smettendo di trattare 

edifici isolati in città per utilizzare il termine ambiente urbano o preesistenze 

ambientale, pensando gli edifici in modo integrati nel contesto topografico ed 

urbano”102.  

 

                                                             
99 BOHIGAS, O., op. cit., pàg. 32. 
100 ÍD., op. cit., pàg. 95. 
101 SARTORIS, A., “Misura dell’architettura catalana”, op. cit., pàg. 44.  
102 Cit. en MONTANER, J. M., “Los escritos de Ernesto Nathan Rogers”. A (1993), Después del 
Movimiento moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Gustavo Gili, Barcelona: 
2002 (4ª ed.), pàg. 99. El concepte de les “preexistències ambientals” es troba per primera 
vegada en l’obra de Rogers. Cfr. també ROGERS, E. N., (1958) Esperienza dell’architettura. 
Col. Architettura Saggi, Skira Editore, Milà: 1997. 
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  CAPÍTOL V 

L’ARQUITECTURA PRIMER-REALISTA1: 

CARACTERÍSTICA PRÒPIA DEL REGIONALISME CRÍTIC 

 

 

 “Fruto de esta búsqueda neorrealista (...), surgen dos de las vertientes fundamentales de la 

arquitectura actual y que ambas se pueden calificar como realistas desde dos puntos de vista diversos. 

Nos estamos refiriendo al ‘populismo venturiano’ y al neorracionalismo”2. 

Jorge Torres. 

 

5.1. Realisme: teorització d’un concepte certament indeterminat 

 El Regionalisme Crític que es dóna en el context mediterrani entre 1949 i 1964 

té com a component metodològic el realisme. Aquest, però, resulta massa abstracte 

per entendre’s només des d’una òptica merament denotativa. 

 Al llarg de la història hi ha hagut molt diverses concepcions de realisme, si bé 

és en el període posterior a la Segona Guerra Mundial quan pren un especial 

protagonisme. De nou es parteix cap a la recerca de la realitat, mirant de trobar-ne una 

que sigui contemporània i autèntica, lluny de convencions, estereotips i normes 

establertes; una realitat existencial. Sobretot a Itàlia, l’aspiració al realisme es 

converteix en paraula d’ordre per a una bona part dels seus arquitectes, els quals 

serviran de referent per a l’obertura al món que realitzarà Catalunya a partir de la 

dècada dels cinquanta. Es tracta, doncs, d’un concepte d’enorme ambigüitat.  

 Els intel·lectuals llombards reclamen aquest nou realisme com una idea 

d’esquerres i alliberadora, i l’entenen com a element positiu que es desenvoluparà al 

mateix temps a l’arquitectura, la literatura i el cinema. En cada cas es manifesta una 

recerca de la versemblança tradicional –d’aquí la recuperació de contes populars, 

personatges comuns o arquitectures vernaculars-, un imperatiu ètic, una atenció als 

fets tal com són, una voluntat exagerada de comunicació basada en el diàleg i una 

lluita contra tot formalisme, ja sigui clàssic o modern. Un exemple ben explícit 

d’aquesta manera de fer és l’Edificio per abitazioni in via Borgonuovo (1947-1948), 

                                                             
1 Per primer realisme s’entén la propietat que identifica el Regionalisme Crític, és a dir, que més 
enllà del que s’ha teoritzat sobre l’arquitectura realista, hom considera que aquesta es divideix 
en dues parts, corresponents a dos períodes històrics diferents i amb vicissituds 
contraposades. Mentre el primer realisme exerceix de tret distintiu i propi del Regionalisme 
Crític, el segon realisme es concep més com una tendència estilística que funciona per sí sola.  
2 TORRES, J., “Realismo y Arquitectura”. A Annals d’Arquitectura nº 5, Barcelona: 1991, pàg. 
95. 
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obra dels BBPR, en què reconstrueixen un palau de l’ottocento devastat per la guerra, 

i marquen una evident reculada en façana per mostrar la diferència entre el bloc 

existent, antic, i el nou, fruit de la reforma. 

 
Figura 1. Edificio per abitazioni a la via Borgonuovo (1947-1948), de BBPR. 
 

 La posició del realisme té també una profunda influència en el context de la 

cultura catalana. Durant els anys cinquanta i seixanta és adoptada per la literatura, el 

cinema, la pintura i l’arquitectura. El realisme és entès també com una posició 

perifèrica i contestatària a les directrius centralistes de la dictadura franquista. En el 

cas concret de l’arquitectura, el realisme comporta fidelitat a la situació tecnològica real 

del lloc, voluntat de servei a les necessitats socials i reconsideració de la ciutat com un 

fet amb qualitats donades que es manifesten en la seva estructura tradicional de 

carrers, places i illes.  

 Es tracta d’una tendència en constant confrontació entre interpretació històrica i 

normes funcionals, que es planteja com una forma de coneixement i expressió de les 

realitats. Així doncs, un primer aspecte a tenir en compte per entendre aquest realisme 

és la necessitat de contacte amb l’ésser humà per fusionar-se en una sola tradició de 

la cultura popular i la intel·lectual. Fa referència, per tant, al passat, ja sigui a través de 

les formes populars de l'edificació espontània o a través de l'arquitectura burgesa que 

es proposa novament com a forma de re-construcció de la ciutat, la metodologia “caso 

per caso” de Rogers. Així, contra el racionalisme abstracte es proposa l'espontaneïtat; 

contra la teoria, la praxis; contra la idea d'un futur alliberador, una sensibilitzada 
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atenció per la tradició i la història com a fonaments de la realitat; contra  la tecnologia, 

allò artesanal i fet a mà; contra els problemes macroestructurals, el gust pel detall 

concret arrelat a la tradició. Segons indica Leonardo Benevolo, els arquitectes de la 

tercera generació pretenen crear un lligam amb aquesta tradició que condueixi a una 

reinterpretació del racionalisme basat en la coherència compositiva dels materials, els 

avenços tecnològics i les interpretacions sociològiques i psicològiques d'allò construït, 

així com el respecte per l'espai arquitectònic prèviament existent3.  

 Allò substantiu en l’estètica realista ja no és l’estructura de l’objecte, com 

succeïa durant l’auge del Moviment Modern, sinó la llegibilitat del procés que acaba 

per descobrir-lo: la finalitat fonamental de l’arquitectura, des d’aquesta òptica, ja no és 

contenir la utilitat, sinó manifestar-la. El criteri de veritat, entès com a coherència, 

interior de l’objecte, es canvia pel criteri de veritat, entès com a adequació. 

 Així s’explica el component expressionista del realisme, l’abandonament de la 

metàfora a favor de la manera directe de comunicar, per tal de fixar l’atenció de 

l’espectador i fer-lo partícip de l’acte estètic del reconeixement. L’arquitectura torna a 

nodrir-se d’elements identificables –ja no de relacions implícites- que es manifesten 

amb un doble objectiu positiu: d’una banda, constitueix l’expressió de la veritat de 

l’objecte i, de l’altra, dóna a conèixer aquella veritat a aquells qui incorren en el seu 

àmbit. D’acord amb la definició de Jorge Torres, per realisme s’entén una actitud vers 

els fets tal com són, sense cap pretensió de falsificació o de sotmetre’ls als propis 

desitjos. Torres manté que el coneixement de la realitat és directe, és a dir, sense que 

la consciència imposi a aquesta realitat conceptes o categories a priori, ja que el 

coneixement de la realitat no necessita ser reduït, sinó immediatament percebut4. 

 Els termes usats per aclarir la definició de realisme,“condicions externes”, 

“àmbit” i “percepció”, pertanyen a l’imaginari del Regionalisme Crític de Frampton, si 

bé cal tenir en compte que no totes les variants del realisme responen a aquests 

conceptes. Tot i el fet que l’ambigüitat forma part de la seva naturalesa intrínseca, sí 

que es pot discernir un realisme més preocupat per les necessitats i voluntats de 

l’individu, i un altre que es decanta més per la comunicació d’aquesta veritat. Com 

indica Montaner: “[El realismo también] se desarrolla en puntos muy lejanos al 

contexto italiano, como con las ideas de Robert Venturi en Norteamérica, también 

situables en esta búsqueda comunicativa del realismo. Hay, por lo tanto, muy diversas 

                                                             
3 Cfr. BENEVOLO, L., (1963) Le origine dell’urbanistica moderna. Universale Laterza, Roma-
Bari: 2005. 
4 TORRES, J., íbid. 



174 

 

concepciones del realismo”5. Per la seva banda, també Torres diferencia dues 

vessants realistes6. Per ell, ambdues tendències comparteixen una actitud realista ja 

que es caracteritzen per la referència que fan a la historia: “(…) son realistas en su 

intento de representar tal historia con recursos figurativos y en ambos el asunto de la 

verosimilitud se presenta como fundamental”7. Pel que fa al realisme que Torres 

anomena “neoracionalisme”, els intel·lectuals italians obren els ulls a la realitat, 

després de vint anys de formalisme feixista. Així, la recerca d’una comunicació amb 

l’ésser humà, la mala consciència i l’examen autocrític de la cultura burgesa còmplice 

del feixisme, la reacció contra el provincianisme cultural, la idea d’unió amb els valors 

de la Resistència, així com l’ideal de democràcia i la vida moral, són algunes de les 

actituds que hi ha darrera d’aquest postura. 

 

5.1.1. Un primer realisme 

 A partir d’aquestes premisses s’observa la distinció entre un primer realisme i 

un de segon. El primer no tindria tant la connotació d’estil, moviment o tendència, sinó 

que es posicionaria com una característica més del Regionalisme Crític. Per la seva 

banda, el segon realisme formaria part del nou context propi de la segona meitat dels 

seixanta i dels setanta. 

 Aquesta característica primer-realista, doncs, cerca la veritat en la història i ho 

fa a través de l’experiència física. Necessita de l’ésser humà, en tant que vividor 

d’aquesta història, per comprendre els límits vertaders de l’espai arquitectònic, el qual 

considera inequívocament necessari per tal de donar lloc a la existència humana. Es 

tracta d’un realisme íntimament lligat a les individualitats de l’ésser humà que cerca la 

descoberta i reinterpretació de recursos figuratius que el puguin identificar, a ell i al lloc 

que el determina: un cop més cal esmentar l’”ésser-en-el-lloc” de Heidegger. 

 No obstant, és important remarcar el fet que durant els darrers anys de la 

dècada dels cinquanta hi ha una certa tendència a projectar edificis amb llenguatge 

internacionalista, com a conseqüència, probablement, del retardat ingrés català al 

context arquitectònic europeu; a l’espera que els editorials de Rogers contra 

l’internacionalisme i les seves Casabella comencin a arrelar a Catalunya i, per tant, 

guanyi el protagonisme el mètode regionalista.  

  

 

                                                             
5 MONTANER, J. M., “La ambigüedad del concepto de realismo”. A (1993), Después del 
Movimiento moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Gustavo Gili, Barcelona: 
2002 (4ª ed.), pàg. 108. 
6 Cfr. Cita de Jorge Torres corresponent a la nota nº 1. 
7 Íbid. 
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5.2. El pensament de Rogers com a causant de la retirada del Moviment Modern  

 Els arquitectes milanesos més sensibles que emergeixen de la resistència i 

mantenen una proximitat amb els experiments més altament evolucionats de la cultura 

europea, tendeixen a oscil·lar entre una elaboració estilística cada vegada més íntima i 

solitària i l’intent de donar als projectes d'edificació pública una dignitat espacial que 

contribueixi a una possible civitas. La intensa producció urbanística dels anys 

cinquanta mostra de manera substancial l'ús fet per la cultura dels temes expressats 

per Rogers. Per als arquitectes de mitjans de la dècada, que ja han enfrontat les 

qüestions de districtes residencials complets per a la urbanització de poblacions rurals, 

el tema de l'atenció a la ciutat tradicional esdevé preeminent. Contra les prediccions 

d'una reducció o destrucció de l'antiga trama urbana i contra les prescripcions 

d’asèpsia del racionalisme, els urbanistes milanesos proposen una meticulosa 

exploració de l'herència constructiva i social de la ciutat, una metodologia d'anàlisi i 

interpretació per ser duta a terme sobre el cos de la ciutat històrica. La cultura 

arquitectònica es posiciona contra els processos especulatius de transformació urbana 

i defensa la ciutat com a lloc per l'esforç col·lectiu, com l'expressió d'una societat lliure i 

el patrimoni d'una cultura. Els seus arquitectes evolucionen fins arribar a 

l’avantguarda, a la recerca d’una metodologia que, continuant les premisses del 

Moviment Modern, afini el llenguatge expressiu dels complexos urbanístics per 

introduir-se en els costums i en les tradicions culturals de l’indret. 

 Des que el Moviment Modern va acreditar una imatge de sí mateix com a  

estructura orientada i accessible per superposició d’experiències, reciclar les vivències 

inicials significava posar en discussió la mateixa estructura piramidal, la qual cosa va 

fer trontollar el seu fràgil esquelet teòric. Per això, en acabar-se la guerra l’arquitectura 

moderna, sostreta de la utopia constructivista de la seva arrel natural, és lliurada a la 

història com una fase d’un procés dialèctic ininterromput i infinit. 

 Els escrits de Rogers constitueixen el més important punt de referència de la 

cultura arquitectònica dels anys cinquanta i seixanta. Es publiquen  majoritàriament a 

Casabella en forma d’editorials, a més de presentar-se en dues antologies 

consecutives, Esperienza dell'architettura8 (1958) -que recull gran part d’aquests 

editorials entre 1953 i 1958- i Editoriali d'architettura9 (1968) -selecció dels editorials 

fins el 1964. A títol pòstum es publica el llibre Gli elementi del fenomeno 

                                                             
8 ROGERS, E. N., (1958) Esperienza dell’architettura. Col. Architettura Saggi, Skira Editore, 
Milà: 1997. 
9 Cfr. ROGERS, E. N., (1968) Editoriali di architettura. Zandonai, Terni: 2009. 
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architettonico10 (1981), que Rogers havia preparat per a les oposicions a càtedra i que 

al seu moment (1961) no va permetre que es distribuís. 

 La qüestió més important relativa al seu pensament és  la ferma voluntat de 

continuar les idees del Moviment Modern, actualitzant-les i contextualitzant-les amb la 

nova realitat de l'arquitectura italiana. En aquest sentit, Rogers considera que no 

només cal introduir una revisió als principis del Moviment Modern, sinó que aquests 

s’han d’actualitzar en base a la manera de pensar i viure del moment.  

 Rogers va emigrar a Suïssa el 1939 a causa de la seva condició de jueu i allà 

va descobrir Van de Velde, després de la seva inicial devoció per Le Corbusier, i va 

realitzar diversos contactes internacionals que consolidarien la seva posició oberta 

davant la idea de la modernitat. És el cas del propi Sartoris, a qui coneixeria a través 

dels col·legues que havien estat vinculats al Gruppo 7 i al Gruppo di Como. En el seu 

univers particular, però, es trobaven també  Alvar Aalto, Oscar Niemeyer i Gropius, 

entre molts altres. El seu paper en la reconstrucció italiana tindria grans 

conseqüències tant en l'àmbit acadèmic, com en la formació de tota una generació de 

professors de l'Escola de Milà, així com en la promoció crítica mitjançant 

esdeveniments expositius com la renovada Triennale di Milano i el seu influent Centro 

di Studi di Architettura.  

 Un dels factors determinants de la seva influència exercida en els arquitectes 

barcelonins és l'estratègia del seu prestigiós grup BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peressutti, 

Rogers) -reconstituït el 1945 amb el mateix nom-, els membres del qual compaginen la 

notorietat que aconsegueix la seva obra construïda, la seva condició de professors 

d'escola i el seu compromís, amb variades activitats culturals, metodologia que ben 

aviat serà adaptada, pels membres fundadors del Grup R.  

 És, però, el CIAM de Bèrgam de 1949 el context en què Rogers comença a 

desenvolupar un interès crític cap a l'herència del Moviment Modern, enllaçant amb la 

dimensió ètica del pensament de Persico i Pagano. En aquest congrés emergeixen 

dues interpretacions diferents de la recerca dirigida entre les dues guerres: Giedion i 

Zevi s’oposen principalment a l'avaluació d’allò que es comprèn per "modern". L’italià 

està convençut que l'arquitectura ha d'entrar en una fase postracionalista i que el 

programa del CIAM, per tant, s'encamina cap a una cancel·lació definitiva. La reflexió 

dins del grup del CIAM, per contra, capitanejada per Giedion, gira cap a fomentar el 

sorgiment d'una nova tradició11.  

                                                             
10

 Cfr. ROGERS, E. N., (1981) Gli elementi del fenomeno architettonico. Guida: 1981. 
11 Cfr. GIEDION, S., (1941) Espacio, tiempo y arquitectura: el futuro de una nueva tradición. 
Col. Estudios universitarios de arquitectura nº 17, Reverté, Barcelona: 2009. 
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 Des de la perspectiva de Rogers, en canvi, el problema de base és la 

necessitat de superar l'esquematisme abstracte del llenguatge modern, per tal de 

conferir un nou grau de modernitat a l'arquitectura. D'aquesta manera, el que cal 

aprendre dels mestres del Moviment Modern, més que no pas les seves propostes 

formals, és el seu ensenyament metodològic i moral: “(...) Se i maestri ci avevano 

insegnato l’esempio della lotta, e l’avevano iniziato in nome di una umanità teorica, noi 

dovevamo continuare la bataglia. (...) Se la bandiera dei nostri predecessori immediati 

si chiamaba ‘Vanguarda’, quella nostra si chiama ‘Continuità’”12. Els conceptes que 

reintrodueix a la cultura italiana, i que porta al nivell del debat internacional a través del 

seu rol als CIAM, són: "tradizione", "storia", "ambiente" i "monumento". Per ell la 

tradició no és res més que la presència unificada de múltiples experiències passades i 

presents.  

 L'obra de Rogers és un esforç per construir una teoria de l'arquitectura 

contemporània que pugui respondre a les demandes internes de la disciplina i alhora 

alinear-se amb els objectius socials, culturals i polítics que l'oposició d'esquerres a 

Itàlia proposa com a resposta al creixement del capitalisme: l'arquitectura no és  

simplement un fet formal i estètic, sinó també un fet humà i social.  

 

5.2.1. La casa: element definitori de l’existència humana 

 El concepte de la “casa dell'uomo”13 de què Parla Rogers va més enllà de 

l'esquema abstracte i indiscriminat de l'home ideal; s'aprofundeix adquirint el sentit de 

la història humana en les seves dramàtiques vivències durant el passat, i s'allarga per 

reconèixer les diferents individualitats de la societat moderna que només així troben la 

força per afrontar-ho14.  

 Les primeres manifestacions arquitectòniques del Moviment Modern es 

limitaven a aïllar els fenòmens i procuraven crear una objectivitat de l'expressió que 

representés cadascun dels productes artístics, entesos com a elements independents, 

en els límits autònoms de la seva pròpia existència. En contra d’aquests postulats 

Rogers fa una crida, ja el 1945, per tal que la reconstrucció de postguerra es realitzi 

tenint en compte les necessitats reals de cada individu: Noi chiediamo ai ricchi di 

capire le nuove esigenze che sono di poter dare la casa a tutti o – come assai meglio 

                                                             
12 ROGERS, E. N., “Continuità”. A Casabella-Continuità, nº 199, Milà: gener 1954, pàg. 2. Cfr. 
també en aquesta tesi article sencer: Apèndix Documental I-V, pàg. 456. 
13 Rogers va subtitular amb aquesta frase la revista Domus, en el seu primer editorial com a 
director d’aquesta, a partir de 1946 i fins 1953, quan passaria a ser-ho de Casabella-Continuità. 
14 Cfr. ROGERS, E. N., “Le preesistenze ambientali e i temi pratici contemporanei”. A 
Casabella-Continuità, nº 204, Milà: febrer 1955, pàgs. 3-6. Cfr. també en aquesta tesi article 
complert: Apèndix Documental II-V, pàg. 458. 
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diceva Giangio Banfi accentuando il senso individuale – ‘una casa a ciascuno’”.15 L’any 

següent, al primer editorial com a director de Domus, afirma que no hi ha cap 

problema que sigui resoluble si no és a través de la utilitat, la moral i l’estètica. I 

afegeix: “Una casa non è casa se non è calda d’inverno, fresca d’estate, serena in ogni 

stagione per acogliere in armoniosi spazi la famiglia. Una casa non è casa se non 

racchiude un angolo per leggere poesie, un’alcova, una vasca da bagno, una cucina. 

Questa è la casa dell’uomo”16. De fet Rogers mostra aquí una clara coherència 

argumentativa amb el pensament de Heidegger de l’”ésser-en-el-lloc” i de la necessitat 

d’aquest ésser de tenir un lloc real i concret on viure per poder determinar la seva 

existència: 

 “Un uomo non è veramente uomo finché non possiede una simile casa. Esiste 

questa casa? È mai esistita? (...) Io voglio aver una casa che mi assomigli (in bello): 

una casa che assomigli alla mia umanità. (...) La casa è un problema di limiti (come del 

resto quasi ogni altro dell’esistenza). Ma la definizione dei limiti è un problema di 

cultura e proprio ad esso si riconduce la casa (come, infatti, gli altri dell’esistenza). (...) 

Si tratta di trovare nel proprio spirito l’antica natura”17. 

 En aquest sentit Rogers explica que respecta i admira l’aportació del mestres 

del Moviment Modern, però defensa la necessitat de focalitzar l’arquitectura cap a 

l’exercici de l’experiència per damunt de la informació ja que aquesta última no permet 

copsar les intrínseques realitats arquitectòniques: “Non siamo né idolatri, né 

iconoclasti: amiamo i 

Maestri (della storia 

contemporania e della 

passata), riconoscendo, 

con gioia, il nutrimento 

che abbiamo ricevuto dal 

loro esempio, ma non 

rinunciamo alla parte più 

gelosa del nostro spirito 

che riserviamo al giudizio 

sereno d’ogni 

                                                             
15 ROGERS, E. N., “Una casa a ciascuno”. A Il Politecnico. Settimanale di cultura 
contemporanea, nº. 420, Milà: octubre de 1945. Cit. en: Esperienza, op. cit.,  pàgs. 74-75. 
16 Cfr. ROGERS, E. N., “Programma: Domus, la casa dell’uomo”. A Domus, nº 205, Milà: gener 
1946, pàgs. 1-3.  Cfr. també en aquesta tesi article complert: Apèndix Documental III-V, pàg. 
462. 
17 Íbid. 

Figura 2. Ajuntament de Säynätsalo (1950-1952), d’Alvar Aalto 
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esperienza”18. Per exemplificar aquesta necessitat d’experimentar l’arquitectura, 

Rogers posa com exemple la mateixa obra que dècades més tard usarà Frampton per 

explicar el Regionalisme Crític, l’Ajuntament de Säynätsalo d’Alvar Aalto (1950-1952): 

“(...) ci sono parechi esempi che concretizzano felicemente, nei termini dell’architettura, 

la sintesi delle diverse forze della tradizione. Tra i recenti, uno dei più impressionanti è, 

per conto mio, quel municipio di Säynätsalo, realizzato da Alvar Aalto”19.  

 La defensa de l’experiència continua amb l’estudi de la Chapelle de Ronchamp 

(1950-1955) de Le 

Corbusier, a través de la 

qual Rogers conclou: 

“Nessuna opera di 

architettura può essere 

riferita con parole, né le 

fotografie ridanno appieno 

l’esperienza che ha provato 

chi abbia partecipato degli 

spazi, fisicamente 

vivendoli”20.  

 Es destaca en 

aquest punt un important 

projecte realitzat per Rogers 

amb motiu de la IX 

Triennale de 1951: la sala 

"Architettura, misura 

dell'uomo. A l'interior de 

l'espai un panell introductori 

enuncia: "(…) La misura 

fisica dell'uomo determina le 

dimensioni necessarie 

dell'architettura: è la misura 

constante dovuta alle nostre 

condizioni anatomiche e 

                                                             
18 ROGERS, E. N., “Continuità”, op. cit., pàg. 3. 
19 ROGERS, E. N., “Le responsabilità verso la tradizione”.  A Casabella-Continuità, nº 202, Milà: 
agost 1954, pàg. 1. Cfr. també en aquesta tesi article complert: Apèndix Documental IV-V, pàg. 
464. 
20 ROGERS, E. N., “Il metodo di Le Corbusier e la forma della Capelle de Ronchamp”. A 
Casabella-Continuità,  Milà: setembre 1955.  

Figura 3. Projecte realitzat per Rogers amb motiu de la IX 
Triennale de 1951: Sala "Architettura, misura dell'uomo.  
 

Figura 4. Chapelle de Ronchamp (1950-1955), de Le Corbusier. 
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fisiologiche. (…) Uomo, architettura, uomo, ecco il ciclo continuo dell'origine, dei mezi e 

dei fini”21. El mateix panell es fa manifest d'una recerca poètica abocant a ell mateix 

totes les possible explicacions, i renunciant a qualsevol  tipus de càrrega paternalista. 

Un fotomuntatge visualitza la declaració teòrica: un home en primer pla, d'esquena, 

"misura", allargant els braços, l'espai interior d'una casa. La composició està pensada 

clàssicament, tot i que el to és diferent, quotidià i informal; la roba comuna, la postura 

reflexiva i lleugerament cansada. El lloc comunica un classicisme que es fa domèstic; 

"la misura umana" s'ha fet mesura privada de la "casa dell'uomo", espai de relació i 

conquesta individual de la manera de viure moderna en continuïtat amb la tradició. 

Aquesta lectura humanística de l'espai arquitectònic i la instància moral copsada per 

les lliçons de Persico i Pagano es fonen en la recerca d'una mesura interior i al mateix 

temps d'una "misura architettonica" que remarquen encara més aquesta unitat cap a la 

qual Rogers tendeix: “uomo-cittadino-architetto”. 

 

5.2.2. La continuïtat respecte del Moviment Modern 

 Influenciat per les investigacions fenomenològiques d'Antonio Banfi i Enzo 

Paci22, Rogers col·loca la idea de crisi al centre de la seva reflexió. De fet, en el primer 

editorial com a director de Casabella escriu:  

 "Noi crediamo ciclo fertile uomo-architettura-uomo e vogliamo rappresentare il suo drammatico 

sviluppo: le crisi, le poche certezze indispensabile e i molti dubbi, ancora più necessari; poiché riteniamo 

che essere vivi significa, soprattutto, accettare la fatica del rinnovo d'ogni giorno, rifiutando le posizioni 

acquisite in ansia eppure l'angoscia, nella perpetuazione di combattimento, di ampliare il campo 

dell'umana simpatia. L’indice, il motto di questo nostro modo di sentire è nella parola continuità, che 

abbiamo impresso sopra il vecchio titolo [della rivista Casabella], giacché vogliamo ricordare l’impegno 

che ci siamo assunti: ed è nella modestia di accettare un’eredità e nella presuntuosa speranza di esser 

capaci d’amministrarla. Continuità, assai più del fatto prattico di utilizzare una testata col nome di 

‘Casabella’, significa coscienza storica; cioè la vera essenza della tradizione nella precisa accettazione 

d’una tendenza che, per Pagano e per Persico, come per noi, è nell’eterna varietà dello spirito avversa ad 

ogni formalismo passato o presente”23.  

 Rogers lluita contra el conformisme modern i la visió fenomenològica li serveix 

per comprendre la varietat de formes d'habitar. Pretén superar l’esquematisme 

abstracte del llenguatge internacionalista per donar un nou grau de modernitat a 

l’arquitectura. Resulta fonamental discernir entre els principis del  Moviment Modern 

més conjunturals i amb vigència limitada i aquells més essencials, de llarga duració. 

                                                             
21 PICA, A. (ed.), Triennale di Milano IX. Catalogo, Tip. S.A.M.E., Milà: 1951, pàg. 57. 
22 Cita de Rogers: “Cito qui Enzo Paci: ‘Il concetto di storicità è strettamente legato a quello di 
svilupo dinamico o di processo’.  Il pensiero di Paci si basa sulla precisione concettuale e 
terminologica del filosofo, ma più volte, in lunghi colloqui, abbiamo riscontrato consonanze 
d’intenzionalità tra i nostri due mondi, il suo dell’esperienza teoretica, il mio dell’esperienza 
artistica e pratica”. Cit. en: ROGERS, E. N., “Continuità”, op. cit., pàg. 2. 
23 ROGERS, E. N., “Continuità”, op. cit., pàgs. 2-3. 
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Tant ell com els seus coetanis es consideren continuadors de l'activitat que van 

realitzar el grans mestres de l'arquitectura moderna. Aquesta continuïtat ve 

determinada per l'objectiu no de tancar portes passades, sinó ben al contrari: obrir un 

nou camí adaptant els postulats dels mestres a les accions personals de Rogers i els 

seus, a partir de la creació d’una diferenciació, que no d’una negació. Aquesta 

diferenciació es basa en l'afirmació que l'Estil Internacional no va tenir en compte els 

contextos ambientals, ni regionals a l'hora de dissenyar i construir els seus edificis, la 

qual cosa va portar el moviment a convertir-se pràcticament en quelcom merament 

formal i estètic. D'aquesta manera, el que Rogers defensa és la continuació de l'Estil 

Internacional modificant-ne la seva part globalitzadora i substituint-la per l'adaptació 

als diferents contextos situacionals de cada regió i país. Segons Rogers hi ha principis 

que són encara vàlids i que poden continuar desenvolupant-se, d'altres que ja estan 

exhaurits i d'altres encara per descobrir, però en qualsevol cas, afirma amb rotunditat 

la necessitat que una obra estigui fonamentada en la tradició per tal que sigui 

vertaderament moderna:  

 “Universalità della cultura: continuità nel tempo; continuità nello spazio. Non è opera veramente 

moderna quella che non abbia autentica fondamenta nella tradizione, epperò le opere antiche hanno 

significato odierno finché siano capaci di risuonare per la nostra voce; così, fuori dalla cronologia e da un 

idealismo non meno astratto, rotti gli argini convenzionali, potremo esaminare il fenomeno architettonico 

nell’attualità dell’essere: nella sua storica concretezza24”.  

 I al cap d’un any afegirà:  

 “Si può dire che il problema della continuità storica è un acquisizione abbastanza recente del 

pensiero architettonico.  (...) Chi si appella, oggi, alla cultura nazionale25 (...), intende che l’architettura 

debba radicarsi negli strati profondi della tradizione per succhiarne l’alimento e qualificarsi; è una 

necessaria integrazione della realtà contemporanea, complessa e varia, con l’immenso patrimonio 

dell’esperienza ereditata”26. 

 Tres anys després del seu editorial, Rogers confirma, el 1957, en el conegut i 

polèmic article titulat "Continuità o crisi?" les seves premisses editorials. Aquí, però, el 

discurs es fa més complex i retòric, un encoratjament a les primeres manifestacions 

creatives nascudes de les revisions de la història, en el precís moment que es 

comença a delinear una certa tendència estilística:  

 “(...) il concetto di continuità implica quello di mutazione dell’ordine di una tradizione. Crisi è la 

rottura –rivoluzione-, cioè il momento di discontinuità dovuto all’influenza di fattori nuovi. (...) Né il 

fenomeno architettonico può essere considerato isolato perché ad esso concorrono, influenzandolo, gli 

altri settori dello scibile i quali, a loro volta, hanno subito le drammatiche vicende del tempo”.27  

                                                             
24 ROGERS, E. N., Íbid. 
25 En aquest punt Rogers explicita que per “nacional” no és refereix als nacionalismes 
reaccionaris o demagògics, ni tampoc als folklòrics. 
26 ROGERS, E. N., “Le preesistenze ambientali e i temi pratici contemporanei”, op. cit., pàg. 4. 
27 ROGERS, E. N., “Continuità o crisi?”. A Casabella-Continuità, nº 215, Milà: abril-maig 1957, 
pàg. 2.  
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 Rogers apunta que el gran error es produeix quan es considera l’estil del 

Moviment Modern a partir de les aparences figuratives i no segons les expressions 

d’un mètode que ha provat d’establir noves i més clares relacions entre forma i 

contingut, en el context d’una fenomenologia d’un procés històrico-pragmàtic. Però tot i 

l’aparent ambigüitat i contradicció del títol de l’article, Rogers acaba inclinant-se un cop 

més per la necessària continuïtat dels horitzons del Moviment Modern, alguns d’ells 

encara desconeguts:  

 “A mio parere questa crisi non c’è, perché se si considerano le opere migliori degli artisti più 

sensibili e si pone attenzione alle loro critiche, le più valide e le più profonde dipendono, più o meno 

consapevolmente, dalle istanze del Movimento Moderno stesso e pretendono, per essere giudicate, che si 

usi un criterio critico simile a quello che è stato adoperato finora”28. 

 I com afirma Montaner: "(...) la relación con la historia de la arquitectura y la 

ciudad existente se convierten en la interpretación y revisión de Rogers, tal como 

sucede en otros arquitectos de los años cincuenta, en los dos temas centrales que son 

entendidos de manera  muy diversa a como lo entendieron los arquitectos de los años 

veinte”29. Que el Moviment Modern sigui real o fictici no sembla tenir cap mena 

d'importància en relació al fet que la seva presumpta superació neixi d'un continu 

confrontament amb el propi concepte. Per tant, s'entén més vàlid el subtil sofisme que 

Rogers usa: “Considerando la storia come processo, si potrebbe dire che è sempre 

continuità o sempre crisi a seconda che si vogliano accentuare le permanenze 

piuttosto che le emergenze”30, la qual permet afirmar, d’acord amb Montaner, que és 

precisament a través de la crisi, entesa com a antagonisme entre passat i present, que 

es desenvolupa la continuïtat històrica. 

 

5.2.3. La importància de la història 

 "Ci è stato necessario ricuperare il senzo della tradizione que, sebbene si trova implicito nelle 

opere d'architettura moderna, era stato lasciato da parte provisoriamente nella polemica rivoluzionaria con 

la quale doveva nascondersi qualsiassi azione afettiva per vincere le remore del culteranismo 

accademico, nostalgico e reazzionario"31.  

 Amb aquesta cita Rogers defensa la recuperació històrica de les idees del 

Moviment Modern, a través de la seva transferència. En tractar l'arquitectura europea 

contemporània, té clar que el sentit de la història ve implícit en la naturalesa dels seus 

membres donat que Europa és el “laboratori” de la història. Considera  l'arquitectura 

una disciplina que descobreix la modernitat en la seva pròpia essència, i aquesta 

                                                             
28 ROGERS, E. N., op. cit., pàg. 3. 
29 MONTANER, J. M., “Los escritos de Ernesto Nathan Rogers”. A (1993), Después del 
Movimiento moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Gustavo Gili, Barcelona: 
2002 (4ª ed.), pàg. 99 
30 ROGERS, E. N., “Continuità o crisi?”, op. cit., pàg. 2. 
31 Íbid. 
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recuperació de la tradició i la història no és un acte de pura formalitat o estilisme, sinó 

que allò que es vol abstraure de la història és la seva capacitat per aportar un mètode:  

 “In un primo tempo il Movimento Moderno aveva dovuto trascurare o, addiritura, combatere i 

movimenti culturali della storia rischiando di confondere, in un equivoco nominalismo, i valori essenziali 

della tradizione con il linguaggio figurativo, traverso il quale quei valori hanno trovato via una determinata 

dimostrazione. L’approfondimento della coscenza storica è servito a stabilire una più precisa relazione tra i 

contenuti  e le forme della fenomenologia artistica, consentendoci di localizzare i prodotti dell’arte in ogni 

momento in cui si sono manifestati e, per conseguenza, di definire le coordinate delle nostre azioni in 

rapporto con quei momenti e con il nostro: il rispetto del passato, nelle sue espressioni congeniali, 

comporta il rispetto del presente nelle sue proprie espressioni. È caduto il complesso d’inferiorità verso il 

passato perché non sentiamo più di doverci oporre ma, anzi, di continuarlo innervandoci in esso con tutto 

l’apporto della nostra cultura.”32  

 D’aquesta manera creu que es podran recuperar alguns valors, com el 

refinament dels materials, l'elegància, la despreocupació, el sentit de les imatges o 

l'anàlisi més detallada; possibilitats, totes elles, que havien romàs inexpressives en les 

manifestacions artístiques del Moviment Modern.  

 Però el significat modern que Rogers té de la noció de tradició està íntimament 

relacionat amb el d’historicisme; és a dir, que l’experiència d’una generació flueix en 

continuïtat amb les experiències de la generació successiva, dins l’àmbit d’una cultura 

concreta: “Tradizione è per noi il ceppo comune di opinioni, di sentimenti e di fatti dal 

quale un determinato gruppo sociale deriva e dove ogni individuo riconduce il proprio 

pensiero e la propria azione. Naturalmente questa nozione (...), acquista significati 

diversi da paese a paese, per ogni singolo problema che si presenti concretamente in 

una determinata contingenza e per una circoscritta realtà spaziale.”33 Vegi’s un cop 

més com Rogers defineix aquí els trets distintius del Regionalisme Crític, en tant que 

accentua la importància de l’existència de diferències entre les diverses regions i 

realitats espacials. Considera que hi ha dues forces essencials que componen la 

tradició: l’una és la vertical, “permanente radicarsi dei fenomeni ai luoghi, la loro 

raggione oggettiva di consistenza”; i l’altra és la circular, “dinamico connettersi di un 

fenomeno all’altro, tramite il mutevole scambio intellettuale fra gli uomini”34. I és a partir 

d’aquestes forces que resulta viable la continuació del Moviment Modern, sempre i 

quan, apunta, es segueixin almenys dos passos fonamentals: d’una banda l’afirmació 

precisa dels seus instruments pràctics que condueixin directament a un 

perfeccionament de les tècniques en una realitat física i concreta, i en relació directa 

amb el seu propi llenguatge figuratiu; i de l’altra, l’aprofundiment d’aquest llenguatge 

                                                             
32 ROGERS, E. N., “Continuità o crisi?”, op. cit., pàg. 3 
33 ROGERS, E. N., “Tradizione e attualità”, Aspen: juny 1957. Cit. en: Esperienza, op. cit., pàg. 
252. 
34 ROGERS, E. N., “Le responsabilità verso la tradizione”,  op. cit., pàg. 2. 
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figuratiu per tal que pugui comprendre els valors culturals en els quals les noves 

formes s’insereixen històricament35. 

 Aquesta consideració que Rogers té pel context, per aquesta actitud 

regionalista crítica, li suposa directament tenir també en compte la història, ja que el 

seu significat és un dels arguments més característics del pensament filosòfic 

contemporani. Per això considera que el fet de ser modern significa sentir la història 

contemporània dins l’ordre de tota la història de la humanitat, és a dir, el sentiment de 

responsabilitat dels propis actes entesos com a col·laboració que, amb la contribució 

de l’ésser humà, augmenta i enriqueix les possibles combinacions formals de relacions 

universals. Però si s’invoca l’historicisme, per donar un nou significat al passat, és 

necessari, segons Rogers, considerar “historísticament” també el present, en tota la 

seva complexitat: “(...) è proprio in virtù della nuova coscienza storica, la quale appunto 

ci ha fatto meglio comprendere il passato, che si stabilisce una frattura tra esso e noi 

che lo storicizziamo”36. 

 I en coherència amb aquestes afirmacions, Rogers no es sorprèn del fet que 

diversos dissenyadors, arquitectes i crítics hagin optat per l’estudi de les expressions 

artístiques populars, a la recerca de valors que fins llavors havien romàs apartats de la 

historiografia, però que resulten altament significatius per establir les relacions entre 

contingut i forma en aquelles manifestacions que els pobles van desenvolupar 

espontàniament sense tenir la consciència de la cultura, acreditada a les classes 

dominants. Només aquells que analitzin amb atenció aquestes experiències podran 

descobrir, segons Rogers, nous continguts per adherir-los a la realitat contemporània: 

“Coloro che hanno guardato senza complessi a queste esperienze, e naturalmente 

senza uno sciocco spirito imitativo, ne hanno potuto attingere insegnamenti assai utili 

per penetrare i contenuti con maggior vibrazione umana ed esprimere forme personali 

e tuttavia più aderenti alla realtà”37. 

 

5.2.4. Les preexistències ambientals 

 “Per i primi designers del Movimento Moderno l’impulso di ribellione a quello stato di cose si 

doveva necessariamente trasformare in aspra polemica contro il passato, al punto che l’inserimento era un 

atto di violenza contro le preesistenze e nei casi migliori si risolveva come contrasto armonico fra diversi 

aspetti della bellezza, ciascuno autonomamente valido; noi, oggi, proprio continuando le premesse dei 

nostri precursori del Movimento Moderno (...), consideriamo il problema delle preesistenze ambientali con 

nuova attenzione. (...)”38. 

                                                             
35 ROGERS, E. N., “Le responsabilità verso la tradizione”,  íbid. 
36 ROGERS, E. N., “Il problema del costruire nelle preesistenze ambientali”, Roma: març 1957. 
Cit. en: ÍD., Esperienza, op. cit., pàg. 287. 
37 ROGERS, E. N., “Tradizione e attualità”, op. cit., pàg. 252.  
38 ÍD., op. cit., pàg. 253.  
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 Rogers considera que els mestres del Moviment Modern incloïen implícitament 

el valor de la tradició ja que, de fet, només es mostraven en contra de les tendències 

academicistes; les generacions vingudes després, a més, han sabut entendre el 

concepte d'aquesta continuïtat històrica: “La costruzione è nata per un bisogno 

razionale di protezione (la grande madre) ma, fin dal suo sorgere, era implicito in essa 

il bisogno sentimentale della bellezza e quello morale di creare un ambiente”39. Les 

afirmacions dels mestres no eren una negació de les afirmacions precedents, sinó que 

adquirien encara més força quan més es corroboraven amb els nombrosos valors 

positius de la tradició i que encara podien ser transformats en energia actual. Constata 

que aquesta ha estat sempre una de les aspiracions més profundes del pensament de 

gairebé tots els autors del Moviment Modern, si bé és veritat que degut a certes 

decisions polèmiques van acabar degenerant en un internacionalisme discriminat.

 Per Rogers, la preservació d'allò existent és òbviament la primera condició de 

la continuïtat en tant que no és concebible una realitat que no es posi com a fenomen 

de desenvolupament històric. És aquest sentit que el tema de l'"ambiente" esdevé tan 

important en la cultura italiana de postguerra. Consisteix en posar una atenció 

minuciosa al context circumdant. Rogers apunta, en sintonia amb les idees d'Antonio 

Gramsci, que el paper de l'intel·lectual se situa en l'establiment d'un pont, d'un equilibri 

entre la tradició i la modernitat. I aquest paper s'ha de centrar en l'anàlisi i 

transformació de la realitat. Per això les idees generals del Moviment Modern han 

d'adaptar-se a cada realitat concreta i adoptar les tecnologies i els materials més 

adequats per a cada context. Dins de tot aquest sistema, un dels conceptes que 

resulta essencial és el de les “preesistenze ambientali”, el qual va lligat tant a una nova 

visió més respectuosa amb la ciutat tradicional, com a aquesta voluntat de relació amb 

la realitat: 

 "Per combatere il cosmopolitismo, che parla in nome di un sentimento universale ancora non 

suficentemente radicato, ed alza le stesse architetture a New York, a Roma, a Tokyo o a Rio de Janeiro, 

dobbiamo armonizzare le nostre opere con le preesistenze ambientali, sia con quelle della naturalezza, sia 

per quelle create storicamente per l'ingegno umano. (...) Chi affronta, oggi, un problema creativo deve 

inserire il proprio pensiero nella realtà oggettiva che, di volta in volta, si presenta alla sua interpretazione, 

perciò non disegnerà una costruzione a Milano uguale a quella che abrebbe studiato per il Brasile, e, anzi, 

in ogni via di Milano, cercherà di costruire un edificio appropriato ai motivi circostanziati. (...) Una 

costruzione a Milano sarà diversa se debba servire per uffici piuttosto che per abitazione –è naturale- ma 

anche se sarà in un terreno o in un altro, vicino a certe costruzioni preesistenti o ad altre. (...) L’ambiente è 

il luogo di queste preesistenze e sarebbe vago e indeterminato ognuno che non ne sentisse l’influenza”40. 

 El problema de la inclusió de les preexistències ambientals, un cop assumit, diu 

Rogers, passa a ser una de les implicacions essencials de la interpretació artística, en 
                                                             
39 ROGERS, E. N., “Il perché della decorazione”. Cit. en:  ÍD., Esperienza..., op. cit., pàg. 222. 
40 ROGERS, E. N., “Le preesistenze ambientali e i temi pratici contemporanei”, op. cit., pàg. 6.  



186 

 

qualsevol moment i en qualsevol lloc: “Il problema dell’inserimento nelle preesistenze 

ambientali potrà, dunque, essere più o meno sentito a seconda delle circostanze, ma 

una volta posto (...) all’esame della nostra coscienza, diventa una delle implicazioni 

essenziali dell’interpretazione artistica, in ogni momento e in ogni luogo”41. De fet, és 

ben lògic que la inserció de les activitats contemporànies en el teixit històric a Itàlia es 

dugui a terme amb una sensibilitat molt particular i creï polèmiques. Cal tenir en 

compte que Itàlia és un país on la bellesa aconsegueix una de les màximes pel que fa 

a densitat, intensitat i varietat, ja sigui per les seves condicions naturals, o bé per 

l'aportació de l'ésser humà durant l'evolució històrica. Observi’s un petit fragment on 

Rogers defensa les virtuts de la decoració i el seu vincle intrínsec amb la tradició i la 

història: “Mentre le forme costruttive sorgono dalla schietta interpretazione della 

tecnica, la decorazione stabilisce una tradizione senza una preoccupazione critica 

nella giustificazione delle sue forme. (...) L’ornato è l’estrinsecazione formale 

dell’energia decorativa in tutte le sue accezioni, come la parola nella poesia”42. 

 L'objectiu genèric de Rogers consisteix en la recerca d’un equilibri entre aquells 

qui volen transformar el país en un museu, embalsamant la natura i els monuments, i 

els qui voldrien fer tabula rasa de tot:  

 “La preservazione dell’esistente è ovviamente la prima condizione della continuità perché non è 

concepibile una realtà che non si ponga come fenomeno di sviluppo storico, e questo perde ogni 

significato se isola il passato della vita che nei suoi termini concreti, culturali ed economici, dà linfa 

all’insieme delle antiche strutture; senza di che appassirebbero. Gli sventramenti e le demolizioni 

evventate sono fuor di discussione e, quando è possibile rigenerare le antiche strutture dall’interno, 

bisogna che ogni sforzo sia compiuto”43.  

 Per això Rogers proposa anar en contra d'uns i altres. És necessari establir la 

unitat entre la cultura i la vida en un cicle, on s'han de crear contínuament noves 

síntesis harmòniques entre les contradiccions dialèctiques. S'entén, per tant, que 

mentre Rogers consolida els drets imprescindibles de la vida contra qualsevol tipus de 

conservadorisme, vol també donar a entendre que aquests drets no poden explicar-se 

plenament si no són entesos com a valoracions integrals de tot el patrimoni que hom té 

a las seva disposició. Aquest fet implica que l'arquitectura es basi en els estrats més 

profunds de la tradició, o millor dit, en la integració de la realitat contemporània amb 

l'immens patrimoni de l'experiència heretada. 

 Un altre dels exemples bàsics de tot el sistema definit per Rogers és el de la 

càrrega ètica de la tasca de l'arquitecte. Si bé en molts casos la realitat, la forma i 

l'estètica acaben de decidir en les seves obres i raonaments, ell manté una lluita feroç 

                                                             
41 ROGERS, E. N., “Tradizione e attualità”, op. cit., pàg. 252. 
42 ROGERS, E. N., “Il perché della decorazione”, op. cit., pàg. 222-223.. 
43 ROGERS, E. N., “Il problema del costruire nelle preesistenze ambientali”, op. cit., pàg. 288. 
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contra qualsevol tipus de formalisme i defensa sempre les actituds ètiques, de la 

voluntat de realisme, i de la responsabilitat de l'intel·lectual. Des del seu punt de vista, 

la nova arquitectura ha de fundar les seves bases sobre l'ètica i l'humanisme.  

 En l'editorial d'acomiadament com a director de Casabella el 1964, titulat 

explícitament “Discontinuità o continuità?”, Rogers torna a citar el seu famós article i 

tanca el cercle del discurs destacant els temes que durant aquells anys s'han tractat: 

"(...) indagare  teoricamente sul fenomeno architettonico, sulle preesistente ambientale, 

sull'utopia della realtà, sull'evoluzione del Movimento Moderno, sull' concetto di 

tradizione (...)"44. 

 

5.3. El problema del neoliberty 

 Arran de l’actitud manifestada per Rogers i els seus, i la polèmica generada, 

l’inicial entusiasme de la comunitat italiana i, sobretot, internacional, per la immersió 

que se suposa que el país llatí ha de fer al capdavant del nou Moviment Modern de 

postguerra, cau, a partir de la segona meitat dels anys cinquanta, en desil·lusió, la qual 

s’acabaria manifestant en el conflicte editorial entre Rogers i Reyner Banham. 

Portoghesi esmenta l’”Evolutionary Tree” 45 de Charles Jencks per explicar que el crític 

americà agrupa aquesta prefiguració de la recerca italiana sota l’etiqueta de “Neo-

Liberty”, si bé una dècada abans que aquesta tendència nasqués existia ja una 

orientació d’acord amb aquest sentit i que Portoghesi identifica en les categories de  

Jencks: el 

“contextualis

me” i 

l’”historicisme

” eclèctic. Pel 

que fa a 

aquest 

“contextualis

me”, obres 

com la Casa 

Veneciana 

alle Zattere 

(1953-1958), 

                                                             
44 ROGERS, E. N., “Discontinuità o continuità?”. A Casabella-Continuità, nº 294-295. Milà: 
desembre 1964-gener 1965, pàgs. 1-3. Cfr. també en aquesta tesi article complert: Apèndix 
Documental V-V, pàg. 467. 
45 JENCKS, C., "The Century is Over, Evolutionary Tree of Twentieth-Century Architecture". A 
Architectural Review, July 2000, pàg. 77.  

Figura 5. Casa Veneciana alle Zattere (1953-1958), de Gardella. 
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de Gardella, són proves simptomàtiques, en les quals el reflex d’algunes dades 

ambientals es tradueix en una conscient contaminació entre elements del lèxic 

tradicional i els mètodes i elements típics del llenguatge modern: “L’obiettivo non è il 

pastiche o il revival ma la consonanza velata: l’ambientamento”46.  

 Per Portoghesi la contextualització s’entén com la recerca tant d’un diàleg entre 

diversos com d’una consonància-dissonància amb l’ambient, i tendeix ràpidament a 

dilatar-se en una recuperació de la presència històrica, més enllà de l’ocasió d’un 

acostament material entre arquitectura nova i ambient antic. Novament usa un 

exemple de Gardella, en aquest cas, però, en l’obra compartida amb Albini: “Le Case 

del quartiere Mangiagalli [1950-1952] a Milano (...). Esperienze neo-vernacolari di 

grande maturità si uniscono a recuperi di memorie primordiali alla ricerca di una 

rinnovata “aura”, come nel tesoro di S. Lorenzo di Albini, ispirato dalla morfologia dei 

villaggi nuragici in cui lo spunto funzionalistico è travolto dal forte potenziale evocativo 

delle forme  disegnate”47. Aquesta aproximació eclèctica a què es refereix Portoghesi, 

és demostrada també per l’abandonament de la unitat autobiogràfica de les obres i de 

la coherència dels estils personals propis dels anys trenta. Les diverses experiències 

es troben més lligades al lloc que no pas al desenvolupament de les hipòtesis 

personals.  

 Per la seva 

banda, Rogers també 

tractarà el tema a finals 

de la dècada. Observa 

l’augment de l’interès pel 

liberty italià per part dels 

arquitectes coetanis. En 

aquesta nova 

consideració es detecten 

les assimilacions més 

específiques que 

demostren la condició de 

regionalista crítica del 

seu pensament i del dels seus deixebles i seguidors. Talment com defensa el 

Regionalisme Crític, Rogers adverteix que aquesta atenció cap al liberty només pot ser 

positiva per a l’arquitectura moderna si es fa servir per recuperar i reinterpretar 

                                                             
46 PORTOGHESI, P., Dopo l’Architettura Moderna. Col. Biblioteca di Cultura Moderna nº 838, 
Laterza, Bari: 1980 (2ª ed.), pàg. 76. 
47 Íbid. 

Figura 6. Case del quartiere Mangiagalli (1950-1952), de Gardella i 
Albini. 
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elements d’aquesta experiència. En canvi, si el que es pretén és fer un reclam de tipus 

literari o nostàlgic, i formalista, no s’estarà contribuint a la resolució de la problemàtica 

arquitectònica:  

 “Nel considerare il liberty (...) vi sono diversi modi, di cui alcuni corroborano, altri invalidano le 

operazioni di un architetto moderno: il primo, che è lecito agli storici i quali non hanno dirette responsabilità 

verso la creazione artistica, è di valutare il liberty nella sua realtà culturale, per quello che è stato, trovare 

relazioni e puntualizzarle; l’altro è di ripeterne il linguaggio figurativo o, comunque, di trarne i motivi per i 

disegni attuali. Questo secondo è un modo antistorico sia perché non si preoccupa di comprendere le 

forme nei termini che le avevano giustificate all’epoca in cui erano state realizzate, sia perché non tiene 

conto che la nostra epoca, movendo altri contenuti, suscita necessariamente altrettanti motivi figurativi: 

così fanno coloro che si affidano al gusto e decadono probabilmente nel formalismo” 48.  

 Rogers detecta una via alternativa i possible i conclou el tema declarant que 

per molt que l’interès pel liberty no impedeixi al projectista d’apropar els objectes 

passats als actuals, com si fos qualsevol altre objecte d’antiquari, aquell no pot caure 

en la imitació i faltar als deures que té envers els seus contemporanis49.  

 

 La presència del neoliberty es limitarà només a l’àrea padana i no assumirà mai 

la característica de tendència pròpiament dita, ni tindrà mai a la seva disposició una 

revista. De fet, el seu nom, no només menysprea el llenguatge arquitectònic que 

representa, sinó que no respon a la realitat dels seus continguts. Si bé és ben cert que 

durant la segona meitat dels anys cinquanta hi ha un interès pel passat  arquitectònic 

de començaments del segle XX, aquells qui són acusats per Banham de neolibertians 

van més enllà de la mera recuperació formalista i banal de les formes passades: les 

adapten, les reinterpreten  i les contextualitzen en la nova realitat, que, en cap cas, és 

similar a la del període libertià. S’ha d’entendre, per tant, que es consideri un greu 

equívoc usar el terme neoliberty per definir aquest procés creatiu. Montaner considera 

que el terme neoliberty és “desafortunado y confuso”, sobretot si es té en compte, a 

ulls de Portoghesi, que a Milà allò que pesa no és tant l’efímer liberty, sinó el llegat de 

l’arquitectura del novecento50. I De Fusco, per la seva banda, va més enllà i considera 

que en la seva acció de recuperació històrica, el neoliberty no es limita només a la 

reinterpretació d’aquestes formes passades51, sinó que té com a model personatges 

com Mackintosh i les primeres obres de Wright, així com també la família geomètrico-

morfològica que acompanya aquella tendència, com les obres del protoracionalisme, 

                                                             
48 ROGERS, E. N., “Continuità o crisi?”, op. cit., pàg. 4. 
49 Íbid. 
50 MONTANER, J. M., “Los escritos de Ernesto Nathan Rogers”. A (1993),  op. cit., pàg. 95. 
51 De Fusco no usa com a “formes passades” el liberty, sinó que parteix de l’Art Nouveau. 
Aquest fet exemplifica un cop més l’ambigüitat d’aquest neoliberty. 
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de Dudok i de l’Escola d’Amsterdam, moltes d’elles deixades de banda per l’èxit del De 

Stijl52.  

 

5.4. El retorn definitiu de Barcelona al nou Moviment Modern 

 Aquest període de crisi paradigmàtica ha estat denominat a Catalunya 

habitualment com a realista, basat en l'ús de referents mediterranis i populars units als 

nous sistemes constructius, en el pensament existencialista i la concepció d’ésser 

autèntic i veritable defensada per Sartre, en les fenomenologies de Heidegger de 

l’ésser-en-el-lloc. 

 Si els primers anys cinquanta suposen l’acceptació de la dimensió artística de 

l’arquitectura com a àmbit natural del seu desenvolupament, els primers seixanta 

representaran l’intent de funcionalitzar l’arquitectura en tant que fenomen cultural: la 

institució d’un estil capaç de generar la complicitat afectiva negada fins llavors a 

l’arquitectura moderna. La tendència a l’arquitectura internacional resulta, com s’ha 

vist, menys definitiva del que s’havia imaginat prèviament, o del que el Grup R hauria 

imaginat. Però al mateix temps que el passatger manerisme internacionalista 

aconsegueix les cotes més altes de precisió i reconeixement, es gesta l’alternativa 

regionalista crítica mediterrània. Aquestes dues maneres d’afrontar el projecte afecten 

de forma divergent aquells qui els assumeixen com a manera habitual de procedir. Des 

de l’opció regionalista es critica l’ús inapropiat de la tecnologia en un país sense 

desenvolupament industrial.  

 La doctrina que fa derivar l’arquitectura de la realitat basant-se en les 

vicissituds existencials de l’individu –respecte d’aquelles que entenen que és la pròpia 

arquitectura, amb la seva acció específica, qui contribueix a construir la realitat- 

recorrerà les actituds polars del panorama barceloní també durant la primera meitat 

dels seixanta. Aquest sentit, comú a programes que parteixen de pressupostos 

clarament diferenciats, hereta els criteris i valors essencials amb què, en certs àmbits 

internacionals, durant els primers anys cinquanta es tractar de corregir el 

desenvolupament de l’arquitectura moderna. La rectificació s’orienta cap a 

l’aproximació de l’arquitectura envers els seus usuaris i la recuperació dels valors 

iconogràfics de la tradició, capaços d’incorporar l’imaginari col·lectiu d’una manera 

natural. Rogers tracta d’anul·lar el moment autònom de la raó de l’objecte, substituint-

lo per la dependència respecte de la lògica del seu context històrico-cultural. Però 

l’adaptació que Barcelona en fa està relacionada amb l’èmfasi en la tradició 

constructiva com a via de contraposició a una idea tecnològica de modernitat i, al 

                                                             
52 Cfr. DE FUSCO, R., (1974) Storia dell'architettura contemporanea, Laterza, Roma-Bari: 2007, 
(6ª ed.). 
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mateix temps, de recuperació de les senyes d’identitat nacional. Amb l’atenció a les 

vicissituds del procés constructiu es vol garantir la qualitat estètica de l’obra; i la moral 

del projecte implícita en aquest objectiu es considera suficient per explicar la seva 

condició d’objecte cultural.  

 En relació a l'habitatge pròpiament dit, que constitueix una de les grans 

mancances del moment, l'ocupació del territori defineix el compromís dels arquitectes 

amb una realitat professional, que en el seu cas més extrem condueix Bohigas a 

elogiar la barraca53, però que la majoria dels arquitectes interpreten com l'ús de tots els 

mitjans expressius existents al propi territori per representar la realitat que requereix 

l’usuari final. Es tracta, però, com defensa Navarro, d'una realitat que diferirà segons 

autors i projectes, que entroncarà amb la necessitat per part de la tercera generació de 

fer una arquitectura al servei de les necessitats intrínseques de l’ésser humà: “La 

noción de autoridad que había adquirido el proyecto moderno es sometida a una 

profunda revisión desde el punto de vista de la inclusión de los aspectos subjetivos, 

del sentimiento, de la implicación con los deseos y la memoria coincidentes con el 

existencialismo de posguerra”54. 

 

5.4.1. Realitat i tradició des de l’òptica contextual del Grup R 

 A diferència de l’organicisme romà defensat per Zevi, l’arquitectura 

neofuncionalista milanesa de Rogers intentarà al màxim la depuració formal a l’hora de 

reinterpretar la tradició vernacular, dins de la seva consideració continuista. I seguint 

amb aquesta concepció regionalista, el propi Frampton cita el Grup R com exemple de 

Regionalisme Crític:  

 “Exemplary of an explicitly anti-centrist regionalism was the Catalan nationalist movement which 

first emerged with the foundation of Grup R in Barcelona in 1952. This group, led by J.M. Sostres and Oriol 

Bohigas, found itself caught from the beginning in a complex cultural situation. On the one hand, it was 

obliged to revive the Rationalist, anti-Fascist values and procedures of GATEPAC; on the other, it 

remained aware of the political responsibility to evoke a realistic regionalism, accessible to the populace at 

large”55.   

 D’aquesta manera i, amb l’objectiu de promoure i impulsar la renovació de l’art, 

l’arquitectura moderna i l’urbanisme a Catalunya, el 21 d’agost de 1951, a l’estudi de 

Coderch i Valls de la plaça Calvó, es crea el Grup R. La primera junta directiva està 

                                                             
53 Cfr. BOHIGAS, O., “Elogio de la barraca”, a Solidaridad Nacional, Barcelona: 27 de gener 
1957. Cit. en: ÍD,  Barcelona, entre el Pla Cerdà i el barraquisme, Edicions 62, Barcelona, 1963, 
pàg.115. 
54 NAVARRO, M. I., “La crítica italiana y la arquitectura española de los años 50. Pasajes de la 
arquitectura española en la segunda modernidad”. A Modelos alemanes e italianos para 
España en los años de la postguerra (Congreso Internacional), Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Navarra, Pamplona: 2004, pàg. 66.  
55 FRAMPTON, K., (1980) Modern Architecture: A Critical History (World of Art), Ed. Thames & 
Hudson, Londres: 2007 (4ª ed.), pàg. 320. 
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constituïda per Josep Pratsmarsó, president; Oriol Bohigas, secretari (val a dir que 

Bohigas fou acceptat al grup perquè Moragas li ho va demanar a Sostres, tot i que 

aquest es va mostrar disconforme en un primer moment56); Joaquim Gili, tresorer; i 

Josep Maria Sostres i Antoni de Moragas, vocals. A més dels membres de la primera 

junta i dels dos arquitectes amfitrions, també forma part del grup originari Josep 

Martorell. Posteriorment, s'hi uniran altres arquitectes com Manel Ribas, Francesc 

Mitjans, Josep Antoni Balcells o Francesc Bassó. 

 Quan el 1961 Moragas resumeix les conquestes del grup, escriu: “El Grup R va 

començar la seva actuació per: primer, crear un sentit, entre els seus propis fundadors, 

de l’arquitectura autèntica –és l’etapa d’estudi, crítica i contacte (...)-; segon, portar 

aquest neguit a l’exterior i que la gent entengués quina havia de ser la vertadera 

arquitectura –és el moment de la primera exposició del Grup R a les Galeries 

Laietanes (...)-, i tercer, un sentit de la necessitat de crear una producció industrial que 

faci possible la nova arquitectura”. I afegeix:  

 “No cal negar que, a desgrat, de les primeres reflexions fundacionals, tots teníem una mica la 

idea de refer, desprès dels anys de repressió més radical, l’aventura del GATCPAC d’abans de la guerra, 

o almenys, de seguir-ne el fil. (...) Però això d’assemblar-se al GATCPAC fou només una dèria molt 

passatgera. Ja he dit que els homes i les circumstàncies no eren els mateixos. (...) Tots érem uns grans 

devots del racionalisme de pre-guerra, però tots érem conscients de pertànyer ja a una tercera generació 

que arrencava amb les novetats essencials de la segona. Volíem entroncar amb la tradició del moviment 

modern, interrompuda pel franquisme, però, al mateix temps, formàvem part d’una onada de revisió que a 

Europa prenia noms diversos: organicisme, postracionalisme, regionalisme, empirisme, realisme”57. 

 El grup està format per arquitectes de diferents tendències, que participen del 

quadre general d’influències abans resumit, reflex a escala reduïda, dins del marc 

català, del repertori eclèctic internacional. Cerca una nova arquitectura que s'allunyi de 

la desenvolupada pel règim per entroncar amb l'activitat duta a terme abans de la 

Guerra Civil pel GATCPAC, el qual, va acabar defensant el Moviment Modern 

contextualitzat en la tradició vernacular catalana. Com que els membres del Grup R no 

han pogut conèixer els gran mestres europeus, l'única via per esbrinar la seva 

arquitectura és, duna banda, a través de les obres escrites que puguin arribar a les 

seves mans i, de l'altra, gràcies a les informacions donades per arquitectes de 

generacions anteriors com Sostres, o el mateix Sartoris.  

 Però aquesta idea de modernitat no afecta exactament de la mateixa manera a 

tots els seus membres, per la qual cosa no se’ls pot considerar igualment 

compromesos amb el projecte cultural en qüestió. El grup aglutina representants de 

dues generacions diferents: d’una banda, gent d’una generació contemporània a la 

                                                             
56 MORAGAS, A. DE, “Els deu anys del Grup R d’Arquitectura”. A Serra d'Or, 2a. època, any III, 
nº 11-12, Montserrat: novembre-desembre 1961, pàg. 67 
57 MORAGAS, A. DE, op. cit., pàg. 72. 
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Segona República, com Moragas, Sostres, Coderch i Pratsmarsó, els quals tenen 

gairebé quaranta anys en el moment de la formació del grup; i de l’altra, els joves que 

han acabat recentment els estudis, com Bohigas i Martorell, de vint-i-set anys. Així, si 

per Bohigas del que es tracta és d’actualitzar la fidelitat a la tradició i per Moragas el 

despertar del malson academicista, per Sostres és la manera d’actuar amb plena 

consciència del sentit històric i social de l’arquitectura moderna; mentre que per 

Coderch i Valls la idea de modernitat es lliga a aquest funcionalisme mediterrani que, 

iniciat ja vint anys abans pel GATCPAC, reconeix en el racionalisme contemporani 

l’àmbit adequat per al desenvolupament rigorós de la iconografia vernacular. Les 

actituds que polaritzen l’espai estètic del Grup R es caracteritzen per assumir de forma 

diferent la missió de l’arquitectura. Allò realment important és la reivindicació i la difusió 

de l’arquitectura moderna. Això justifica que el propòsit d’estendre una fe renovada 

passi per davant de qualsevol definició programàtica concreta. 

 Els procediments de suport del Grup R en activitats de crítica comencen 

immediatament. Moragas explica a Sartoris la creació del grup i anuncia la seva 

continuïtat com a propòsit ferm, així com els projectes relacionats (participació en 

concursos, procediments de crítica sobre temes contemporanis, organització 

d'activitats culturals com cicles de conferències i exposicions): 

 “Una buena noticia: Hemos formado un GRUPO. Acaba de nacer y no sabemos si vivirá mucho 

pero deseamos que no solo viva sino que aumente. Está formado por: Mitjans, Tort, Sostres, Balcells y 

Perpiñá y vuestro humilde servidor. / ¿Es casualidad que seamos casi los mismos que se interesaron por 

vuestra estancia entre nosotros? El primer acto de afirmación ha sido presentarnos en grupo, al concurso 

convocado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares para dar solución al problema de la 

vivienda económica en Barcelona”58. 

 Seguint les investigacions de Navarro, a l'acabament de 1952, un conjunt de 

postals nadalenques il·lustrades amb motius fotogràfics d'obres recents són enviades 

per arquitectes barcelonins a Sartoris. La col·lecció resumeix l'efecte produït en 

l'arquitectura de Barcelona per la seva presència i la dels seus homòlegs italians, que 

havien obert el panorama crític de la producció del període: una arquitectura funcional 

d'arrel mediterrània inspirada en ritmes compositius i traçats reguladors propis de la 

tradició vernacular intemporal59. El grau de consolidació de la proposta teòrica es 

manifesta bàsicament en les activitats paral·leles programades que permeten establir 

la relació entre els fundadors de la modernitat, amb Gaudí al capdavant, i el grup, que 

treballa ja en una nova direcció. L’ambient del grup requereix que aquestes activitats 

es facin de forma continuada i amb aquesta satisfacció ho expressa Moragas en una 

                                                             
58 Carta de Moragas dirigida a Sartoris. Barcelona 15 d’agost de 1949. (ADS-EPFL, Lausanne). 
Carta mecanografiada en castellà amb rúbrica de l’arquitecte. Cit. en NAVARRO, M. I., op. cit., 
pàg. 74.  
59 Cfr. NAVARRO, M. I., op. cit., pàg. 95. 
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carta dirigida al seu col·lega Sartoris un any després de la fundació del grup: ”Un año 

después, la continuidad ha permitido alcanzar algunos resultados: Continúa nuestro 

grupo asiduamente la crítica y acción y esperamos que esta labor bien pronto cristalice 

en formas más concretas”60; i tres anys més tard: “Continuamos nuestra labor por la 

Arquitectura no olvidando nunca que el primer aldabonazo en esta etapa lo dio Sartoris 

en Barcelona el día 7 de Mayo de 1949 en el Ateneo Barcelonés y bajo el título de “Le 

Fonti della nuova architettura”61. 

 El llenguatge expressiu del grup es nodreix tant del racionalisme i les corrents 

d'avantguarda internacionals, com de diversos estils practicats anteriorment a 

Catalunya, com el modernisme i el noucentisme, amb l’especial èmfasi en el caràcter 

mediterrani de l'arquitectura popular catalana. Per Montaner: “(...) partiendo del 

Funcionalismo, [su lenguaje] había sido superado con un amplio criterio de 

humanización”62. Els fraccionaments dels volums, la importància de la coronació de 

l'edifici, la qual assumeix les tensions volumètriques d'aquell, l'atenció als processos 

constructius i la seva expressió directa en tecnologies artesanals i materials 

tradicionals, la importància de la massa, la rellevància del disseny i el petit detall, així 

com la incorporació dels valors de la història i la tradició, són elements comuns 

existents a les obres dels membres del grup.  

 Aquest context es converteix en instrument fonamental dins l'àmbit professional 

que marca d'una manera determinant les conductes i els resultats. El vincle establert 

entre les escoles d'arquitectura i l'exercici professional, entès com un aprenentatge 

permanent, es consolida amb els exemples de L’Escola de Milà, que es convertirà en 

una referència internacional per a la cultura arquitectònica: 

 “És difícil d’explicar com funcionava el Grup R perquè era alhora un club de tertúlies, un centre 

d’autoformació i una mena de centre de catequesi. Tot arrencava i tot s’organitzava a partir de l’eficàcia 

de la tertúlia. (...) Ens reuníem periòdicament, amb bastant de formalitat, almenys una tarda a la setmana, 

per criticar els projectes que estàvem fent, o per comunicar-nos xafarderies d’actualitat o informacions 

més consistents i acadèmiques sobre el què passava pel món, el que publicaven les revistes o el que 

havíem vist en un últim viatge a l’estranger”63. 

                                                             
60 Carta de Moragas dirigida a Sartoris, Barcelona 23 d’abril de 1952 (ADS-EPFL, Lausanne). 
Carta mecanografiada en castellà amb rúbrica de l’arquitecte. Cit. en: NAVARRO, M. I., op. cit., 
pàg. 75.  
61 Carta de Moragas dirigida a Sartoris. Barcelona 5 de febrer de 1955 (ADS-EPFL, Lausanne). 
Carta mecanografiada en castellà amb rúbrica de l’arquitecte. Cit. en: NAVARRO, M. I., íbid.  
62 MONTANER, J. M; et al., Antoni de Moragas i Gallissà. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
Barcelona: 1997, pàg. 8. 
63 MORAGAS, A. DE, “Els deu anys del Grup R d’Arquitectura”, op. cit., pàg. 68. 
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 A més de l'obra arquitectònica desenvolupada, el Grup R organitza 

exposicions, conferències i concursos de projectes per als estudiants de l'Escola 

d’Arquitectura, seguint els passos que els seus mentons milanesos havien donat en el 

marc del Politecnico.  La primera activitat pública es realitza el 1952 amb l’exposició a 

les Galeries Laietanes, de les seves pròpies obres: “El desembre del 52 férem una 

primera exposició de les obres del grup a les Galeries Laietanes de Barcelona. Encara 

ens movíem només en la línia gremial de l’arquitectura, però iniciàvem un esforç 

d’exteriorització i de propaganda; aquell esforç de catequesi de què he parlat. Calia 

guanyar contra el públic la batalla de la modernitat”64.  

 

 

 Figura 7. 1ª Exposició de les obres del Grup R a les Galeries Laietanes de Barcelona (1952). 

 

                                                             
64 MORAGAS, A. DE, “Els deu anys del Grup R d’Arquitectura”,  íbid. 
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 El Grup R té un esperit renovador, vol posar-se al nivell dels altres països dels 

quals la guerra els havia allunyat, i com està fent l’Escola de Milà, prioritza el contacte 

amb els estudiants. Així és com l’any següent es convoca el primer concurs entre els 

estudiants, que és succeït el 1954 per la segona exposició d’obres de les Galeries 

Laietanes, aquest cop amb una clara orientació cap a problemes més integrats al 

Figura 8. 2ª Exposició de les obres del Grup R a les Galeries Laietanes de Barcelona (1954). 
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camp productiu de l’arquitectura. Aquesta última no és només una exposició 

d’arquitectes, sinó que s’amplia a la indústria de la construcció sota el nom de 

“Industria y arquitectura”. Hi participen unes trenta firmes d’industrials que en aquells 

moments fabriquen elements que es poden utilitzar per a una arquitectura nova. 

 

 La divergència en la concepció de la idea de modernitat d’alguns dels  

membres del Grup R acabarà amb el prematur abandonament del grup per part de 

Coderch i de Valls el 1953. La decisió consuma les reticències d’aquests arquitectes a 

celebrar la primera exposició de projectes, i suposa una postura inequívoca sobre les 

maneres d’entendre la relació entre l’arquitectura i la societat. La tradició dels 

constructors de la Barcelona del segle XIX que Bohigas proposa emular representa el 

paradigma d’una acció pública exemplar en la seva condició de síntesi de valors 

artístics i expectatives socials. En canvi, la tradició que Coderch invoca és l’acumulació 

de principis que determinen l’ofici, entès aquest com una faceta productiva d’uns 

principis ètics que indueixen a la reflexió privada com a via d’accés a l’autenticitat de 

l’obra a través de la forma. L’exhibició periòdica dels treballs, pràctica a la qual el grup 

confia la seva incidència social i la seva afirmació com a novetat artística, no és el 

millor estímul per aprofundir en la lògica d’un sistema disciplinat pels sentits, des del 

punt de vista de Coderch i el seu soci. Però tot i la primera crisi, la divulgació de 

l’arquitectura nova continua i el 1955 es realitzar una tercera exposició on es mostren 

els treballs premiats en el segon concurs d’estudiants de l’any anterior. 

 Després d’uns temps de certa inactivitat, el 1958 es realitza la darrera 

exposició, que clausurarà definitivament les Galeries Laietanes, un local que en 

aquells anys emmarca molts dels intents de la renovació de l’art modern a Barcelona. 

Segons Moragas, aquesta darrera exhibició constitueix el primer intent de reunir una 

mostra completa de la jove arquitectura catalana, tot i que considera que la “batalla per 

la modernitat” sembla estar gairebé vençuda:  

 “(...) Insisteixo en la importància d’aquesta exposició, (...) perquè expressava que el Grup R ja 

era tota una altra cosa, ja no era aquella associació només autodidacta i batalladora per a una 

transformació estricta dins dels límits de l’arquitectura [protorealista], sinó un fet integrat en un 

renovament general i, sobretot, amb intenció d’intervenir en problemes encara més generalitzables dins 

de tota la situació cultural del país. I no solament cultural, sinó també econòmica i social i, en últim terme, 

política”65.  

 Amb aquesta preocupació per l’estat actual de l’arquitectura i la versemblança 

del seu context, s’organitzen dos “Petits Congressos d’Arquitectura” el mateix 1958, el 

primer sobre “Economia i Urbanisme”, una setmana abans de la darrera exposició a 

les Laietanes, i l’any següent, el segon, dedicat a “Sociologia i Urbanisme”, 
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respectivament. En el fulletó que anuncia el primer congrés es llegeix: “La 

problemática de la arquitectura actual no radica precisamente en una pura cuestión de 

estilo. La arquitectura y el urbanismo no pueden ser una banal repetición de 

determinado repertorio formal. Existen, sobre todo, unas bases técnicas que orientan 

la arquitectura por los caminos de la industrialización, y unas bases económicas y 

sociales que condicionan esencialmente el desarrollo del urbanismo y de la 

arquitectura”66. Per la seva banda, la tendència cap a aquesta orientació continuista de 

l’arquitectura del Moviment Modern, porta Sostres a escriure, en la introducció del 

fulletó presentador del segon petit congrés: “En Barcelona se funda, en 1952, el Grupo 

R, formado por arquitectos de diferente matización (...) cuya característica radica 

principalmente en señalar una evolución definitiva hacia un estilo internacional”67.  

 La coincidència de la gestació del Regionalisme Crític Mediterrani amb la 

momentània hegemonia que l’Estil Internacional aconsegueix a Barcelona durant 

aquells darrers anys cinquanta, replanteja la disposició amb què a principis de la 

dècada es donà la benvinguda a l’organicisme: culmina la resistència a l’imperi dels 

valors abstractes, acceptats per submissió o adhesió voluntària a la lògica de la 

història. De nou, una idea moderada de la modernitat, vinculada a l’explotació 

simbòlica d’allò particular i divulgada per una projecció afectiva, és el marc ideològic 

des del qual es qüestiona la necessitat històrica de l’Internacionalisme estètic. La 

consciència de la faceta econòmica del problema de l’habitatge com a marc productiu 

de l’arquitectura sembla autoritzar el rebuig de conceptes com “forma” o “estil”; no s’ha 

d’oblidar que l’arquitectura internacional d’aquells anys és considerada en general com 

un estil arbitrari, tant en les seves relacions amb la tècnica com amb la societat.  

 

 El Grup R es manté actiu fins el 1961, en què degut als seus propis integrants, 

sempre a la recerca del treball individual, s’acaba dissolent. El seu esperit renovador i 

modern té una certa continuïtat en la denominada Escola de Barcelona, que romandrà 

a l'avantguarda de l'arquitectura catalana durant tota la dècada dels seixanta i setanta, 

adoptant, si bé, un llenguatge clarament comunicatiu d’arrel estructuralista.  

 Sostres definirà el grup com el resultat d’un conjunt de temptatives per donar 

un sentit particular i nom a través d’una anàlisi de les ideologies i de les valoracions de 

les arquitectures del Moviment Modern, tot i que a partir d’un cert moment reconeixerà 
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la seva tendència a indeterminar-se i deixar de tenir sentit: ”S’intentà portar 

l’arquitectura a un pragmatisme més directe que ens situà en allò que nosaltres crèiem 

que hauria de ser una visió actualitzada. (...) La situació del Grup R, però, es va 

paralitzar a partir d’un cert moment, posant-se en posició indefinida... que es va 

accentuant amb el temps fins a convertir-se en una activitat personal dels seus 

membres, però sobretot en un espai que el temps buida”68.  

 Per la seva banda, Bohigas observa amb atenció el canvi d’actitud que 

pateixen els membres del Grup R a partir de l’inici dels anys seixanta, degut, 

bàsicament, al nou context socio-econòmic:  

 “(...) el Grup R ja no era allò que havia estat deu anys abans. Ara volia ser un instrument 

clarament lligat al moviment d’oposició, un instrument reduït i modest, sense gaires esperances d’èxit ni 

d’influències decisives, (...). Aquest nou tarannà del grup el gestionàrem fonamentalment en Moragas, en 

Gili, en Martorell i jo, però era, en certa manera, una desviació no gaire d’acord amb tots els altres 

membres. Quan férem la segona exposició, Coderch i Valls ja se’n separaren en argumentar obertament 

els perills de sortir-se del petit laboratori d’autoafirmació i, àdhuc, d’autocomplaença. Això de preocupar-

se dels sistemes productius, de les tecnologies i els materials discretament innovadors, barrejar-se amb 

aquella colla d’industrials tan ordinaris, era com baixar-se els pantalons. La teoria a favor de l’elitisme i de 

l’autonomia i la virginitat extraterrestre de l’arquitectura era, però, només l’arrencada d’un discurs que 

aniria concretant-se al cap d’uns quants mesos, contra els perills de la politització i, sobretot, de l’oposició 

al règim i el retorn a situacions com aquelles que posaven tan nerviós Coderch quan parlava de Sert i de 

la gent del GATCPAC, que havien baixat de l’aristocràcia o de la burgesia al comunisme de barriada. Per 

l’altra banda, Pratmarsó també es trobava incòmode en aquesta línia i a Sostres –sempre una mica 

atapeït i camandulós- li semblava millor distanciar-se de qualsevol realitat, no comprometre’s mai i flotar 

en un consens teòric en el qual comptés ben poc la política i, àdhuc, la pràctica professional”69.  

 El punt de vista de Moragas sobre el canvi observat en el grup poc abans de la 

seva dissolució és justament contrari al de Bohigas, doncs aquest últim continua 

defensant la recerca conjunta de la nova arquitectura, mentre Moragas es fa partidari, 

igualment com ho fan anys abans el seus col·legues Coderch i Valls, d’una recerca 

individual i intimista:  

 “Els arquitectes ens anàrem fent més grans, tothom va començar a treballar més, ens vàrem 

separar (no hi havia temps de reunir-nos). Vàrem entendre que el Grup R no havia de ser de cap manera 

una d’aquestes institucions que duren anys... i anys... fins que celebren el centenari, sinó que era un 

moviment, un agrupament de retrobament de persones, que en un moment donat en unes determinades 

circumstàncies concretes, volien continuar la cultura arquitectònica”70.  

 La “unitat d’estil i de intenció” de què parla Moragas, i que segons ell va mancar 

dins el Grup R, juntament amb el seu correlat, “l’individualisme dels seus components”, 
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permet explicar el fracàs en la seva condició avançada71. Però a aquest fet cal sumar-li 

l’ensenyament de l’arquitectura de la mà de l’ETSAB. Moragas considera 

l'ensenyament de l'arquitectura el problema més important que la mateixa arquitectura 

planteja a Catalunya en aquell moment. Molts components del Grup R entren a 

l'Escola d'Arquitectura com a catedràtics o auxiliars, tot i que segons Moragas 

s’acaben perdent dins el nivell mitjà de l'ensenyament. Per ell, l'eclecticisme de 

l'arquitectura moderna és el culpable de la manca d'un programa concret i de 

l’existència d’una buidor de contingut, que provoca que “l'alumne no surti net i verge de 

l'Escola, com passava fa alguns anys, quan aquest havia de descobrir pel seu compte 

la veritat, com passà en la formació dels arquitectes del Grup R”72. Per això, al final del 

text conclou que potser seria millor dedicar-se a l’exercici de la professió de manera 

individualitzada:  

 “Mal per mal, si les circumstàncies impossibiliten de fer una arquitectura autèntica amb la deguda 

i adequada projecció social, potser val més dedicar-se a l'elaboració d'un estil personal que investigui 

noves formes i solucions, compàs d'espera abans de fer un pas més ambiciós. I bé: a l'estil personal, 

però, només s'hi arriba en el transcurs d'un esforç callat, lent, difícil i poc brillant”73.  

 I afegeix:  

 “L'eclecticisme de l'arquitectura actual és, amb tot, un fet innegable. Li ha faltat unitat d'estil i 

d'intenció, i ha prevalgut l'individualisme dels seus components. Ací es destaca el neopopularisme dels 

uns, el neoracionalisme miesià d'uns altres, l'informalisme d'un tercer, o l'anglicisme, el neoartesanisme, el 

neofuncionalisme i l'eruditisme dels altres encara. A diferència del GATCPAC, al Grup R li ha faltat unitat: 

cadascú ha escollit el seu estil. El bell edifici de la Facultat de Dret, potser l'edifici que, per la seva situació 

i per la seva missió a complir, ha estat el més popular i el més conegut dels últims anys, ha creat el mite 

que el seu estil era l'estil definitiu de l'arquitectura moderna, tancant d'aquesta manera l'expandiment cap 

a d'altres experiències que el Grup R havia iniciat. En el futur el Grup R haurà de tancar el quadre tot 

mantenint una intransigència conceptual, crítica i social, i recobrant el prestigi perdut. No és possible a un 

grup reduït de transformar un aspecte d'un país: caldria canviar massa coses. Això no obstant, pot quedar 

com a cap de pont del nostre esdevenidor, boirós, indecís i incert”74.  

 

 La dissolució del Grup R es decideix en una reunió plenària el 3 de març de 

1961 i coincideix amb el delicat moment del context milanès, que inicia una important 

crisi arquitectònico-crítica fruit de l’enfrontament entre els seguidors de Rogers, Albini 

Gardella, qui defensen l’arquitectura regionalista crítica, i els joves arquitectes de la 

següent generació, com Rossi, Gregotti i Grassi, a favor de la projecció arquitectònica 

a nivell urbanístic i regional, pensant més en els interessos globals de la societat, que 

no pas en els individuals de cada ésser humà. 
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5.4.2. Crisi o continuïtat en l’imaginari arquitectònic d’Oriol Bohigas 

 En un dels primers escrits de Bohigas,“Posibilidades de una arquitectura 

barcelonesa”, publicat el 1951, l’arquitecte reivindica el neoclassicisme residencial de 

la Barcelona vuitcentista. Defineix l’arquitectura del segle XIX com una manera de 

classicisme no arqueològic capaç de cimentar un cert barcelonisme arquitectònic 

sense ‘originalidades ni extravagancias’”75. L’article provoca la reacció airada de 

Moragas en una carta pública que, tal i com reconeix en la seva crònica pòstuma del 

Grup R, mostra “tota la intransigència d’un convers”76. Aquesta polèmica i la relació 

entre els protagonistes que provoquen l’incident, tenen a veure amb la fundació del 

Grup. Les reflexions i conclusions obtingudes durant les reunions sobre el futur que ha 

de tenir l’arquitectura catalana, generen la necessitat de formar un grup 

“institucionalitzat”, com expressa Moragas.  

 El sentiment de buidor d'aquesta generació provoca un gran augment dels 

recursos posats a disposició del projecte i la seva execució en un doble aspecte: d'una 

banda, en la pretensió de dotar de sentit la pròpia obra des del punt de vista del seu 

posicionament teòric i, de l'altra, en l'increment de recursos i coneixements dels 

aspectes constructius. L'efecte immediat d'aquest descobriment és el reconeixement 

de la necessitat d'incrementar els aspectes organitzatius, amb l'aspiració de reforçar 

els grups més competitius de la ciutat i d'entorns propers.  

 

a).- Vincle inequívoc entre realitat i tradició 

 El paper que juguen en aquest procés personatges com Oriol Bohigas és  

determinant en algunes etapes d'aquest activisme organitzatiu. La seva incorporació al 

Grup R, així com la seva trajectòria dins, són decisius:  

 “En realitat, entre ells [els membres del Grup R], Gili i jo vàrem mantenir l’empenta del grup i, 

sobretot, hi insistirem amb uns objectius que anaven més enllà del simple gremi arquitectònic i de l’estricta 

activitat d’autoformació, objectius que no sempre tenien el suport de l’entusiasme de tots els altres. Em 

refereixo a la voluntat d’inscriure’ns en el moviment d’oposició a la situació política i social del país, atacar 

l’atonia i el desgavell de l’urbanisme i el planejament, el problema de la vivenda, el desconcert de la 

Universitat, la desorientació especulativa de la professió, el baix nivell de totes les esferes culturals a què 

el franquisme ens havia sotmès”77.  

 Contra aquells qui opten per grandiloqüents discursos formalistes, Bohigas és 

partidari d’assumir objectius potser més modestos, però també més ajustats a la 

pròpia realitat socioeconòmica. El perill de convertir l’aposta per l’arquitectura moderna 
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en una simple qüestió d’estil és fortament denunciat per Bohigas, el qual, seguint 

l’estela de la cultura milanesa, decidirà reivindicar el realisme.  

 A l’article de 1957 “Elogi de la barraca”, Bohigas denuncia els programes 

d’habitatges protegits que amb el pretext de resoldre el problema de l’habitació als 

immigrants no s’aconsegueix res més que instituir la seva segregació social i urbana: 

“(…) la pobra però alegre barraca serà encara, a pesar de tot, una solució humana, 

una solució millor plantejada urbanísticament, arquitectònicament i èticament”78. Tres 

anys més tard, però, argumentarà al seu article “Elogi del totxo”79 sobre les bases 

sociològiques que impossibiliten que la tecnologia es posi a l’alçada d’allò que els 

mestres del Moviment Modern enunciaven implícitament en la seva arquitectura. A 

més, critica aquells qui converteixen el problema de l’arquitectura en un simple debat 

sobre qüestions d’estil, repetint mimèticament les formes del mestres, i trenca lligams 

a favor d’aquells qui aposten pel retorn a les formes de producció artesanals: la 

urgència dels problemes d’habitatge impedeix, d’una banda, la utilització simbòlica de 

tecnologies avançades i, de l’altra, l’espera que aquestes tecnologies es divulguin per 

tal que el seu ús transcendeixi la simple opció estilística: identificabilitat de la unitat en 

el conjunt, ús d’elements i sistemes constructius tradicionals, màxima economia en el 

repertori d’elements figuratius –balcó, finestra, mur de totxana-, i recurs a les imatges 

de la tradició domèstica, corresponen a una arquitectura que renuncia a la tensió 

existent entre el concepte i la visió a favor d’una evocació rigorosa de l’edificació 

tradicional. Es detecta, doncs, en aquests dos articles que l’evolució de Bohigas sobre 

el problema de l’habitatge entre 1958 i 1960 és el mateix que féu Rogers entre 1945 i 

1950.  

 A l’article sobre el modernisme publicat el 1963, Bohigas expressa la seva 

convicció que el moviment “(…) no fou una suma de genialitats aïllades, guiades per 

una eficaç intuïció, sinó el resultat d’un ferm i profund plantejament cultural que 

s’aferrava a tots els aspectes de la vida quotidiana”. Aquest episodi cultural coincidia 

amb un període històric en què “Catalunya va viure el moment més brillant de la seva 

Renaixença i el seu naixement polític…”. Tot i això, tal i com el propi Bohigas reconeix, 

“(…) sobre aquestes circumstàncies socials i polítiques, van tenir una importància 

fonamental fets purament culturals, influències directes de la contemporània evolució 

europea80”. Aquest context està íntimament relacionat amb les preexistències 

ambientals i el Regionalisme Crític, els quals suposen una major consideració de les 
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convencions d’aquells qui han d’usar l’arquitectura, un gust pel disseny lligat a les 

vicissituds de la construcció, la valoració del mur com a límit darrer de l’espai, el 

respecte per les formes tradicionals pròpies del lloc o el rebuig de qualsevol símptoma 

de formalisme. Tots són aspectes que situen el fenomen més enllà d’una senzilla 

discussió sobre procediments constructius. Es tracta, per tant, de definir un model 

arquitectònic que reconeix la necessitat d’uns principis estètics clars i que creu en el  

convenciment que el problema de la forma no es resol només des de la moral i la 

voluntat de servei. I a l’article “Els elements vàlids de la tradició", publicat el mateix 

1963, Bohigas recórrer a la frase d’Eugeni d’Ors: “les formes arquitectòniques 

d’una època determinada de la història estan en funció de les seves formes 

polítiques”81 amb l’objectiu d’argumentar la correspondència  entre canvi estilístic i 

canvi històric. La referència al modernisme i al GATCPAC, entesos com a moviments 

arquitectònics que coincidiren en un mateix moment històric crea el marc de les 

al·lusions a una tercera generació postracionalista. 

 Els rigors ascètics de l’Estil Internacional cediran davant la pressió de la 

construcció real o de la història personalment sentida a la Casabella de Rogers. Es 

tracta, per tant, d’atorgar a l’arquitecte el paper de traductor “específic” de les 

circumstàncies històrico-culturals “concretes”; és a dir, confiar en la seva capacitat de 

gestió iconogràfica per incorporar les imatges de la tècnica o de la tradició cultural com 

a atributs imprescindibles d’una arquitectura moderna i, no obstant això, afectiva.  

 És així com la modernitat moderada que a finals dels anys cinquanta es reviu a 

Catalunya persegueix un ideal d’objectivitat matisada per l’assumpció de la història en 

termes d’afectivitat cultural. I com que la nova modernitat només rebutja l’estil en tant 

que coacció aliena a la naturalesa funcional de l’obra, nega, per tant, el Moviment 

Modern en considerar-lo un veritable estil, capaç d’afrontar l’arquitectura amb una 

nova manera de concebre la forma. La idea d’estil que es persegueix no es limita a la 

dignitat de l’embolcall, sinó que incórrer en un altre tipus de passivitat: pretén traduir 

en imatges regulars del procediment de projecte, es constitueix com a crònica visual 

del raonament metòdic que ha de conduir de la funció a la forma. I tal com Bohigas 

planteja, allò que garanteix la seva veritat és la capacitat de l’arquitecte per constituir-

se en subjecte actiu de la tradició. Així, aquesta posició primer-realista defineix la 

qualitat d’allò arquitectònic per la seva condició de resposta a una tradició sense 

fractures que el temps no aconsegueixi reduir. 

 

 

                                                             
81 BOHIGAS, O., “Els elements vàlids de la tradició”. A Barcelona, entre el Pla Cerdà i el 
barraquisme, op. cit., pàg. 128. 
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b).- Envers la “Continuità” de Rogers 

 Ja s’ha comentat el profund canvi d'opinió que Bohigas experimenta entre 1958 

i 1961. Si a l’article de 1958 "Piezas maestras de la Arquitectura actual" critica la 

invocació de "no sé qué estúpidas precedencias históricas, y, naturalmente, sale un 

monstruo como la Torre Velasca de Rogers”82, el 1960 comença a assenyalar 

l'arquitectura milanesa com a possible orientació a seguir, i el 1961 amb l'article 

"Rogers i Casabella, un nou camí de l'arquitectura”, aquest canvi es consuma i la Torre 

Velasca és considerada com "la millor obra de l'arquitectura moderna"83. Les raons 

d'aquest canvi poden interpretar-se des de diferents punts de vista, un dels quals 

probablement sigui l'aparició de l’avantguarda neorealista en tots els camps de la 

cultura. Aquesta avantguarda, compromesa políticament i no aliena a una clara 

militància nacionalista, coincideix amb aquesta evolució de Bohigas des d'un 

cristianisme progressista cap a una major radicalitat política.  

 Els recolzaments exteriors cap a l’arquitectura catalana continuaran durant tota 

la dècada dels anys cinquanta, com en els articles de Rogers a Casabella, que 

alimenten la necessitat d’una teoria de l’arquitectura de Barcelona84 i la mirada 

milanesa del Grup R85.  Però Bohigas, ja havia reconegut el 1952, recent llicenciat: 

“(…) seguir los pasos de (…) Piaccentini, [quien] llegó a ser entre nosotros, en un 

cierto momento una posición avanzada”86. I dues dècades més tard constatarà que: 

“La aventura del reencuentro de la arquitectura moderna en España y el lanzamiento 

de una polémica y de unos instrumentos críticos no se hubiera producido en los 

mismos términos sin esas (...) revistas, que cumplieron cada una un especial 

cometido. Su influencia alcanzó a toda la arquitectura española (…) la referencia a las 

revistas (…) sigue siendo una de las maneras más directas de entender lo que allí 

aconteció”87.   

                                                             
82 BOHIGAS, O., “Piezas maestras de la Arquitectura actual”. A Revista Nacional de 
Arquitectura, nº 196, Barcelona: 1958 , pág. 20.  
83

 BOHIGAS, O., “Rogers i 'Casabella', un nou camí de l'arquitectura?". A Serra d'Or, any III, nº 
9, Barcelona: setembre 1961, pàg 25. Cfr. també en aquesta tesi l’article complert: Apèndix 
Documental VII-V, pàg. 470. 
84Cfr. PIZZA, A., “Italia y la necesidad de la teoría en la arquitectura catalana de la postguerra”. 
A  De Roma a N. Y.: Itinerarios de la nueva arquitectura española 1950-1965.  Ediciones y 
ETSAUN, Pamplona: 1998, pàg. 99. (Congrés). 
85Cfr. TORRES, J., “La Mirada Italiana”. A Los años cincuenta: La arquitectura española y su 
compromiso con la historia.  D. G. de Investigación Científica y Enseñanza Superior y ETSAUN,  
Pamplona 2000, pàgs. 295-301.  Cfr.  també  tesi doctoral inèdita:  Italia y Catalunya. 
Relaciones e influencias en la arquitectura 1945-1968,  ETSAV, València: 1991. 
86Cfr. BOHIGAS, O., “Nuestros arquitectos jóvenes se defienden”. A Destino, Barcelona: 21 de 
juny de 1952. Cit. en ROVIRA, J. M., “Es hora de abandonar el silencio”. A La arquitectura de 
los años cincuenta en Barcelona, COAC, Barcelona: 1987, pàg. 200. 
87 BOHIGAS, O., “Tres revistas”. A Arquitecturas Bis, nº 23-24, Barcelona: juliol-setembre 1978, 
pàg. 60. 
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 Una prova fefaent d’aquesta importància que l’arquitectura de Milà té pels 

arquitectes catalans és el conjunt de textos que Bohigas recull a les seves memòries. 

En un fragment relata una conversa mantinguda amb Correa precisament sobre 

aquest vincle amb la capital llombarda: “I aquelles completíssimes informacions sobre 

les primeres obres aproximadament Neoliberty: les cases de Novara de Gregotti, els 

projectes de Gae Aulenti, la presència dels italians a la reunió del Team X a Otterlo, el 

pavelló italià a la Expo de Brussel·les”88. Els esdeveniments que explica Bohigas 

formen part del final de la dècada dels cinquanta, quan aquest realisme existencialista 

milanès s’instaura a Barcelona a través de Casabella. Cal recordar que Rogers no n’és 

el director fins el 1953 i que, per tant, abans d’aquella data la difusió de les seves 

idees encara no és tan directa. 

 En el diàleg que transcriu Bohigas, Correa explica el seu punt de vista sobre 

aquell inici: “Gardella era el que había construido más. Se le conocía sobre todo por 

las obras hechas durante el fascismo, el dispensario de Alessandria, por ejemplo. Pero 

ya había construido la casa del Parque en Milán y las viviendas de Alessandria. 

Algunas obras que luego resultaron tan importantes estaban sólo empezando”89. I 

continua, destacant la majestuositat de la Torre Velasca, si bé es sorprèn del fet que, 

sent el neoliberty un corrent tant potent, fos tan curta la seva durada. Gio Ponti li 

demana a Correa que acompanyi l’arquitecte japonès Kenzo Tange a visitar la torre: 

 “Fuimos a visitar la Torre Velasca, la última obra del Belgioiso, Peressutti y Rogers, lo más 

nuevo, lo más radical que se hacía entonces en Milán. Tange quedó entusiasmado y me dijo que quería 

conocer inmediatamente a Rogers. Realmente, la Torre Velasca es un punto culminante en la evolución 

de la arquitectura italiana. Al cabo de un año, el 58, se presenta como vedette a la reunión del Team X de 

Otterlo junto con unas viviendas obreras en Matera de Giancarlo De Carlo, los comedores de la Olivetti en 

Ivrea de Ignazio Gardella y una casa familiar en Arenzano de Vico Magistretti. Es curioso porque en el 59 

ya se ha acabado el neoliberty (¡qué deprisa van estas cosas en Italia!)”90.  

 Bohigas continua el record d’aquells temps italianitants, ara fent referència al 

famós editorial de Rogers: “Hi ha un número de “Casabella-Continuità” –el d’abril-maig 

del 57- que, potser casualment, densifica la informació sobre aquestes tendències 

italianes. Ernesto N. Rogers l’inicia amb un editorial titulat “Continuità o crisi?”91. 

Bohigas argumenta, en defensa del seu col·lega milanès, que l’equívoc apareix en 

considerar el Moviment Modern només en les seves aparences figuratives i no com 

l’expressió d’un mètode que estableix unes noves relacions entre continguts i formes 

en un procés obert que exclou tots els apriorismes. Els nous gestos formals més 

vàlids, diu, seran aquells que no neguen els fonaments del mètode, sinó que els 

                                                             
88 BOHIGAS, O., Dit o fet. Dietari de records II, op. cit., pàg. 237. 
89 ÍD., op. cit, pàg 238. 
90 Íbid. 
91 Cfr. ROGERS, E. N., “Continuità o crisi?”, op. cit. 
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confirmen perquè deriven de la seva evolució normal, en l’únic camí real de la 

continuïtat. I conclou que cal distingir quan l’admiració i el coneixement del neoclàssic, 

del Liberty, del vernacle o de les tradicions constructives oblidades, és un nou material 

a introduir en el procés metodològic o quan és només una assimilació formalista que 

nega el gran pas de les avantguardes i de tot el Moviment Modern.  

 Per Bohigas l’article de Rogers constituirà el gran referent del període: 

 “No cal dir que aquest text –i les seves derivacions en comentaris boca a boca- fou com la nostra 

bíblia durant molt temps. Es tractava de superar la pretesa rigidesa formal del Moviment Modern, però no 

perdre’n ni el mètode ni el substrat ètic. I no caure en involucions absurdes. Un camí eficaç era el del 

realisme social, el del realisme constructiu i el de la reconsideració substancial de certes tradicions. Les 

esglésies del Redemptor i de Sant Sebastià de Verdum, la mansana dels carrers Pallars, la casa de pisos 

del carrer Calvet, la del Secretari Coloma, la de la Ronda del Guinardó, la Colònia infantil de Canyamars, 

les cases Orpí y Luján, totes fetes al voltant de l’any 60, eren, en l’itinerari de la nostra obra, una 

conseqüència d’aquestes reflexions”92. 

 L'exemple de l'editorial anònim “Crisi o continuïtat?” publicat l’any següent a 

Cuadernos de Arquitectura, en referència al de Rogers, és clarament significatiu. Tots 

dos tracten de la complexa situació de l'arquitectura mundial, entre la revisió o la 

continuïtat de l'ortodòxia moderna.  

 Finalment, el juny de 1962, Bohigas publica el seu manifest "Cap a una 

arquitectura realista", que pot entendre’s com un resum d’allò succeït durant la dècada 

anterior, i on es mostra conscient que l’arquitectura moderna està lligada a la 

industrialització i, simultàniament, constata que la indústria de la construcció es troba 

en condicions d’assumir de manera generalitzada ni la construcció seriada ni la 

racionalització dels processos: “(...) la majoria de les obres ‘modernes’ presenta la 

paradoxa d’oposar-se a l’autèntic esperit modern, tot i el repertori de formes”93. 

Insisteix en la desqualificació dels “formalismes i amaneraments”, dels “formulismes 

banals i els purismes sense contingut”, d’una arquitectura que l’autor relaciona amb 

“aquella ingènua unanimitat d’estil que Europa va aconseguir abans de la guerra i que 

avui s’ha trencat de manera rotunda”94. I conclou: “El que cal exigir a cada arquitecte 

és precisament que eviti les goteres, que s’ajusti a les realitats tecnològiques i socials 

del país i del moment, que faci una obra per ser habitada per un grup d’homes, que 

tingui la humilitat de no proclamar diàriament massa transcendències”95.  

 

 

                                                             
92

 BOHIGAS, O., op. cit., pàg. 238. 
93 BOHIGAS, O., “Cap a una arquitectura realista”. A Serra d’Or, any IV, nº 5. Montserrat: maig 
1962, pàg. 18. Cfr. també en aquesta tesi l’article sencer: Apèndix Documental VIII-V, pàg. 474. 
94 Íbid. 
95 Íbid. 
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5.5. El camí cap a un segon realisme 

 Ja s’ha comentat amb anterioritat el perquè de la decisió de finalitzar  

temporalment el Regionalisme Crític Mediterrani en data 1964. No obstant, cal repetir 

un cop més que aquest moment no es tanca en cap cas de cop, sinó que hi ha certs 

antecedents que ja deixen entreveure el que succeirà; de la mateixa manera que la 

seva clausura s’allargarà progressivament fins a finals dels seixanta.  

 En el context milanès és clar que l’inici d’aquesta crisi es produeix el 1959 amb 

la polèmica sobre la Torre Velasca i el neoliberty, en el context del CIAM d’Otterlo. El 

mateix any Giuseppe Samonà publica L’urbanistica e l’avvenire della città negli Stati 

europei96, on inicia una reflexió sobre l’escala extra urbana, els problemes de 

planificació regional i les seves implicacions polítiques i legislatives. De fet, la mateixa 

Casabella anirà manifestant aquest interès creixent per la nova dimensió, en detriment, 

per tant, de les temàtiques específicament arquitectòniques. Aquest fet provocarà 

greus lluites internes que acabaran amb la liquidació de la direcció de Rogers, qui 

deixarà la revista en mans dels seus col·laboradors per dedicar-se amb més atenció a 

l’ensenyament de l’arquitectura al Politecnico97.  

 En un escrit dedicat a caracteritzar la incidència que els anys acabats en nou 

han tingut en l’arquitectura catalana, publicat el 1964, Bohigas anuncia la superació de 

la polèmica que a finals de la dècada anterior enfrontava els militants del Regionalisme 

Crític Mediterrani amb aquells que es mostraven partidaris d’una “tendència abstracta i 

idealista [perquè] ningú no pot sentir-se aliè als problemes socials, econòmics i polítics 

que ens persegueixen, i certs plantejaments abstractes, per tant, no poden persistir”98. 

Allò que anys abans podia entendre’s com un debat teòric entre dos sistemes 

arquitectònics: el funcionalista i el regionalista primer-realista –amb principis 

tecnològics, estètics i socials clarament diferenciats-, a partir de la segona meitat dels 

anys seixanta adquireix el caràcter d’opció necessària per motius d’urgència social 

entre dues idees de projecte: una, que el situa, segons Bohigas, en el terreny dels “fets 

purament formals i representatius” i, l’altra, que el relaciona amb la seva eficàcia 

social.  

 La complexitat ideològica en una societat injusta no s’esgrimeix com a 

argument desqualificador: “L’arquitectura moderna, i en general tot l’art, com a fet 

purament formal i representatiu, s’integra en la situació establerta. Ser modern de 

                                                             
96 Cfr. SAMONÀ, G., (1959) L’urbanistica e l’avvenire della città negli Stati europei, Col. 
Universale Laterza nº 59, Laterza, Roma-Bari: 1979. 
97 SCOLARI, M., “Vanguardia e nuova Architettura”, a BONFANTI, E.; BONICALZI, R.; ROSSI, 
A.; SCOLARI, M.; VITALE, D., (1973) Architettura Razionale, Franco Angeli Editori, Milà: 1975 
(2ª ed.). 
98 BOHIGAS, O., “Els quatre nous de l’arquitectura catalana”, (1964). A Polèmica d’arquitectura 
catalana, Edicions 62, Barcelona,  1970, pàg. 138. 
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debò comença a exigir un esforç de no integració i, sobretot, una insistència sobre uns 

continguts que s’intenten tergiversar”99. El propi Bohigas enuncia conscientment a les 

seves memòries aquest pas cap a un segon realisme: “(...) L’any 64 s’havia publicat 

Notes on the Synthesis of Form, de Cristopher Alexander, i l’any 66 L’architettura della 

città d’Aldo Rossi i Complexity and Contradiction in Architecture, de Robert Venturi: 

tres llibres que, al cap d’un temps, tingueren influències significatives en l’arquitectura 

de Catalunya, com van tenir-la en molts altres àmbits internacionals”100. Així, sota la ja 

influència del pensament estructuralista incipient i de les teories semiològiques de 

Roland Barthes i Umberto Eco, hi ha una gran consideració en vers els valors propis 

del llenguatge arquitectònic. Tota aquesta arquitectura arrelada a la cultura catalana 

està impregnada del realisme, l’empirisme i el possibilisme típics dels catalans. 

 El mes d’octubre de 1965 Bohigas publicarà l’article “Actualitat i reviosions”, on 

fa balanç de la importància que ha tingut per Catalunya l’arquitectura italiana. Recalca 

el paper de la revista a nivell mundial, però sobretot en el territori català: “(...) a 

Catalunya la influència de la nova arquitectura italiana i, per tant, de Casabella, ha 

estat més important que no ens podríem arribar a imaginar. (...) Cal, però, subratllar 

que als italians de postguerra (Gardella, Rogers, Albini, Magistretti, etcètera...) devem 

dues afirmacions molt vàlides i molt profitoses: que l’arquitectura és més un problema 

de realitats concretes que no pas d’idees abstractes ( i això tant en el plantejament i en 

el procés constructiu com en el tractament dels detalls) (...) i que la gran tradició 

històrica podia donar-nos bones lliçons, un cop superada la força polèmica i, en aquest 

aspecte, negativa dels anys 20”101. 

 

5.5.1. El nou ideari comunicatiu 

 A finals dels anys seixanta es constata la crisi de l’esquerra marxista italiana,  

mentre que a Europa comencen a prendre importància personatges que deixen a 

l’ombra Sartre, Heidegger, o Goldman, en ser considerats “antics”; de la mateixa 

manera que s’observa la crisi dels realismes “històrics” i “socials” que passen a ser 

titllats de rígids. D’acord amb l’afirmació de Torres: “Las grandes transformaciones 

socio-económicas de los años del desarrollo son decisivas en la formación de una 

sociedad de consumo que es claramente incompatible con el realismo”102, els artistes 

reconeixen ara el paper secundari que té l’acció cultural en la transformació social 

                                                             
99 BOHIGAS, O., op. cit., 139. 
100 BOHIGAS, O., Dit o fet. Dietari de records II, op. cit., pàg. 241. 
101 BOHIGAS, O., “Actualitat i revisions”. A Serra d’Or, any VII, nº 10, Montserrat: octubre 1965, 
pàgs. 29. Cfr. també en aquesta tesi l’article sencer: Apèndix Documental IX-V, pàg. 478. 
102 TORRES, J., Italia y Catalunya. Relaciones e influencias en la arquitectura, 1945-1968,  
ETSAV, València: 1991 (Tesi doctoral inèdita), pàg. 236. 
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immediata, el qual és aguditzat per la rapidesa en què l’avantguarda realista és 

absorbida pel sistema. El problema de la semiologia i la lingüística desenvolupades 

per Barthes, Umberto Eco i Renato De Fusco comença a invadir el panorama 

arquitectònic. La informació a través de la distorsió semàntica, la poètica d’allò aleatori, 

l’”obra oberta”, l’ambigüitat i la polisèmia, i, d’altra banda, la difusió de la cultura 

“camp”, comencen a substituir els debats arquitectònics103. Proves fefaents en són la 

revista Edilizia Moderna, de Gregotti, o la Triennale de 1964 dedicada al temps lliure, 

les quals mostren l’ús i abús que es fa de les tècniques de comunicació no verbal, del 

collage i del happening. Així, a Il territorio dell’architettura104 (1966), de Gregotti, l’hi 

succeirà La costruzione logica dell’architettura105 (1967), de Giorgio Grassi, ambdues 

publicades just després de l’obra magna de Rossi L’architettura della città106 (1965), en 

la qual s’inicia la reconstrucció i la refundació de l’arquitectura en tant que disciplina. 

 La forta influència de Rossi demostra fins a quin punt es consolida una nova via 

de rigor analític i projectual dins la tradició de la crítica tipològica. De fet, la publicació 

de la seva obra suposarà un abans i un després en els vincles entre Milà i Barcelona. 

Les tesis que defensa constitueixen un gran recolzament entre els arquitectes catalans 

fins el punt de trastocar tota la concepció de l’urbanisme català durant la dècada dels 

setanta. I és que les anàlisis morfo-tipològics que hi ha a la base de l’obra rossiana 

serviran de catalitzador per la posada en marxa d’un ampli moviment que donarà lloc a 

l’aportació més original de la cultura urbanística catalana, al morfologisme, la 

representada pel Laboratori Urbanístic de Barcelona107, dirigit des de 1968 per Manuel 

de Solà-Morales. 

 Ja no és necessari continuar parlant de realisme, de compromís i autenticitat, 

sinó de revolució, de ruptura, de creació de nous codis a partir de la subversió dels ja 

establerts. L’avantguardisme aviat substituirà els lemes del realisme i serà possible 

posar en marxa la justificació d’una arquitectura que es compromet pura, única i 

exclusivament amb ella mateixa. D’aquest postulat avantguardista, de l’elogi de la 

                                                             
103 TORRES, J., op. cit., pàg. 242. 
104 Cfr. GREGOTTI, V., (1966)  Il territorio dell’architettura, Col. Univerale ecconomica. Saggi, 
Feltrinelli, Milà: 2008 (5ª ed.) 
105 GRASSI, G., (1967) La costruzione logica dell’architettura, Franco Angeli Editori, Milà: 2008.  
106 ROSSI, A., (1965) L’architettura della città, Col. Abitare, Quodlibet, Macerata (Ivrea): 2011. 
107 El Laboratori d’Urbanisme de Barcelona és un centre de recerca de la Universitat Politècnica 
de Catalunya adscrit al Departament d’Urbanisme de l’ETSAB. La fundació del LUB el 1968 va 
reunir, sota la iniciativa de Manuel de Solà-Morales, als professors Joan Busquets, Antonio 
Font, Miquel Domingo i José Luís Gómez Ordóñez a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB). Des d’aleshores, diverses promocions d’estudiants han participat a les iniciatives 
pròpies del Laboratori i molts professors hi ha realitzat recerques pròpies. Un conjunt de tesis 
doctorals hi tenen el seu origen. Professors vinculats en un o altre moment imparteixen 
docència en diverses universitats europees i americanes. Cfr. http://lub.upc.edu 
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ruptura formal, deriva el segon punt: l’afirmació de l’autonomia del fet arquitectònic. No 

interessen tant el compromís o l’adjectiu com la substancialitat de l’arquitectura en sí 

mateixa, i això té, de fet, amples conseqüències, que van des de l’alliberament d’una 

pràctica arquitectònica entesa en termes estrictament poètics o creatius, amb la 

màxima independència de plantejaments funcionals, econòmics o de política de 

l’habitatge, fins al replantejament en termes teòrics de l’anàlisi autònom del fet 

arquitectònic, la possibilitat de la seva comprensió estructural com a fet lingüístic 

específic o com a joc d’invariants formals codificables. 

 

5.5.2. Arquitectura versus Urbanisme 

 La materialització d’aquestes noves concepcions teòriques és la forta 

transformació que durant la segona meitat dels anys seixanta el territori llombard i 

català comencen a patir a causa del desenvolupament de la nova industrialització. La 

població de les dues capitals es multiplica, i, ja sigui a partir de polígons d’habitatge 

massiu, de barris autoconstruïts, d’operacions privades entre mitgeres o de trames 

residencials suburbanes, a finals de la dècada s’inicia un creixement abusiu i 

incontrolat que genera perifèries invertebrades i precàries, amb espais lliures esquifits, 

escassos equipaments i un mínim i insuficient transport públic. 

 Tots aquests canvis apunten a unes transformacions molt més globals. El 

creixement urbà, produït a partir dels plans de desenvolupament, és seguit per una 

gran anarquia en el plantejament espacial d’aquest creixement. Els arquitectes 

comencen a sentir una ànsia de certesa, de veritats clarament establertes, 

identificables i transmissibles, materialitzades en els estudis tipològics, en els estudis 

sobre l’estructura urbana, de la ciutat entesa com a arquitectura, com a manufactura. 

El llenguatge comunicatiu d'aquesta nova generació d'arquitectes és la recerca d'un 

llenguatge arquitectònic lògic i estructurat, de línies senzilles i formes innovadores. 

Posen especial èmfasi en el disseny interior, així com en l'urbanisme de les seves 

edificacions, que procuren situar en entorns amples i enjardinats. A diferència dels 

objectius que tenia preestablerts el primer realisme, ara es pretén establir un pont 

comunicatiu entre l'activitat arquitectònica i el context urbà. 

 En un cas com el de Milà i Barcelona es constata ja com a començaments de la 

segona meitat dels seixanta s’actua sobre la infraestructura de la ciutat existent, 

tornant a omplir àrees intermèdies de fàcil accés i d’utilització immediata per a les 

funcions urbanes en plena expansió, de manera semblant a d’altres ciutats, 

especialment en les zones d’explotació turística, en les quals, inicialment, el boom de 

l’edificació s’organitza sobre una disponibilitat anàrquica del territori. Però el moment 

recessiu exigeix atenció per als problemes de planejament urbà a la nova escala: la 
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coordinació de diferents organismes administratius promourà un treball de planificació 

per afrontar la problemàtica de l’àrea metropolitana, que se surt, no només del marc 

geogràfic, sinó també del planejament formal tal com s’havia interpretat fins llavors. 

Aquesta agrupació de tècnica, en la qual amb notable agilitat es produiran les famoses 

unions interdisciplinàries, no trigarà en convertir-se en el focus d’una renovada 

consciència urbanística per als arquitectes. 

 Tots aquests processos tindran com a conseqüència directa la d’una presència 

de l’òptica urbana per entendre qualsevol fet d’arquitectura. L’estreta concepció de la 

ciutat i de l’arquitectura regionalista crítica mediterrània serà ben aviat superada pels 

arquitectes joves, que amb poca o molta professionalitat, s’aniran endinsant en les 

qüestions urbanístiques. En el cas concret de Milà, i, amb el canvi d’interessos dels 

arquitectes iniciadors d’aquesta actitud regionalista crítica envers la nova dimensió 

urbana i territorial de la ciutat, els anys seixanta corresponen a la lenta però visible 

decadència dels “mestres”. Comença l’abandonament dels temes de la tradició, les 

preexistències i la “Continuità” de Rogers per proposar una nova dimensió, vinculada a 

la ciutat-regió, als centres direccionals i a les grans infraestructures, la qual sembla 

poder fer front a la fractura existent entre arquitectura i urbanisme. Els temes que els 

“mestres” havien defensat des de la fi de la guerra evidencien ara l’exhauriment de la 

seva càrrega operativa; i decreten la manca d’actualització d’aquell consens cultural 

sobre el qual s’havia fundat l’efímera homogeneïtat del quadre professional precedent. 

Així, les obres més recents de Rogers, Gardella i Albini romanen obsoletes dins el 

context de la nova realitat metropolitana llombarda, els temes dominants de la qual es 

troben individualitzats en el govern del canvi d’escala cap a la vistosa evidència de les 

transformacions territorials del lloc. La centralitat de la perifèria es reflecteix tant en la 

nova generació de barris de l’àrea metropolitana com en la disseminació dels grans 

complexos industrials, a través dels quals es consolida la imatge tecnològica d’una 

ciutat capital del miracolo ecnomomico. S’inicia el disseny dels nous monuments de la 

possible città-regione, i s’estableix una equilibrada referència entre la imatge de la 

nova modernitat tecnològica i el camp d’aquell industrial design del qual Milà era ja en 

aquells anys la capital internacional. La metròpoli sol·licita l’atenció cap a les noves 

tecnologies, cap als nous modes de producció i assemblatge de l’objecte construït, en 

relació, també, a la necessitat de representar-hi l’esforç imaginatiu de la incipient 

societat de masses. 

 D’aquesta manera, s’inicia un procés invers a aquell forjat per Rogers, que 

indica en el mètode del projecte industrial un paradigma de la modernitat operant, una 

sublimació extrema de la seva innovació tècnica, pel que fa als postulats d’una forma 

persuasiva i captivadora, entesa com a horitzó d’un panorama d’objectes que a poc a 
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poc sembla buidar-se d’interès en relació amb el panorama extern de la ciutat real. Si 

bé, d’una banda, la crisi del miracolo economico de Milà reflecteix l’ànsia d’una elit 

disciplinària que es posa al capdavant d’inèdites transformacions estructurals del 

territori  i de l’ús social a través del govern de la tecnologia i del sistema de producció 

industrial, de l’altra, anticipa l’emergència del desacord envers l’opulència lingüística 

de la cultura del consum i del malbaratament, materialitzada en els esdeveniments del 

maig del 1968, no en va impregnats pel crit d’alarma en contra dels errors comesos pel 

caos constructiu i urbanístic en què la ciutat s’ha convertit. 

 A Barcelona es comença a fer palesa la interdependència de l’arquitectura com 

a organització de l’entorn físic humà amb les decisions d’urbanisme i amb la força 

indicativa que aquesta planificació tècnica tingui per a les decisions de política urbana; 

sobretot a mesura que es van complint les etapes d’elaboració de l’Esquema Director 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Solà-Morales apunta que la recessió i posterior 

devaluació en el terreny econòmic van acompanyades pel creixement massiu dels 

professionals arquitectes que, en poc temps i pel sol fet del seu augment, provocaran 

ràpides transformacions en la figura del professional, i, per tant, dels seus models de 

conducta social: “(…) la transformación de la sociedad española hacia unas formas de 

capitalismo más desarrolladas tiende a traspasar la iniciativa constructora a las 

grandes empresas de edificación, muy vinculadas a las decisiones de la 

Administración. Con ello se produce un cambio rápido en el origen de los encargos y el 

tipo de trabajo confiado a los arquitectos”108. Més enllà d’aquesta consciència que es 

difon entre molts dels arquitectes pertanyents a aquesta nova quarta generació, 

“atentos a los aspectos de interrelación de los hechos arquitectónicos con los 

parámetros de organización de la vida económica y la estructura de la sociedad”109, 

creix també la suggestió que ofereixen els instruments de predicció i organització del 

territori en arribar el moment de pensar globalment el fenomen arquitectònic. 

 El procés arquitectònic evoluciona i esdevé doble: s’estableix una continuïtat 

dialèctica entre praxis i teoria, ja que aquesta submissió a la realitat, aquesta idea 

d’acceptar les dades concretes i precises, suposa l’obligació d’un cert replegament en 

el qual l’arquitecte pot, no obstant, en desplegar la forma, convertir l’obra en teoria. 

Aquesta manera de fer es refereix a la tradició modernista, d’una banda, i a l’exigència 

racionalista del primer Coderch, de l’altra. S’ha de tenir en compte la fragmentació tant 

dels interiors com dels exteriors, el valor que l’arquitecte ha donat a tots i cadascun 

dels elements que defineixen l’espai, de tal manera que aquest no es resol d’una 

                                                             
108 SOLÀ-MORALES, I. DE, Eclecticismo y vanguardia y otros escritos. Gustavo Gili. Barcelona: 
2004, pàg. 78. 
109 SOLÀ-MORALES, I. DE, op. cit., pàg. 96. 
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vegada, sinó que és el resultat d’una suma d’elements. Per això és tan importat la 

figuració d’aquesta arquitectura, que es troba més en el com es constitueix que no pas 

en la creació d’una imatge peculiar i concreta. 

 

5.5.3. L’”Escola de Barcelona” 

 Aquest segon realisme, a diferència de la característica primer-realista que es 

va donar durant el transcurs del Regionalisme Crític Mediterrani, començarà a 

entendre’s com un estil; la fidelitat a unes maneres constructives, l’ús reiterat de certs 

materials, la freqüència amb què es plantegen programes de naturalesa i envergadura 

similars; tot plegat genera una sensibilitat tant pel que fa al repertori d’elements com a 

la manera concreta d’articular-los en unitats més complexes. Diversos joves 

arquitectes catalans s’adscriuen a aquest llenguatge comú que, seguint una 

denominació que altres grups artístics ja utilitzaven des de 1962, Bohigas 

caracteritzarà com l’Escola de Barcelona110. La majoria dels antics membres del Grup 

R continuen en certa manera dins les directrius d’aquesta anomenada “escola”111. 

Bohigas intentarà redefinir amb urgència un nou realisme en el context de 

l’arquitectura catalana amb les següents característiques comunes, tot i la seva 

heterogeneïtat: recerca d’un mètode compositiu que, tal com feia Coderch, defineixi el 

tot a través de les parts, amb la qual cosa es qualifica l’edifici a través de la identitat 

dels elements de la petita escala –va del detall a la generalitat-; utilització d’un 

llenguatge relacionat amb l’expressió de la sinceritat de la lògica constructiva, fent 

èmfasi en la qualitat del treball artesanal i en l’ús de materials com el maó i la 

ceràmica, amb significació dins la tradició arquitectònica catalana i, per tant, amb 

capacitat comunicativa i educativa; qualificació de l’escala domèstica de l’edifici a 

través d’un acurat disseny dels espais intermedis (accessos, patis i escales de veïns), 

uns espais col·lectius que intenten solucionar la manca d’espais urbans (com ara 

places i jardins) que tenien les ciutats espanyoles a l’època de la dictadura franquista. 

 No ha d’estranyar, doncs, que s’interpreti l’Escola de Barcelona com l’últim 

episodi d’un projecte anunciat per Bohigas a l’inici de la dècada. Fascinats per la 

                                                             
110 Ho va fer a l’article “Una posible Escuela de Barcelona”, publicat originàriament el 1968 a la 
revista Arquitectura, de Madrid, i que va ser inclòs, primer en versió castellana, al llibre Contra 
una arquitectura adjetivada (1969) i en versió catalana al Polèmica d’arquitectura catalana 
(1970). Cfr. BOHIGAS, O., “Una posible Escuela de Barcelona”. A Arquitectura, nº 118. Madrid: 
octubre 1968, pàgs. 24-30. Cfr. també en aquesta tesi l’article sencer: Apèndix Documental X-
V, pàg. 483. Cfr. també BOHIGAS, O., Contra una arquitectura adjetivada. Col. Biblioteca 
Breve de Bolsillo, 55. Seix barral, Barcelona: 1969; i BOHIGAS, O., Polèmica d’arquitectura 
catalana. Col. El Galliner, 15. Edicions 62, Barcelona: 1970. 
111 Dins la qual també es van incloure Federcio Correa i Alfons Milà, Ricard Bofill, Lluís 
Cantallops, Lluís Domènech, Ramon Maria Puigandreu, laureano Sabater i Jaume Sanmartí, 
Lluís Nadal, Vicenç Bonet i Pere Puigdefàbreges, i l’Studio PER. 
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reducció lèxica i normativa, els arquitectes catalans es llançaran a la pràctica d’un 

llenguatge arquitectònic que sembla reflectir la dimensió internacional de les 

objeccions amb què es va esmenar l’arquitectura racionalista. Els criteris de valoració 

ideològica de l’arquitectura ja no dependran de les adjectivacions rebudes des de 

camps aliens, sinó que es relacionaran amb la seva pròpia capacitat de qualificació de 

la realitat que constitueix un context immediat. L’obra d’arquitectura serà 

ideològicament positiva ja que criticarà la irracionalitat circumdant; i també perquè es 

qüestionarà l’estructura de la societat fundada en aquesta irracionalitat estètica.  

 En aquest sentit serà cabdal l’article publicat el 1968 “Una posible ‘Escuela de 

Barcelona’”, que marcarà definitivament la institució d’aquest segon realisme després 

de quatre anys de transició. Al text, Bohigas reflexiona sobre els greus problemes de la 

ràpida urbanització i sobre la necessitat de retrocedir primer per tal de poder avançar 

després; és a dir, tornar a l’esperit de les promeses incomplertes de les reformes 

urbanístiques del GATCPAC durant la dècada dels anys trenta i tornar, fins i tot, a 

algunes de les intencions culturals del romanticisme nacional de començaments del 

segle XX. Bohigas no pretén copiar les formes del passat, sinó que suggereix que és 

possible reintegrar aquelles intencions i donar un nou vigor a les tradicions d’una 

manera apropiada a la situació del moment. En termes arquitectònics això significa 

reinterpretar els medis regionals per afrontar el clima i reconsiderar les tipologies 

urbanes genèriques, així com ampliar les conviccions de l’artesania i la construcció 

catalanes basades en l’ús de la ceràmica i el maó. D’aquesta manera es pot afirmar 

que l’assumpció de la professionalitat com a garantia d’eficàcia; la preocupació per 

actuar de manera “progressiva” des de la pràctica arquitectònica; la situació de la 

incidència política de l’arquitectura dins la “subversió” de continguts convencionals; el 

pragmatisme tecnològic; i la confiança en la capacitat d’alternativa catalana, són 

aspectes del suport ideològic de l’Escola de Barcelona i, tal i com s’ha vist, 

explícitament continguts en l’escrit que s’està comentant. Per Bohigas, l’actitud general 

que cal adoptar en el nou context és: 

  “(...) estar convencido de que la arquitectura no es una exigencia de creación monumental, de 

definición de genialidades individuales, sino una simple posibilidad de servir los intereses colectivos de 

una manera inmediata y muy concreta; creen lo positivo de aquellas mismas limitaciones y en sus infinitas 

posibilidades, muchas de las cuales se pueden incluso potenciar con el conocimiento y la nueva 

utilización de los oficios tradicionales y de las técnicas usuales; no creer que las expectativas formales de 

otras disciplinas, como la escultura, la geometría o la pintura pueden ser válidamente trasplantadas a la 

arquitectura; no confiar en experiencias como los concursos porque la actuación en ellos no tiene ninguna 

denotación real inmediata ni posibilita una investigación seria”112. 

                                                             
112 BOHIGAS, O., “Una posible ‘Escuela de Barcelona’”, op. cit, pàg. 24. 
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 S’està entrant en una nova fase realista, molt més explícita, detallada i, 

sobretot, pragmàtica. El “mètode de disseny” apareix com el principi bàsic a partir del 

qual cal projectar: “(...) proyectar siempre (...) lógicamente consecuente, por un lado, 

con el programa y, por otro, con la tecnología que nos vemos obligados a utilizar”113. 

Bohigas defensa l’ús de la tradició “más exigentemente racionalista” i apunta que com 

més lògic és el procés de creació, més s’allunyen els resultats de l’abstracta puresa 

formal. Considera que el disseny ha d’estar condicionat per l’ús de l’objecte 

arquitectònic i per la tecnologia usada en la seva realització. Considera fonamental 

tenir en compte les exigències lògiques del propi llenguatge i defensa l’èmfasi de 

l’expressió tecnològica: “Muchas obras de este grupo catalán se pueden explicar a 

través de este énfasis en la expresión tecnológica, basada muy a menudo en los 

mismos accidentes del proceso constructivo y en las limitaciones de las técnicas 

utilizadas”114. Bohigas es troba encara, com feia ja a l’inici del Grup R, a la recerca 

d’un estil coherent, d’uns elements de llenguatge que funcionin, que unifiquin i que 

programin: “Seguramente estas características son las que permiten hablar ya de una 

posible ‘escuela’, que denominaremos ‘de Barcelona’ en atención al enorme peso que 

la historia y las reales exigencias actuales de esta ciudad está ejerciendo sobre su 

obra”115. 

 Cal remarcar que, en el plantejament d’aquestes exigències estilístiques en els 

resultats formals, Correa hi té una gran influència. Durant el temps que exerceix la 

docència a l’Escola d’Arquitectura, intenta inculcar l’acció de dissenyar basant-se en 

un procés lògic. En defensa del seu amic, diu Bohigas: “Esto ha influido a muchos 

arquitectos jóvenes que pasaron por su aula y cuya coherencia ha representado 

seguramente el aglutinamiento teórico de esta tendencia”116. 

 La pràctica de l’arquitectura, entesa ara com a instrument de denúncia, revela 

la renúncia a utilitzar la via específica de la significació estètica –sempre ambigua i 

amb mediacions- a favor de l’eficàcia comunicativa del discurs directe, fins i tot en les 

seves eventuals incursions per l’evocació. 

 La consciència lingüística de l’arquitectura s’esgrimeix com a garantia de la 

condició d’avantguarda que el grup havia mostrat des del principi: una noció de 

llenguatge reduïda a la seva dimensió sintàctica, tal i com prescriu el credo 

estructuralista d’actualitat, i l’esperit de sistema que l’engloba, satisfan aquest 

inconformisme. El segon realisme treu fora de l’objecte els criteris de control de la 

forma i la idea de codi introdueix el suport racional necessari per garantir la coherència 
                                                             
113 Íbid. 
114 BOHIGAS, O., op. cit, pàg. 26. 
115 Íbid. 
116 BOHIGAS, O., op. cit, pàg. 29. 
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interna de l’obra. Un rigor iconogràfic afectat per l’assimilació de l’imaginari de 

l’arquitectura milanesa contemporània, proporciona el material amb el qual l’Escola de 

Barcelona elabora la seva característica aparença. 

 

 En definitiva, es produeix un caràcter fortament marcat per un canvi tecnològic. 

El debat arquitectònic inicial entre realisme i tecnicisme constituirà una presa de 

postures que influirà en l’estètica i en la producció més generalista d’edificis. La realitat 

tecnològica s’imposarà, fins que la tecnologia del formigó armat prengui el 

comandament tecnològic definitiu i condicioni uns hàbits constructius, una manera de 

projectar i una manera de materialitzar les obres que, amb la introducció de nous 

materials aportats per la indústria, marcaran la tendència tecnològica definitiva de la 

construcció contemporània. De tota manera, al marge de les seves incursions 

fantasioses per l’imaginari social, a l’hora de cercar l’abillament, aquesta arquitectura 

segon-realista replantejarà un aspecte fonamental de la teoria arquitectònica en 

establir de manera insòlita la relació entre programa i aparença. Els dubtes sobre el 

grau en què l’esperit de l’arquitectura ha de manifestar allò que succeeix dins seran 

escombrades pel desig d’afegir ornaments a les construccions determinades 

estrictament per raons funcionals. Amb això desapareixerà la noció de forma com a 

entitat estètica de l’obra. L’arquitectura abandonarà així l’àmbit de l’activitat artística 

per entrar en el territori de la pràctica comunicativa. 
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CAPÍTOL VI 

APLICACIÓ DEL REGIONALISME CRÍTIC MEDITERRANI  

A L’HABITATGE DOMÈSTIC  
  

 “Una conversazione con l’ambiente: questo è il tema che emerge da questo gruppo di edifici, e 

constituisce l’originalità della sperienza italiana in quei anni. Va verso l’ambiente circondante, anche se è 

solo la seconda fase d’un ritorno alla natura: un desiderio di trovare protezione per scorrersi tra le calde 

lensuola. E qui c'è pure una oscillazione tra due estremi: un eccezionale apertura mentale nel confrontarsi 

con l'eredità delle avanguardie, e una cautela eccezionale nel definire i limiti del dialogo con la storia. In 

realtà l'ambiente non è stato considerato una struttura storica in senso stretto: prevalso un atteggiamento 

impressionista, un saggio che fu in ultima analisi strumentale per una sospensione del giudizio”12. 

Manfredo Tafuri. 

 

6.1. Les vicissituds del Regionalisme Crític Mediterrani en la realitat constructiva 

 A partir dels raonaments desenvolupats en els capítols anteriors, és ben clar, 

doncs, que és al voltant del tema de l’habitatge domèstic que es registra, durant els 

anys de la postguerra milanesa, l’inicial convergència entre la política urbanística de 

l’administració pública i el compromís disciplinari de la classe projectual, la qual és 

cridada per participar directament en l’elaboració dels nous plans a través de 

l’aplicació dels òrgans consultius. Aquests arquitectes també col·laboren amb 

l’administració pública pel que fa a l’elaboració del “Convenio Nazionale per la 

Ricostruzione” (1945) i en l’organització dels successius concursos d’idees per al nou 

pla regulador, així com per al “Centro Direzionale” (1948). 

 Però paral·lelament a la involució que el nou context urbanístic i civil del país 

acabarà provocant, paral·lelament a l’expansió i dissipació d’un racionalisme reduït a 

una simple “tecnica della qualità”13 especulativa, els arquitectes de la primera 

generació milanesa moderna, un cop més els BBPR, Gardella i Albini, juntament amb 

altres col·legues pertanyents a la següent generació, com Magistretti, Luigi Caccia o 

Giordano Forti, realitzen alguns projectes de valor emblemàtic i que condueixen a 

augmentar la ja habitual revisió de les pròpies premisses lingüístiques. Les obres 

essencials, però, són poques en quantitat i es concentren en un reduït nombre d’anys. 

Si bé aquests arquitectes dominen el panorama cultural milanès, no són en cap cas els 

preferits del mercat immobiliari; i consideren les ofertes rebudes per part de l’INA-Casa 

com a rols secundaris.  

                                                             
12 TAFURI, M., (1982) Storia dell'Architettura Italiana 1944-1985. Col. Piccola Biblioteca Einaudi 
Nuova serie, Giulio Einaudi Editore, Torino: 2002, pàg. 39. 
13 BRANDOLINI, S.; REGAZZONO, E. (prol.),  Milano: nuova architettura. Sikira, Milà: 2005, 
pàg. 283.  
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 Aquesta manca de comunicació i unió entre cultura i reconstrucció, així com els 

reflexos morals i professionals que d’ella se’n deriven, es materialitzen en poques 

construccions però de gran qualitat, en les quals la pressió i la problemàtica de la 

forma semblen voler substituir aquella tensió política i moral que no ha pogut convertir-

se en norma comuna de la reconstrucció del país. 

 La situació de Barcelona, en canvi, és ben diferent. Els arquitectes catalans –

Sostres, Coderch, Mitjans, Moragas, els MBM, Correa i Milà, entre d’altres-, igualment 

com ho fan els milanesos, també duen a terme la tasca de revisar l’arquitectura 

moderna que en aquells temps es manifesta a Europa; també cerquen el lloc idoni per 

tal que un sistema abstracte de principis sigui possible, així com també l’adquisició 

d’una certa consistència estètica i d’una identitat figurativa concreta; però a diferència 

del context milanès, el procés barceloní es duu a terme d’esquena a l’administració 

pública, la qual, com és ja ben sabut, defensa una arquitectura monumentalista, 

autàrquica i buida de contingut. Així, l’anhel d’arquitectura moderna no pot sinó 

presentar-se sota les formes d’un antifranquisme assumit com a pràctica quotidiana; 

atès que, sense existir una censura directa, és palesa la dificultat d’utilitzar un 

llenguatge que pugui incidir mínimament en els hàbits d’una especulació salvatge i 

d’un desinterès cap a les formes. No obstant, per poder entendre en tota la seva 

magnitud el fenomen arquitectònic barceloní, cal tenir en compte el suport d’una 

burgesia progressista, culta i refinada, que recolza aquells arquitectes que centren la 

seva obra en els petits encàrrecs de producció realista, és a dir, que es recolzen en 

posicions concretes, en l’exercici d’un estil desenvolupat metodològicament i, sobretot, 

lluny de les imposicions estatals. 

 En els anys de la immediata postguerra es fa sentir l’absència d’una cultura 

històrica que pugui sostenir sòlids plantejaments teòrics. La recuperació de valors duta 

a terme per aquests arquitectes, que es mouen en l’àmbit de la producció autèntica i 

veritable, no és, no obstant, suficient per legitimar noves posicions. Aquesta 

recuperació no aconsegueix aglutinar manifestacions reivindicatives, en un moment en 

què les contaminacions amb la iconografia popular donen a la seva arquitectura, amb 

pretensions d’actualitat, una connotació mediadora, que no rupturista. S’entén, per 

tant, que la referència a la Itàlia de la “ricostruzione”, a la Milà del “miracolo”, 

esdevingui inevitable, alhora que garantia de credibilitat. 

 Però ja sigui a Milà o Barcelona, cal, un cop assumida la veritat del nou context, 

satisfer les exigències d’una societat que cerca l’actualització -o reinterpretació dels 

valors arquitectònics segons els postulats del Regionalisme Crític Mediterrani-, d’unes 

idees populars i la seva racionalització segons les necessitats de la vida moderna.  
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 Es tracta de posar al mercat un tipus d’habitatge dotat d’una sèrie de serveis 

complementaris als que postulava l’habitatge mínim, adequats a les necessitats dels 

seus usuaris concrets: l’aspiració al contacte i comunicació amb l’ésser humà; les 

referències a arquetips diversos propis del territori; i la incorporació recuperada de les 

formes i dels valors de la memòria vinculats al passat històrico-arquitectònic del lloc. 

L’ús dominant de la persiana veneciana a Milà o la Llambí de Coderch en el cas 

català, serveixen d’exemple, si bé no són els únics, per demostrar el ric repertori 

d’elements arquitectònics mediterranis de què es disposa, i que es nodreixen de la 

combinació de recursos vernacles: la volta catalana, el balcó, la terrassa, les diverses 

tipologies de finestra, l’arcada, el porxo, el tendal o la importància de la coronació de 

l’edifici; i d’altres elements propis de l’evolució i el progrés metodològic de 

l’arquitectura que havia permès el Moviment Modern: l’estructura de formigó armat, l’ús 

de panells prefabricats, les obertures amb fusteria metàl·lica i la importància de la 

concepció volumètrica de l’edifici. 

 La recuperació dels materials artesanals en la construcció, així com la 

combinació entre ells, és l’element més explícit d’aquesta aspiració a la realitat. 

Apareix el maó vist o enguixat i pintat, la rajola vista, sola o combinada amb altres 

materials, els revestiments de pedra natural, de gres o de ceràmica vidriada, o fins i 

tots pintats de color blanc. Aquesta varietat, completada amb els mosaics, els vidres 

tintats o les fustes envernissades, difereix de les obres dels anys trenta, i de tot el 

Moviment Modern, on els revestiments continus eren pràcticament l’únic acabat 

utilitzat en façana. Per damunt de tot, però, aquest canvi exemplifica la voluntat i, 

probablement també, necessitat existencial, de recuperar els elements identitaris del 

propi territori: en el cas de Milà degut a la devastació de la guerra i la pèrdua, per tant, 

dels orígens i el propi patrimoni; i en el cas de Barcelona degut a la dictadura 

franquista i, per tant, a la prohibició i voluntat d’aniquilació de la llibertat, entesa en el 

sentit més ampli possible, i de tota la cultura catalana. 

 Finalment, l’interès per l’adequació de la nova construcció al context ambiental  

i a la topografia, però també a la tectònica de l’edifici, dirigeix els arquitectes cap a la 

intervenció sobre el fragment concret de la ciutat, la realitat de l’edificació pròpiament 

dita, en aplicació de la teoria “caso per caso” de Rogers, en què s’actua sobre allò 

concret, i sempre al marge d’abstraccions generalitzadores. 

 

6.2. Coderch: iniciador del Regionalisme Crític Mediterrani 

 Si en el capítol relatiu al Regionalisme Crític s’atribueix a Josep Maria Sostres 

la teorització primitiva d’aquesta actitud en el context català, és Coderch qui duu a 

terme la tasca de posar-la en pràctica. El propi Frampton identifica l’arquitectura de 
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Coderch com a típicament regionalista, en tant que oscil·la entre una tradició vernacla i 

la composició avantguardista: “The career of the Barcelona architect J.A. Coderch has 

been typically regionalist inasmuch as it has oscillated, until recent day, between a 

Mediterraneanized, modern brick vernacular first formulated in his eight-storey ISM 

apartment block built in Barcelona in the Paseo Nacional in 1951 (…) and the avant-

gardist (…)”14. Frampton detecta que les primeres obres domèstiques del català es 

desenvolupen literalment a partir de la pròpia terra, i participen, per tant, de l’actitud 

regionalista crítica relativa a la importància del fet tectònic, sobretot en el cas de la 

Urbanització Les Forques (1945) de Sitges, “(…) in which (...) it is difficult to distinguish 

between the earthwork and the main body of the house”15. Tot i que aquest 

enfocament tel·lúric es racionalitza a la Casa Garriga-Nogués (1947), gairebé simètrica 

i amb estructura de formigó, el tipus domèstic de Coderch assoleix la seva primera 

formulació veritablement regionalista crítica a la Casa Ugalde (1951) de Caldes 

d’Estrac: “Coderch’s early domestic manner attains its first truly convincing formulation 

in the famous Ugalde House”16. 

 Per això, i per poder entendre bé aquesta actitud envers l’habitatge domèstic, 

cal fer un retrocés cronològic i situar-se novament als inicis de la carrera del geni 

català.  

 

6.2.1. El pas del Regionalisme Crític al Regionalisme Crític Mediterrani 

 Ja s’ha comentat en diverses ocasions fins a quin punt Coderch resulta 

primordial en el desenvolupament de les relacions amb l'arquitectura milanesa; ja sigui 

per la seva amistat amb Ponti, Sartoris, Gardella, Albini, De Carlo i Rogers, com també 

per la influència que aquests exerceixen sobre el català en relació a la reinterpretació 

de l’arquitectura tradicional llombarda, que li servirà de referència per al 

desenvolupament de la seva pròpia obra dins el context mediterrani. I és que Coderch 

aporta, a començaments dels anys cinquanta, una nova lectura de l’arquitectura 

popular mediterrània, i comença a fugir de les tendències folklòriques que havia 

practicat durant la dècada anterior, recent llicenciat. D’aquesta manera, la idea de 

recuperar la tradició i actualitzar-la en relació a la realitat present, comença a prendre 

cos: 

 “Algo de tradición viva está todavía a nuestro alcance, y muchas viejas doctrinas morales en 

relación con nosotros mismos y con nuestro oficio o profesión de arquitectos (...). Necesitamos 

                                                             
14 FRAMPTON, K. (1980) Modern Architecture: A Critical History (World of Art). Thames & 
Hudson, Londres: 2009, pàg. 317. (4ª ed, rev. i ampl.). 
15 FRAMPTON, K.  “Homage à Coderch”.  A FRAMPTON, K.; TORRES, E.; DIEZ, R., 2G. José 
Antonio Coderch. Casas. Gustavo Gili, Barcelona: 2002, pàg. 7. 
16 FRAMPTON, K., op. cit., pàg. 8. 
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aprovechar lo poco que de tradición constructiva y, sobre todo, moral ha quedado en esta época en que 

las más hermosas palabras han perdido prácticamente su real y verdadera significación. Necesitamos que 

miles y miles de arquitectos (...) trabajen con una cuerda atada al pie, para que no puedan ir demasiado 

lejos de la tierra en la que tienen las raíces. (...) A falta de esta tradición viva y en el mejor de los casos se 

busca la solución en formalismos, en la aplicación rigurosa del método o la rutina y en los tópicos de 

gloriosos y viejos maestros de la arquitectura actual, prescindiendo de su espíritu, de su circunstancia 

(...)”17.  

 

Figura 1. Casa Ugalde (1951), Caldes d’Estrac, de Coderch.   
 

 Aquesta “tradició viva” no és res més que la posada en pràctica de l’actitud que 

defensa Frampton. En les obres de Coderch s’aprecia una interessant evolució 

                                                             
17 CODERCH, J. A., “No son genios lo que necesitamos ahora”. A Arquitectura, nº 38, Madrid:  
febrer 1962, pàg. 21. [Publicat per primer cop a Domus nº 384, Milà, 1961].  
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progressiva que el porta a l’obtenció d’un llenguatge propi absolutament modern i 

funcional. No obstant, no serà només la idea de funcionalitat el que originarà els seus  

espais, sinó tot el conjunt d’elements que componen el concepte i el context 

mediterrani a partir del qual es dissenya aquest espai: la llum natural, el color, la 

textura, l’aire, la temperatura. 

 En la majoria de les seves obres, es percep una especial cura pel disseny de 

les coses, dels objectes, dels ambients de la vida quotidiana, així com també una gran 

preocupació per la utilització dels materials. Són espais dissenyats com estris que 

responen a l’ús, sense cap llei que signifiqui una predeterminació de la seva figura ni 

tampoc de la seva forma entesa com element aïllat. L’adaptació a les particularitats de 

les condicions climàtiques, l’emplaçament i el fet tectònic, així com les diverses 

variants que anirà creant, s’introdueixen en el seu perfeccionament i impedeixen que el 

model perdi l’essència i la seva raó de ser.  

 Antonio Armesto explica, en relació amb la importància transcendental que la 

persiana de Llambí té per a l’arquitectura de Coderch, i que, se’ns dubte, constitueix 

l’element definitori del seu Regionalisme Crític Mediterrani, la distinció que cal fer entre 

la dimensió estereotòmica18 de l’arquitectura i la dimensió tectònica de què parla 

Frampton19.  En el cas de Coderch, la persiana de llibret cedeix a l’edifici sencer, o a 

una part, la seva condició tectònica característica. A les seves obres acostuma a dotar 

el cos de dormitoris i el de serveis d’una aparença estereotòmica, en tant que preserva 

els díedres i trièdrics convexos i còncaus, i conserva per al cos de la sala i el menjador 

la condició de lleugeresa, pròpia de la tectònica.  

 Totes aquetes lliçons es troben universalment contingudes en l’herència 

anònima de l’arquitectura popular mediterrània tan admirada per Coderch. Aquesta 

clau conceptual permet comprendre que, més enllà de la varietat de conformacions i 

modalitats de col·locació que anirà desenvolupant, Coderch sotmeti la persiana 

mallorquina a una reinvenció formal, però sobretot funcional; i que aquest element obvi 

i anònim, esdevingui el paradigma morfològic i compositiu de tota la seva arquitectura. 

La posada en pràctica d’aquestes reflexions vindrà donada per l’adquisició, per part de 

la persiana, de nous usos: control lumínic, ventilació, control de les vistes, de la 

privacitat, i regulació de la relació entre el propi habitatge i l’exterior.  

 S’ha analitzat el cas de la persiana de Llambí perquè es considera el més 

representatiu per entendre el concepte del Regionalisme Crític aplicat a l’habitatge 

domèstic mediterrani, però val a dir que la transformació del clàssic pòrtic mediterrani 
                                                             
18 El terme prové del grec estereos: sòlid o cos tridimensional; i de tomia: que resulta real o 
figuradament de tallar, buidar o aparellar el volum. 
19 Cfr. FRAMPTON, K. Estudios sobre cultura tectónica: poéticas de la construcción en la 
arquitectura de los siglos XIX y XX. Col. Akal Arquitectura, 22, Akal, Madrid:  1999.  
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en tribuna-mirador, l’ús de l’envà de maó vist a l’interior de l’habitatge, el mobiliari fet 

d’obra com a prolongació tectònica, o la recuperació de la coberta a dues o quatre 

aigües, són altres exemples de considerable validesa. I aquestes reinterpretacions 

permeten a Coderch la ratificació, vint anys més tard, de l’existència d’aquesta “tradició 

viva” que tant anhelava a l’inici dels seixanta: “Me gustan las calles pequeñas; yo 

opino que las calles deben tener como máximo cinco pisos de altura. (...) Entre las 

ciudades que conozco, la que prefiero es Amsterdam, (...) con esas vibraciones que 

son comunicadas por los ladrillos de diversa calidad, por las ventanas de diferente 

tamaño..., donde todo parece expresar una tradición viva”20. 

  Pel que fa a la distribució de l’interior dels habitatges, Coderch els dissenya de 

tal manera que les seves peces ofereixin configuracions autònomes entre sí, d’acord 

amb els requeriments interns de cadascuna; i estan sempre a la recerca del seu 

perfeccionament en el desenvolupament temporal21. La seva voluntat per ajustar els 

volums dels espais a les activitats que acull, el porta a abandonar la formalitat 

geomètrica academicista que, amb les seves simetries i el seu estricte control visual 

de façanes i plantes segons una llei compositiva massa rígida, respon a l’ús d’una 

manera distant. D’aquesta manera, quan ha de compondre els elements que 

conformen l’habitatge, cerca la relació més adequada en la connexió entre les peces. 

L’element distintiu de la seva obra és, per tant, la qualificació espacial d’aquell 

esquema funcional segons una idea de confort que inclou els aspectes psicològics.  

 

6.2.2. El cas de l’Edifici d’Habitatges per a l’ISM 

 Coderch realitza bàsicament habitatges per a la burgesia. No obstant, en el 

desenvolupament de projectes d’habitatges obrers, pretén sempre convertir les 

limitacions quantitatives en fets qualitatius. Per això, quan els habitatges no  

posseeixen una perfecta organització de les diferents àrees del programa per raons de 

metres quadrats, Coderch els atorga un ordre espacial que relaciona les dependències 

entre sí amb la llum, tot transparentant-les envers l’exterior, la qual cosa aporta una 

sensació general de major amplitud. És el cas de l’Edifici d’Habitatges per a l’ISM 

(1951), ben conegut, estudiat i criticat, i que, novament, cal evidenciar en tant que és 

l’exemple més clar de la posada en pràctica del Regionalisme Crític Mediterrani en 

l’habitatge col·lectiu que duu a terme Coderch durant el període que s’està tractant. 

                                                             
20 CODERCH, J. A. Cit. en: PIZZA, A. “José Antonio Coderch o las coincidencias imposibles. 
Reflexión sobre algunos ejemplos de arquitectura residencial”, a Annals d’Arquitectura, 3 
Barcelona: 1983, pàg. 105. 
21 Cfr. DIEZ, R.; CODERCH, J. A. Variaciones sobre una casa. Barcelona: Fundació Casa 
d’Arquitectes, 2003.  



226 

 

 L’obra constitueix la seva primera intervenció urbana i fou encarregada per 

l’Instituto Social de la Marina. El programa era molt restrictiu i imposava la necessitat 

de projectar dues unitats residencials per replà amb tres dormitoris cadascuna, fet que 

va obligar Coderch i el seu soci Valls, davant la mancança d’espai, a superar els límits 

físics del solar amb uns voladissos, per tal d’adquirir per mitjà del desenvolupament en 

alçada la superfície necessària. 

Figura 2. l’Edifici d’Habitatges per a l’ISM (1951), de Coderch. 
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 La solució exterior de l’edifici representa un dels aspectes més atractius, però 

també més discutibles. Es composa de planta baixa d’ús comú i sis plantes superiors, 

a més d’un espai lliure, amb una alçada de mitja planta situada entre l’última habitada i 

l’aleró. Tant la façana central, resolta en un sol pla, com les laterals, trencades seguint 

els accidents de la planta, aconsegueixen harmonitzar diversos materials com les 

vidrieres i la petita maçoneria de la planta baixa, les bandes verticals de les rajoles, 

corresponents a les llars de foc i als armaris, i l’entarimat del voladís de l’aleró;  

dominat tot per la presència repetida de persianes verticals de llibret, de color blanc, 

com a únic element de tancament de cada pis. Aquestes persianes, orientables però 

fixes, permeten la ventilació i la il·luminació dels espais interiors, però no la sortida a 

l’exterior. I és que malgrat les restriccions imposades pel programa, Coderch no 

renuncia a la creació d’una àrea de terrassa que respon a la doble exigència de crear 

una circulació en la zona de nit, i d’afirmar un espai filtre des de l’exterior. Això 

possibilita, d’una banda, la difusió d’una llum mediatitzada i la insonorització dels 

sorolls de la ciutat, i de l’altra, la transició simbòlica entre dues realitats que es 

contradiuen: la funció d’habitar i la ciutat contemporània. L’ús recurrent de la persiana 

origina en les seves obres una gradual desaparició de les finestres com a tema 

compositiu.  

 En aquest cas són les determinacions tipològiques que condicionen el dibuix de 

la façana. Si d’alguna manera les vores plegades suggereixen la retorçada articulació 

de l’interior, els alçats principals evoquen una poètica de l’absència, més que no pas 

de la presència: l’alternança de faixes de revestiment de rajoles vidriades i de 

persianes de llibret mòbils semblen ignorar les condicions de l’entorn. D’altra banda, la 

solució oberta donada a la semiplanta de l’àtic aconsegueix evitar la sensació 

d’aixafament que apareixeria si no s’hagués fet. El nucli central de l’estructura és de 

formigó armat, i es completa per murs perimetrals en planta baixa més quatre pilars 

interiors perfectament acoblats a la solució de la planta. 

 Pel que fa a l’ambient interior, la contracció dels espais de trànsit permet 

guanyar els metres útils necessaris per assolir els mínims requerits per a les fraccions 

de la casa. Així, cada habitatge està integrat per un ampli vestíbul com a únic element 

de distribució, menjador-sala amb llar de foc, cuina, bany complet, bany de cortesia, i 

tres dormitoris previstos de terrassa vidriada. 

 L’Edifici d’Habitatges de l’ISM va rebre, des del moment de la seva finalització, 

una entusiasta acollida, tant des dels mitjans professionals espanyols, com d’aquells 

europeus més interessats per l’arquitectura catalana22. 

                                                             
22 Cfr. PIZZA, A. “José Antonio Coderch…”, op. cit., pàgs. 105-106. 
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6.3. Estudi comparatiu: l’assimilació que Barcelona fa de l’imaginari milanès  

 L’habitatge entès com a destí de l’existència humana, com a catalitzador de les 

seves experiències i vivències, i com a punt de trobada entre ell mateix i el seu territori, 

condueix directament a la reflexió sobre la importància vital del seu contingut, el qual 

va molt més enllà de la seva forma tipològica o dels materials emprats en la seva 

construcció. Es tracta de l’habitatge per a un ésser humà comú i concret, lligat a un 

indret determinat, específic i únic, i amb una potent història identitària al darrera. Per 

tant, aquest habitatge serà construït tenint en compte el lloc circumdant i no a partir de 

premisses formalistes relacionades amb la concepció de l’edifici com a fet aïllat i 

descontextualitzat de la realitat que l’envolta.  

 L’obra de Coderch analitzada en el punt anterior serveix de primer exemple per 

entendre quines són les metodologies bàsiques d’un Regionalisme Crític Mediterrani 

que no és catalogable perquè la seva pròpia raó de ser ho impedeix, però que en 

qualsevol cas sí que pot establir un guió vàlid a partir dels trets distintius del 

Regionalisme Crític genèric que Frampton explica a la seva Modern Architecture, 

aplicats al context mediterrani. D’aquesta manera, i com a model representatiu 

d’aquest regionalisme que l’arquitectura de Barcelona adapta de l’imaginari milanès 

entre 1949 i 1964, s’ha escollit un grup de catorze obres, set de cada ciutat, que 

acompleixen els set punts bàsics del regionalisme framptonià. A partir d’aquestes 

premisses, s’han identificat diversos trets metodològics que són comuns a aquestes 

obres i que no fan més que ratificar la seva pertinença a aquest nou Regionalisme 

Crític Mediterrani. 

 A continuació es relacionen les set obres barcelonines que es considera que 

millor han adaptat les actituds de les obres milaneses amb què es confronten. No 

obstant, cal recordar que aquesta elecció no respon a cap voluntat de catalogació, sinó 

que pretén constituir un valor indicatiu de l’assimilació que Barcelona fa del 

Regionalisme Crític milanès, per descobrir els trets distintius, ara sí, específicament 

arquitectònics, del Regionalisme Crític Mediterrani. 
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BARCELONA MILÀ 

RC OBRA AUTOR DATA OBRA AUTOR DATA 

1 

Edifici d'habitatges 

"Tokio" a l’avinguda de 

Pedralbes 

Francesc 

Mitjans 

1953 

1957 

Edificio per abitazioni 

“Tognella” in via 

Paleocapa 

Ignazio 

Gardella 

1946 

1948 

2 

Edifici d’habitatges al 

carrer Johann Sebastian 

Bach 

José Antonio 

Coderch 

1957 

1961 

Edificio per abitazioni in 

via Paolo Marchiondi 
Gardella 

1949 

1953 

3 
Edifici d’habitatges al 

carrer Pallars 
MBM 

1958 

1959 

Edificio per abitazioni 

IACP Mangiagalli 

Franco 

Albini & 

Gardella 

1950 

1952 

4 
Edifici d’habitatges 

“Casa dels Braus” 

Antoni De 

Moragas 

1959 

1964 

Unità residenziale "Cà 

Granda" 

Vittorio 

Gandolfi 

1956 

1957 

5 
Edifici d'habitatges a 

l’avinguda  Meridiana 
MBM 

1959 

1965 

Edificio per abitazioni in 

via Nievo 

Luigi 

Caccia 

1956 

1957 

6 
Edifici d'habitatges a la 

ronda del Guinardó 
MBM 

1961 

1964 

Edificio per abitazioni 

INCIS a Vialba 
Albini 

1950 

1952 

7 
Edifici d’habitatges i 

oficines “Torre Atalaia" 

Federico 

Correa & 

Alfons  Milà 

1966 

1973 

Edificio per abitazioni e 

uffici “Torre Velasca” 
BBPR 

1951 

1958 

 

 Ja s’ha dit amb anterioritat que aquest regionalisme es dóna durant un període 

molt restringit de temps i en un número molt reduït d’obres. Totes les que aquí es 

relacionen participen dels set punts, però com que ho fan amb més o menys intensitat 

depenent de diversos factors, s’ha optat per analitzar-les per parelles i detectar a cada 

grup un dels set punts. Aquest fet té per objectiu principal poder aprofundir més en 

cada posicionament i obtenir més arguments per determinar la metodologia bàsica del 

Regionalisme Crític Mediterrani.  

 L’ordre no és cronològic, sinó que respon a la disposició que usa Frampton en 

la relació dels set punts. No obstant, sí que hi ha una relació lògica entre la data de 

construcció de les obres milaneses respecte de les de Barcelona. Com és obvi, 

aquestes últimes es projecten i s’executen uns anys després de les de Milà i ho fan en 

un interval d’entre dos i nou anys23 que corresponen al període de temps que els 

arquitectes barcelonins necessiten per adaptar els criteris milanesos, a la vegada que 

aquests últims, van desenvolupant les seves tesis. D’aquesta manera, la primera obra 

que apareix és l’Edificio per abitazioni “Tognella” de Gardella, que es finalitza l’any 

1948. Si bé és una data anterior a l’establiment d’aquest Regionalisme Crític 

Mediterrani, l’obra s’engloba dins d’aquest període per les seves característiques 
                                                             
23 L’interval es compta des de la data d’acabament de l’obra milanesa fins la de començament 
de la barcelonina. 
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anticipadores i perquè Gardella realitza projectes puntuals durant els anys trenta que 

ja es podrien considerar regionalistes crítics, com és el cas del Dispensario 

Antitubercolare di Alessandria, que es fa finalitzar l’any 1938. Per contra, l’obra més 

tardana que es presenta és l’Edifici d’habitatges i oficines “Torre Atalaia” de Correa i 

Milà, el projecte del qual data de 1966, tot i que no es va finalitzar fins el 1971. 

Aquesta obra també es desfasa en el temps ja que l’any que s’ha estipulat com a límit 

d’aquest Regionalisme Crític Mediterrani es troba al voltant del 1965. No obstant, les 

similituds amb la Torre Velasca són tan òbvies, així com intensos els contactes entre 

els seus creadors i Correa i Milà, que s’ha inclòs en el grup. 

 Pel que fa al criteri de selecció de les obres pròpiament dites, s’ha fet a partir 

de l’observació i l’estudi de tots els projectes que els arquitectes protagonistes 

d’aquest període han realitzat durant els anys corresponents. Aquells que es considera 

que millor han adaptat l’actitud regionalista crítica han estat escollits. Això no significa 

que siguin els únics projectes regionalistes, sinó que conformen un exemple que 

permet establir un mètode per detectar altres edificacions amb característiques 

similars. 

 En relació amb la comparativa de les obres, val a dir que aquest és un terme 

potser poc representatiu del significat que té l’acció de contraposar dos edificis de 

dues ciutats diferents per obtenir un mètode analític del Regionalisme Crític 

Mediterrani. No es tracta tant de comparar el parell d’obres, sinó de detectar un 

mètode que comparteixin. Per això cal usar el terme assimilació juntament amb el de 

comparació, en tant que no només es cerquen els paral·lelismes entre les obres, sinó 

que també cal esbrinar les conseqüències i repercussions que la construcció de la 

ciutat model, en aquest cas Milà, té en la construcció que assimila, que és Barcelona.  

Existeix, per tant, una relació causa-efecte, en tant que la utilització del recursos que 

els arquitectes milanesos usen uns anys abans, ara, els catalans els adapten al seu 

propi context i els fan seus. 

 I finalment caldria esmentar la ubicació d’aquestes obres. Totes es troben dins 

els termes municipals de les respectives ciutats, però la seva situació depèn de si es 

tracta d’un edifici d’habitatges destinat a la burgesia o d’un per a les classes 

treballadores; que constitueixen les dues tipologies d’habitatge més freqüents durant el 

període que es tracta. Pel que fa als habitatges per a la burgesia, en la majoria dels 

casos es tracta de promocions privades dutes a terme en cooperativa per reduïts 

grups de propietaris. En el cas dels habitatges populars, les promocions les duen a 

terme, o empresaris per als seus treballadors, o els governs per als seus funcionaris 

(de renta limitada), o bé els patronats municipals per al lloguer social. En els següents 

mapes s’ubiquen les obres que s’analitzaran en base a la taula mostrada anteriorment. 
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Figura 3. Mapa de Milà amb la ubicació de les obres escollides. 

 

Figura 4. Mapa de Barcelona amb la ubicació de les obres escollides. 
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6.3.1. Defensa del progrés arquitectònic adaptat a la realitat constructiva  

Edifici d’habitatges “Tokio” 
AUTORS ADREÇA PROJECTE REALITZACIÓ 

Francesc Mitjans Avinguda de Pedralbes, 57-61 1953 1953-1957 
Edificio per abitazioni “Tognella” 

AUTORS ADREÇA PROJECTE REALITZACIÓ 
Ignazio Gardella Piazza Castello, 29 – Via Paleocapa, 4-6 1946 1947-1948 

 

 A continuació s’establiran els vincles existents entre l’Edifici d’habitatges 

“Tokio” de Mitjans i la Casa “Tognella” de Gardella, en relació a la seva pertinença al 

Moviment Modern, però no entès com a element globalitzador, sinó com a procés 

alliberador i progressista de l’arquitectura contextualitzada en el lloc concret. 

  Els dos arquitectes projecten un gran nombre d’obres destinades a l’alta 

burgesia, i aquestes en són clars exemples. 

 Francesc Mitjans és soci del GATCPAC durant els seus anys d’estudiant i 

coneix ben aviat l’arquitectura milanesa de Figini i Pollini, però sobretot, del propi 

Gardella, durant un viatge a Itàlia amb motiu de la Triennale de 193324. Aquesta 

formació l’ajudarà a obtenir un modus operandi arquitectònic amb un fort esperit de 

modernitat. Tot i que la seva arquitectura no està estrictament vinculada a 

l’avantguarda més radical, assumeix, des dels inicis de la postguerra, amb l’Edifici 

d’habitatges al carrer Amigó (1941-1944), tots els seus postulats amb una versió 

personal i elegant. De fet, una gran influència per a Mitjans és Mies van der Rohe. A la 

casa del carrer d'Amigó hi té, a l'entrada, el pilar del pavelló alemany de Barcelona: 

"Vaig veure el pavelló mentre el construïen a 

Montjuïc i sí, fou el que més m'impressionà de 

tota l'Exposició Internacional. (...) El que m'ha 

interessat més és Mies. Als altres els 

respectava, però a Mies, a més, l'estimava"25. 

Les seves tipologies d’habitatge, que seran molt 

difoses i imitades, ratifiquen la influència que ha 

tingut per a l’arquitectura catalana de la segona 

meitat del segle XX. 

                                                             
24 Cfr. JIMENO, A.”60 anys d’arquitectura catalana”. A  JIMENO, A, et. al., Francesc Mitjans, 
arquitecte. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona: 1996, pàg. 15.  
25 JIMENO, A., op. cit., pàg. 16. 

Figura 5. Edifici d’habitatges al carrer 
Amigó (1941-1944), de Francesc Mitjans. 
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 L’edifici català en qüestió es troba a la part alta de l’avinguda de Pedralbes, 

constitueix un volum paral·lelepípede aïllat, propi del Moviment Modern, i té la millor 

orientació cap a l’interior de l’illa, on s’ubica la plaça dels Jardins de Tòquio. Format 

per planta baixa i cinc plantes pis, amb entrada de servei independent, disposa de dos 

habitatges de grans dimensions per planta, amb la particularitat que l’àtic i el sobreàtic 

s’agrupen en un de sol, dissenyat especialment per a la soprano catalana Victòria dels 

Figura 6. Comparativa entre l’Edifici d’habitatges “Tokio”  (esquerra) i la Casa “Tognella (dreta)”. 
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Àngels. La metodologia utilitzada per a la seva projecció és la mateixa que la de 

l’habitatge de la  “Casa Tognella”, ubicada a la fi de la corona de blocs d’habitatges 

aïllats de l’ottocento, i que cenyeixen el Castello Sforzesco, entre la via Gadio, la 

Paleocapa i la via Jalini. En aquest cas, l’edifici sembla ser una gran vil·la llombarda, 

sobretot per la seva coberta uniforme que uneix tots els cossos i que s’ha resolt de 

forma específica a partir de la distinció dels dos elements que resulten netament 

separats. L’edifici es desenvolupa a partir de dos blocs també paral·lelepípedes, 

desencaixats, i units entre sí per un tercer bloc central, composició que resulta de 

l’interès projectual de Gardella per obtenir una articulació volumètrica, clarament 

contemporània, i que mostri les diferents parts de què es compon l’edifici. 

 La materialització més evident d’aquesta assumpció dels valors de 

l’arquitectura moderna es percep, en les dues obres, en l’aplicació dels cinc punts de 

Le Corbusier, modificats segons l’aplicació a cada regió. 

 L’edifici de Gardella va patir diverses modificacions durant la fase projectual i el 

resultat final no fou ni de bon tros el que el seu arquitecte hauria desitjat. No obstant, el 

disseny sobre projecte mostra encara més similituds amb l’edifici “Tokio”. Ambdues 

edificacions s’aixequen sobre pilotis de formigó armat –en el cas de l’edifici milanès, 

només el volum de la zona diürna- i, per tant, gaudeixen de planta lliure. La forma i la 

distribució del bloc diürn de Gardella, està feta a partir d’un mur portant a la banda on 

s’uneix amb el cos escala, i d’una seqüència de vuit pilars de formigó armat al cantó 

exterior. 

 Les façanes de l’obra de Mitjans compten amb obertures horitzontals formades 

per aquestes terrasses corregudes enrasades al volum, en un clar objectiu de 

simplificació formal, i que enredereixen el mur exterior permetent així una façana lliure. 

Aquesta horitzontalitat es veu lleugerament minvada en la casa “Tognella” degut al 

tancament parcial de les terrasses que va ordenar la propietat ja durant la fase de 

projecte. No obstant, es pot observar amb claredat quin era l’objectiu inicial de 

Gardella en la façana diürna de l’àtic, on l’endarreriment del mur exterior de la façana 

diürna respecte dels pilars és continu en tota la seva longitud, fet que crea, ara sí, una 

llarga terrassa correguda dins el perímetre de l’edifici, i que recorda novament al palau 

renaixentista italià. 

 Pel que fa a les façanes posteriors, on es disposen les zones nocturnes, estan 

formades per elements verticals, també enrasats al perímetre de l’edifici, que trenquen 

amb l’horitzontalitat de les terrasses, a més d’aportar el punt de singularitat als 

postulats lecorbusians: es tracta de les persianes de Llambí ubicades verticalment per 

Mitjans, i les finestres que van de paviment a sostre en el cas de Gardella, d’amplada 

variable depenent dels ambients als quals donen llum, i que també duen la seva pròpia 
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persiana. En disposar les persianes longitudinalment al llarg de tota la terrassa, 

aquesta roman amagada dins el volum del bloc, mentre que la gelosia vertical resultant 

passa a un pla preeminent i es converteix en element constituent de la façana. Val a 

dir que Mitjans també fa ús de les obertures a tota alçada, ja que, si bé aquestes 

romanen sempre endarrerides respecte del perímetre volumètric, permeten d’obtenir 

una continuació visual que, d’haver-se  mantingut els ampits o dintells, desapareixeria 

sota la seva pròpia ombra. Finalment, les façanes laterals també s’han resolt en 

ambdós edificis amb aquestes finestres a tota alçada, un recurs que acabarà sent típic 

de l’arquitectura de Gardella, en una voluntat reinterpretativa de l’accentuada 

verticalitat pròpia de la tradició llombarda, i que Mitjans també usarà a l’edifici “Tokio” 

en la versió de les Llambí. 

 Un element fonamental comú en l’obra d’ambdós arquitectes és el  tractament 

unitari de les façanes a partir d’aquesta doble pell que filtren l'exterior de l'interior, i 

exerceixen de control lumínic i de ventilació. En el cas de l’edifici “Tokio”, Mitjans usa 

el recurs de les terrasses corregudes, fins i tot a la façana posterior de servei. La forma 

dels seus paràmetres aplacats i la rotunditat volumètrica recorden un cop més, com 

diu Jorge Torres, “la tipología de las ‘palazzine’ [italianas], importadas de forma 

refinada y pulcra a la arquitectura de la alta burguesía catalana”26. L’ús peculiar que fa 

de l’espai interior-exterior, l’espai entremig, o semi-exterior esdevindrà una referència 

comuna per als arquitectes de la segona meitat del segle XX. Es tracta d’una doble 

pell que a la façana acota verticalment l’espai entremig de l’edifici. El doblat vertical, 

juntament amb els límits superiors i inferiors, defineixen tot l’espai. Pel que fa a la pell 

interior, Mitjans utilitza els recursos que la construcció catalana posa al seu abast. És 

una feina constant de depuració de l’ús de solucions tradicionals. En canvi, succeeix el 

contrari quan soluciona la pell exterior, és a dir, l’element que acaba de definir l’espai 

                                                             
26 TORRES, J. “Italia y Catalunya. Relaciones e influencias en la arquitectura. 1945-1968”. Vol. 
I. ETSAV, UPV, València: 1991, pàg. 340. (Tesi Doctoral). 

Figura 7. Detalls façanes doble pell. 
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entremig. En el cas de l’edifici que aquí es tracta, l’autor usa les gelosies en la versió 

de PVC -considerades en aquella època de més qualitat que les de fusta-,   

emmarcades en una estructura reticular de ferro que finalitza ancorada a la façana. A 

partir d’aquest punt neix una nova imatge d’edifici originat per aquest espai entremig, 

que deu la seva presència a un plantejament perceptiu del confort, “que es viu des de 

dins i es pot mirar des de fora”27. 

 Els revestiments de façana, que van de paviment a sostre, ja enuncien la 

tendència que començarà a reaparèixer a partir de llavors, consistent en evidenciar en 

el disseny de façana les estructures horitzontals, i que era molt habituals en els palaus 

renaixentistes. El revestiment de la façana del bloc diürn de l’edifici milanès, si bé 

inicialment s’havia previst de fer en aplacat de ceràmica blanca, com és el cas de 

l’edifici de Mitjans, acaba sent d’arrebossat degut a la imposició dels propietaris i 

contra la voluntat de Gardella.  

 Ambdós projectistes mostren una preocupació per establir una relació entre les 

seves obres i la naturalesa, ja sigui en forma de jardí, o bé cercant les condicions 

idònies d'il·luminació, vistes o àmplies obertures cap a l'exterior. Mitjans s'hi refereix 

contínuament i sembla que, en gran part, la seva casa del carrer d'Amigó és la fita que 

pretén aconseguir en els seus habitatges posteriors: "En aquell moment va sorprendre 

una mica per tot. Primer, per això de tenir un jardí a l'entrada. A mi em semblava que 

rebre amb una mica de natura els qui entraven a la casa, i més si jo mateix n'era el 

propietari, resultava molt agradable, més que trobar-te de cop i volta la porta del 

carrer"28. I el mateix recurs usarà a l’edifici “Tokio”: en planta baixa, el vestíbul 

constitueix un pòrtic separat de les façanes i format per una caixa completament de 

vidre des de la qual s’observa el jardí que l’envolta. Aquest s’ha d’entendre com una 

prolongació de l’interior. S’hi ha disposat una font amb un raig d'aigua que genera un 

so molt agradable en entrar. El fet d'allunyar-se del carrer, mitjançant, en aquest cas, 

el jardí, és un recurs que també duu a terme el seu homòleg milanès. En el seu cas, 

l’entrada al vestíbul es realitza des de la Piazza Castello. Gardella projecta la planta 

baixa amb la idea de crear un gran pòrtic corregut, tal i com Mitjans ho fa al seu edifici, 

que abraça tota la seva longitud i que comprèn l’entrada, la porteria i l’habitatge del 

porter. Una galeria correguda travessa longitudinalment l’edifici per comunicar-lo amb 

el cos escala. Finalment, però, i degut a les exigències de la propietat, en l’execució de 

l’obra aquest pòrtic s’elimina per tal d’ubicar locals comercials i oficines a cada banda, 

que comuniquen directament amb una gran sala adjacent a la porteria, i 

successivament al corredor longitudinal que condueix als ascensors i al cos escala. 

                                                             
27 MITJANS, F. A JIMENO, A., op. cit., pàg. 19. 
28 MITJANS, F. A JIMENO, A., íbid. 
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 La planta lliure tenia per objectiu inicial, en el projecte de Gardella, donar l’opció 

a cada habitatge de tenir una distribució única, tal i com acabaria fent a l’edifici de la 

via Marchiondi, però que aquí no realitza. En el cas de Mitjans, aquesta absència de 

murs de càrrega li permet disposar d’una distribució interior molt més articulada, a més 

de disposar de llibertat absoluta a l’hora d’establir el llenguatge del volum exterior 

respecte del de l’espai interior. Per això, Mitjans s’allunya de l’organització clàssica 

dels pisos de l’Eixample de Barcelona, caracteritzats per un gran corredor que 

distribueix els espais, per dissenyar una planta organitzada a partir dels usos: zona de 

dia, zona de nit, i zona de serveis, i pensada des de dins cap a fora: “Cal anar de 

l’interior a l’exterior, no de l’exterior a l’interior”29.  "Sempre he enfocat l'habitatge de la 

mateixa manera. I quasi sempre vaig poder evitar la gran profunditat d'una edificació 

facilitant així que les cases es poguessin obrir més a les façanes interiors i exteriors"30. 

És exactament la mateixa distribució que usa Gardella a la seva obra: “La casa al 

parco sempione esplora il rapporto tra la precisione geometrica di un reticolo di pilastri 

e travi e il libero ritrarsi ed espandersi delle pareti in vetro, obbedienti alle esigenze 

dell’interno (...)”31. En ambdós casos s’han expulsat dels interiors els patis de llums, de 

manera que les zones de serveis s’han ubicat al perímetre exterior de l’edifici, així com 

                                                             
29 MITJANS, F. A Íbid. 
30 Íbid. 
31 VITALE, D. “L’architettura, l’immagine, la città”. A Ignazio Gardella: progetti e architettura 
1933-1990. Marsilio Editori, Venècia:1992, pàgs. 51-52. 

Figura 8. Pòrtics d’entrada als dos edificis. Esquerra: Casa
“Tognella”. Dreta: Edifici “Tokio”. 
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també totes les estances. S’accedeix als habitatges des del replà del cos escala, on es 

diferencia l’entrada principal de la de servei. Des del rebedor estant s’accedeix 

directament a la zona diürna, la qual té, també en ambdós casos, una comunicació 

directa entre cuina i menjador, que al mateix temps permet que el recorregut funcional 

no interfereixi amb l’espai del rebedor. La zona de dormitoris i serveis, en canvi, es 

disposa en un distribuïdor longitudinal al qual s’accedeix també des del rebedor 

principal. El desdoblament de la sala d’estar en sala i menjador dóna a l’espai una 

dimensió més equivalent a altres peces de l’habitatge i, juntament amb el rebedor, 

segregat del distribuïdor de les habitacions, resulta tot un exemple d’encadenament de 

peces de mida similar sense interferir en les seves respectives circulacions. És 

interessant observar que ambdós arquitectes dissenyen també l’interior d’un dels 

habitatges de l’edifici: Mitjans el de Victòria dels Àngels i Gardella el de la família 

Tremi, en una actuació de rigorosa modernitat. 

 Un altre element comú als dos edificis, és el cos escala, que si bé en el cas del  

de Gardella es troba desencaixat del volum principal, i en el de Mitjans emfatitzat per 

una majestuosa escala helicoïdal -molt típica en les obres de Franco Albini-, dins el 

mateix bloc, en els dos edificis es troba ubicat al centre del volum, fet que permet que 

les diverses àrees dels habitatges es situïn al voltant i que es creï una circulació 

coherent, ordenada, i, sobretot, funcional.  

 Tot i les repressions que va patir la casa “Tognella” durant la seva projecció, el 

testimoni de Francesco Dal Co és prou aclaridor de fins a quin punt aquesta obra 

constitueix un abans i un després en el desenvolupament de l’actitud regionalista 

crítica milanesa:  

 “(...) è una delle realizzazioni più riuscite di una fase di transizione ormai matura, un’opera con la 

quale l’architetto offre una prova ulteriore della sua inclinazione a mescolare senza confondere, dato che 

ora egli tenta piuttosto un riuscito gioco di contrapposizioni e slittamenti che si risolve in una immagine di 

complessiva leggerezza, inserita come una quinta svuotata nell’ambiente naturale circostante. (...) 

L’architetto affronta il problema del rapporto tra pressistenze e nuove edificazione. Questa ricerca di 

equilibrio tra le ragioni del nuovo e l’ambiente, senza cadere nel mimetismo, è uno dei segreti delle opere 

migliori di Gardella”32.  

                                                             
32 DAL CO, F., “Un maestro equilibrato, elegante”, Ignazio Gardella: progetti e architettura 
1933-1990, op. cit., pàgs. 37-38. 
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 Pel que fa a l’edifici “Tokio” les crítiques apunten cap a la mateixa direcció: 

Josep Lluís Mateo considera que “assistim a tot un repertori modernitzador de les 

Figura 9. Planimetria Planta tipus Edifici “Tokio”. 

Figura 10. Planta tipus “Casa Tognella”. 
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formes tradicionals que uneixen a la generositat dimensional antiga, l’obertura espacial 

i la connexió interior-exterior modernes. (...) Les seves obres [les de Mitjans] són 

moments indiscutibles de l’esforç de la cultura projectual local (...) per definir una mena 

de Barcelona virtual basada en les premises de l’open plan en front de la tradició 

noucentista de l’urban block de l’Eixample”33. 

 

6.3.2. Necessitat de contextualització 

Edifici d’habitatges al carrer Johann Sebastian Bach 
AUTORS ADREÇA PROJECTE REALITZACIÓ 
Coderch C/ Johann Sebastian Bach, 7 1957 1957-1961 

Edificio per abitazioni in via Marchiondi 
AUTORS ADREÇA PROJECTE REALITZACIÓ 
Gardella Via Paolo Marchiondi, 7 1949 1950-1953 

 

 La següent comparativa correspon també a la tipologia d’habitatge burgès, però 

pretén centrar-se en aquells trets distintius del lloc on els edificis es troben emplaçats. 

Aquesta pertinença, aquest vincle amb un territori determinat, passa per damunt de la 

concepció de l’edifici com a element aïllat, com succeïa en l’arquitectura típica del Movi 

ment Modern. 

                                                             
33 MATEO, J. LL. A. et. al., Francesc Mitjans, arquitecte. Col·legi dArquitectes de Catalunya, 
Barcelona: 1996, pàg. 21. 

Figura 11. Comparativa entre l’Edifici d’habitatges al carrer Johann Sebastian Bach (1957-1961), de 
Coderch (esquerra), i l’ Edificio per abitazioni in via Marchiondi (1950-1953), de Gardella (dreta). 
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 L’Edifici d’habitatges al carrer Johann Se bastian Bach de Coderch s’ha de 

considerar una obra de maduresa del Regionalisme Crític Mediterrani. En el moment 

de la seva construcció, Coderch ja ha establert un estret contacte amb els seus 

homòlegs milanesos -des del primer viatge a la capital llombarda amb motiu de la 

Triennale de 1951- i ja ha interioritzat el seu modus operandi. Fins i tot, és ben 

conscient dels estrets vincles existents entre aquella seva arquitectura inicial, 

clarament popular i amb tendències folklòriques, com la de la Casa Garriga-Nogués 

(1947), i l’herència rebuda per part de l’arquitectura popular llombarda en el 

desenvolupament del seu nou llenguatge modern. Per això, i com ja és gairebé 

habitual, s’ha optat per comparar l’obra en qüestió amb una de Gardella, l’Edificio per 

abitazioni in via Marchiondi, la qual respon a la mateixa tipologia que l’habitatge de 

Figura 12. Vista de les tribunes i les terrasses corregudes amb doble pell d’ambdós edificis. 
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Coderch: es tracta de dos edificis on la relació entre arquitectura i context ambiental, 

entre el valor domèstic de l’habitatge i la propensió ideal a expandir-lo envers l’exterior 

circumdant, assoleixen un equilibri pràcticament perfecte.  

 L’edifici de Gardella, construït damunt de l’antic Palazzo Melzi, projecta la 

façana sud vers el gran Giardino di Ercole, que era l’antic jardí del palau i que es va 

decidir mantenir. Per la seva banda, l’edifici de Coderch té les dues façanes principals  

simètriques degut a la proximitat dels edificis contigus; la façana nord dóna a un jardí i 

la sud al carrer.  

 L’edifici de Gardella té una gran profunditat per tal d’aprofitar al màxim la 

façana que dóna al jardí, i que es troba orientada al sud. En aquesta façana hi ha les 

terrasses superposades i contínues, amb una profunditat de 2 m; s’interrompen a cada 

planta per dues tribunes vidriades separades pel mur central que divideix el total del 

nivell en el dos habitatges independents i que sobresurt de la planimetria per crear 

aquesta separació. Aquestes tribunes són una reinterpretació de la loggia típica 

milanesa. Tant les tribunes com les finestres no estan alineades verticalment, sinó que 

cada planta assumeixen un aspecte diferent en base a les necessitats diferenciades 

dels usuaris de cada habitatge: cada apartament té una mida diferent, cada tribuna té 

una longitud diferent, i cada grup de finestres d’un habitatge està disposat en façana 

de diferent manera. Cada balconada disposa durant tot el seu perímetre, en el cas 

milanès, de persianes de llibret típiques també de l’arquitectura popular llombarda, i 

que es transformen, durant els mesos més càlids de l’any, en una galeria. Aquesta 

solució, que garanteix, a més, el màxim d’intimitat a cada balcó i elimina la vista 

recíproca entre veïns, és la mateixa que utilitzarà Coderch al seu projecte, on la 

façana, allunyada de l’entorn caòtic de l’edifici de la Barceloneta, recupera, no obstant, 

algunes opcions d’aquella primera experiència urbana, i introdueix la nova persiana de 

llibret, de PVC i de lama ampla, com a protecció d’una reinterpretació d’elements 

tradicionals catalans com són la tribuna-mirador i, també, la galeria.  
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 Pel que fa a les façanes, en els dos edificis es contraposa la resolució de les 

principals respecte de les laterals. Així, les primeres tenen una clara voluntat de 

transparència, atenuada per les persianes de llibret, que són més discretes i 

formalment tradicionals en el cas de l’edifici milanès, i més plàstiques en el cas de 

l’edifici barceloní, on el seu ús s’estén fins a cobrir quasi totalment la dues façanes 

principals a manera de pantalla. Pel que fa a les façanes laterals, transmeten un relatiu 

hermetisme ja que estan previstes d’obertures de mida molt inferior, esquinçades al 

mur i amb persianes fixes. Gardella reprèn el tema de la lectura estructural de l’edifici, 

definida en aquest cas per la col·locació a tota alçada, entre forjat i forjat, dels 

tancaments exteriors, que Coderch adaptarà també al seu projecte. Però tot i reflectir 

la diversitat visual que provoquen les mides dels finestrals, aquests mantenen una 

composició harmònica, alhora que permeten fer una lectura unitària de la totalitat de 

l’edifici.  

 Un altre element comú dels dos projectes és el fet que la composició de les 

façanes s’ha anat creant a partir de la distribució planimètrica. Així, la col·locació dels 

finestrals ve donada pels espais interiors i per les mides dels propis habitatges. Com a 

conseqüència d’això, en el cas de l’edifici milanès les finestres resulten desviades 

verticalment mentre que les tribunes, depenent de les dimensions de les sales d’estar, 

tenen una extensió variable. Aquesta variabilitat harmònica és explicada pel mateix 

Gardella: “Il variare ad ogni piano del disegno del fronte è pero inquadrato nell’ordine 

delle balconate a sbalzo continue”34; i conforma la norma compositiva de l’alçat. De la 

mateixa manera ho defensa Coderch: “El fet de no existir pràcticament orientació nord 

ni sud (...), l’estudi de la distribució més convenient han donat com a resultat una 

                                                             
34 Cita de GARDELLA, I. Cit. en: CANELLA, G.; ed. al., Ignazio Gardella. Progetti e architetture 
1933-1990. Marsilio Editore, Venècia: 1992, pàg. 21. 

 

Figura 13. Façanes laterals. 
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planta simètrica i unes terrasses simètriques com a conseqüència natural [de l’espai 

interior]”35. La façana posterior de l’edifici de Gardella, però, que dóna al nord, a una 

zona de serveis dels edificis contigus, té la balconada de dimensions més reduïdes i 

s’alterna amb tancaments a ras de mur exterior amb persianes fixes.. 

 La planta baixa d’ambdós edificis està definida per un pòrtic que pren gran part 

de la longitud de la façana i que deixa a vista l’estructura, feta a partir de pilars de 

formigó armat, si bé en el cas català encara s’usen els murs de càrrega a la resta de 

plantes, per allò d’adequar-se a la realitat econòmica del país. Aquest pòrtic adquireix 

també, en ambdós casos, la funció de porxo d’accés de vehicles, previ a l’aparcament. 

 Els tancaments exteriors són, en el cas milanès, de ferro i estan previstos d’un 

sistema d’obscuració amb persianes venecianes amb dues ubicacions: a la part 

interior per als tancaments protegits per la terrassa, i a la part exterior per als 

tancaments a ras de façana. La mateixa composició es crea a l’edifici de Coderch, on 

el tancament amb les persianes de Llambí delimita l’espai extra dedicat a la galeria o 

tribuna de les balconades, mentre que les obertures, amb perfileria de fusta, 

s’encasten al mur exterior i delimiten el perímetre volumètric. Així es crea la mateixa 

doble pell que ja es detectava en l’anàlisi dels edificis “Tokio” i “Tognella”. Aquest és 

un recurs clarament vernacular, procedent dels pòrtics i galeries mediterranis.  

 A l’edifici de Gardella les façanes de la pell interna estan arrebossades i 

pintades de rosa, mentre que en la pell exterior estan revestides amb rajoles de maó 

Klinker. Es tracta d’un material ceràmic de revestiment, però tractat industrialment i 

tecnològica per tal de millorar les seves propietats i augmentar-ne la resistència. En 

canvi, Coderch recórrer al ja “clàssic” maó vist tradicional, no com a revestiment sinó 

com a element portant; probablement perquè és l’únic material de què disposa per 

realitzar una paret de càrrega, però sobretot per crear un vincle tectònic amb 

l’emplaçament on es troba l’edifici. De fet, l’objectiu és el mateix que el de Gardella: si 

                                                             
35 Cita de CODERCH, J. A. Cit. en: ARMESTO, A. José Antonio Coderch. Santa & Cole, 
Barcelona: 2008, pàg. 105. 

Figura 14. Detall de les façanes. 
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bé en el seu cas, i en no necessitar que els murs exteriors siguin de càrrega, pot optar 

per revestir les façanes amb un material molt més lleuger però amb l’acabat del maó. I 

el mateix succeeix en el cas dels tapajunts dels forjats de les terrasses, en què 

Gardella fa sobresortir del perímetre de l’edifici l’estructura horitzontal i la revesteix 

amb perfils d’acer galvanitzat i pintat de color gris plom, en un clar gest d’inclusió de la 

tecnològica moderna arquitectònica, si bé, els motllura per recordar la tradició 

vuitcentista. En canvi, Coderch opta també per deixar els forjats vistos, però en el seu 

estat natural, rugós, cru: sense revestiment, amb la voluntat d’augmentar el grau de 

llenguatge modern. Finalment, el fet que els dos arquitectes aporten als seus edificis el 

cromatisme propi del maó, és un element més a tenir en compte pel que fa al vincle 

tectònic amb el context, a més d’aportar una concepció més plàstica. 

 És important tractar, en el cas d’aquestes dues obres, el tema de la coronació 

de l’edifici. Tot i que aquesta no és igual en els dos casos, sí que té una mateixa 

voluntat de transmissió de valors metodològics. En el cas de Gardella la coberta és 

volada i a dues aigües, molt inclinades, d’acord amb l’estil propi de la tradició popular 

vernacular milanesa, però també per marcar un fort contrast amb els altres elements 

de l’edifici que són fortament moderns, com el mateix sistema constructiu de planta 

lliure. I Coderch assimila aquest recurs, però de manera oposada: la coberta és plana i 

està feta a partir d’una gran peça horitzontal de formigó armat vist, disposat damunt les 

terrasses dels àtics per fer ombra. Es tracta, doncs, d’un recurs més propi de 

l’arquitectura del Moviment Modern, que no pas de l’arquitectura popular, però que 

adquireix una funció que sí que és pròpia de l’arquitectura tradicional mediterrània: 

aquella d’aportar ombra en una zona altament assolellada, com si d’un pòrtic, o d’una 

pèrgola, es tractés. 

 La distribució interior està resolta en els dos edificis de manera similar, tant des 

del punt de vista del seu ús com de la situació de les zones principals i de la seva 

relació amb l’exterior. Tot i les reminiscències tradicionals i vernacles, el funcionalisme 

detectat en l’espai interior porta Coderch a augmentar de manera exagerada les 

comunicacions verticals per tal d’evitar l’encreuament de circulacions entre el servei i 

els propietaris, que és, de fet, el punt de partida dels habitatges de luxe. D’aquesta 

manera, la disposició estratègica dels ascensors, que permeten l’’accés individual a 

cada habitatge, possibiliten l’organització al seu voltant d’unes circulacions 

especialment atentes a les necessitats d’un habitatge actual. Aquesta idea d’ubicar el 

rebedor al centre de l’espai recorda a la distribució de l’edifici de Gardella, en què el 

distribuïdor principal de l’habitatge es troba ubicat en una franja central, dividint l’espai 

en tres: zona de dia, zona de nit i serveis. 
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  Aquest bloc de pisos inaugura les relacions de Coderch amb la rica burgesia 

urbana, i aquest aspecte es reflecteix en el programa de la oferta: a nivell col·lectiu, 

serveis comuns, jardins, piscina i ampli garatge; a nivell individual, diferenciació de la 

zona de servei des de la resta de la casa per mitjà d’entrades independents, arribada 

d’un ascensor directament al vestíbul de cada pis, habitacions amb dotacions en 

Figura 15. Planta Edifici d’habitatges al carrer Compositor Bach. 

Figura 16. Planta “Casa Tognella”. 
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super-standard, i absolut refinament dels detalls i dels materials. Si a l’edifici de 

Coderch hi ha quatre habitatges per planta, en el de Gardella n’hi ha dos, separats, en 

cada nivell, per un envà a manera d’espina central que s’estén des del bloc escala, on 

es troben individualitzats els accessos als habitatges, fins al front sud de l’edifici. 

Aquesta paret s’ha col·locat a totes les plantes en uns posició diferent, depenent de les 

mides dels pisos, i roman imperceptible des de les façanes ja que s’ha fet coincidir 

amb el tancament d’una de les tribunes vidriades. 

 Els dos edificis estableixen un programa concret i minuciós que respon a les 

necessitats específiques d’un client, per la qual cosa la seva postura és també 

clarament realista. Resulta paradigmàtic el cas de Gardella, qui, separa, com el català, 

l’entrada principal de l’entrada de servei, de tal manera que no es generin circulacions 

creuades. L’estructura de pilars i un únic bloc escala central li permeten tenir tots els 

envans interiors sense càrrega per tal de poder-los col·locar segons les necessitats 

particulars de cada usuari. Aquest bloc escala, accessible ja sigui des del portal 

principal, com des de l’accés de servei, és comú a tots els pisos. Així s’ha pogut ubicar 

a les dues bandes la zona de dia i la de nit. La diürna s’aboca a la façana sud, la del 

jardí, mentre que els dormitoris i les estances de servei s’han previst cap a la façana 

nord. És així com aconsegueix que cada habitatge  tingui una distribució i unes mides 

completament diferents. L’únic element tipus que es repeteix a cada planta és el bloc 

de serveis -format pel bany de servei, la cuina, el safareig i el vestidor-, distribuït en 

dues unitats, de manera que a cada planta s’hi puguin ubicar dos habitatges 

independents. Curiosament, Gardella ha optat per ubicar a la zona diürna alguns 

dormitoris principals, sota la demanda dels propietaris, probablement com a resposta a 

un ús dinàmic d’aquesta estança. La característica més rellevant és l’èxit aconseguit 

pel que fa a la conciliació de la màxima flexibilitat en la dislocació planimètrica dels 

diversos ambients, fet que permet de crear solucions diferents en cada planta sense 

que això afecti al disseny ni a la forma de la façana. 

 Ambdós edificis s’han pensat a partir de les exigències dels propietaris-usuaris 

per tal d’obtenir la màxima flexibilitat en les distribucions interiors. És evident, per tant, 

que la preocupació dels seus arquitectes per la distribució de cada habitatge respon a 

una actitud que vincula les necessitats concretes i reals del present amb el context 

ambiental de l’emplaçament on s’ha d’aplicar aquestes necessitats: “Ogni progetto è 

un’esperienza a sé, che trova la sua compiutezza a partire della conoscenza delle cose 

reali”36. Amb aquestes paraules explica Giorgio Ciucci com Gardella concep el fet 

arquitectònic. Gardella considera que l’arquitectura consisteix en una excepcionalitat 

                                                             
36 CIUCCI, G. “Da Milano a Venezia”, Ignazio Gardella: progetti e architettura 1933-1990, op. 
cit., pàg. 23. 
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que s’insereix en la continuïtat dels processos industrials, productius, econòmics i 

socials; es tracta d’entendre l’ocasió projectual com un esdeveniment excepcional, 

únic. És un punt de vista molt similar al de Coderch, sobretot pel que fa a la necessitat 

de dissenyar pensant en cadascuna de les petites parts que formen el projecte sense 

tenir en compte el resultat final, que, segons explica a “No son genios lo que 

necesitamos ahora”, “no es un fin en sí, sino una consecuencia. (...) Creo que para 

conseguir estas cosas hay que desprenderse antes de muchas falsas ideas claras, de 

muchas palabras e ideas huecas y trabajar de uno en uno. (…) Hay que enfrentar la 

dedicación, el oficio, la buena voluntad, el tiempo, el pan de cada día (…)”37. En tot 

l’article hi ha present una clara postura ètica, a la recerca de l’autenticitat de l’ésser 

humà, en referència a Sartre i el seu existencialisme, la coherència individual i de 

resistència a un sistema que manifesta una crisi de valors: “(...) detrás de cada edificio 

que ves hay un hombre que no ves (...) de buena voluntad y de honradez”38. 

 

6.3.3. Integració de la tectònica del lloc concret en l’espai arquitectònic 

Edifici d’habitatges al carrer Pallars 

AUTORS ADREÇA PROJECTE REALITZACIÓ 

MBM C/ Pallars, 299-317 1958 1958-1959 

Edificio per abitazioni nel Quartiere IACP Mangiagalli II 

AUTORS ADREÇA PROJECTE REALITZACIÓ 

Albini & Gardella Via Airaghi, 3 - Via De Predis, 11 1950 1950-1952 

 

 La tectònica es relaciona, en arquitectura, amb la creació d’un vincle directe 

entre la geologia del territori on l’edificació es troba i la pròpia edificació. L’exemple 

més clar de realització arquitectònica com a fet tectònic és la Casa Ugalde (1951) de 

Coderch, on la construcció s’adapta per complet a la forma del desnivell de la 

muntanya i entra a formar-ne part. Hi ha un vincle molt explícit entre l’arquitectura i la 

seva geologia. En les obres que s’analitzen a continuació, però, ubicades en ciutats 

amb una parcel·lació urbanística, aquest fet tectònic s’ha d’entendre com l’adequació, 

adaptació i emmotllament de les construccions a aquest espai delimitat i tan concret. 

 

                                                             
37 CODERCH, J. A., op. cit., pàg. 58. 
38 Íbid. 
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 Tant l’Edifici d’Habitatges al carrer Pallars de Bohigas, com l’edifici del   

Quartiere Mangiagalli II d’Albini i Gardella, donen fe d’aquesta concepció. En ambdós 

casos es tracta d’allotjaments populars de limitada dimensió destinats a obrers. En la 

iconografia domèstica, així com també en l’ús dels materials, es detecta la voluntat 

Figura 17. Vista de les façanes principals de l’ Edifici d’habitatges al carrer Pallars (1958-1959), de 
l’estudi MBM (esquerra), i l’Edificio per abitazioni nel Quartiere IACP Mangiagalli II (1950-1952), de 
Gardella i Franco Albini (dreta). 



250 

 

d’adhesió a la realitat econòmico-constructiva, en clara coherència amb les 

deficiències tècniques de l’època, a Barcelona, i amb les imposicions governamentals 

a Milà.  

 La monòtona continuïtat de la illa Cerdà, que apareix sobretot quan no s’altera 

per la divisió de la parcel·la, intenta en els habitatges del carrer Pallars ser superada 

gràcies a la individualització dels diferents cossos, separats per l’escala i els 

estenedors, i que s’emfatitza encara més per la forma esbiaixada de la façana. El propi 

Bohigas explica quina n‘era la intenció: “En comptes d’entendre l’edifici com un bloc 

continu i coherent amb el teixit de l’eixample, el vàrem dividir en mòduls que ens 

permetien donar a les cobertes un tractament d’arquitectura rural, (lligat amb aquell 

moviment que el propi Sartoris va prodigar)”39. Però aquest recurs, nou per Bohigas, 

era usual en l’arquitectura d’Albini de la immediata postguerra, en un clara voluntat de 

recuperació de la tradició llombarda, amb la seqüència mixtilínia de plans angulats. En 

aquest cas, Albini i Gardella introdueixen la unió de cada habitatge individual amb el 

cos escala a través d’una petita passarel·la, a manera de replà, que ventila a l’exterior 

a través de lames horitzontals de peces prefabricades que reinterpreten, amb un 

llenguatge nou, la tradició històrica de la ringhiera (barana), que constitueix un element 

típic de l’habitatge popular milanès, i que tenia per objectiu ser un punt de trobada 

entre els veïns (actualment aquestes passarel·les han estat cobertes). Per la seva 

banda, i en correspondència amb l’obra milanesa, els replans dels habitatges del 

carrer Pallars, si bé compositivament són més senzills i responen a la necessitat 

d’economitzar metres quadrats, també tenen aquesta voluntat socialitzadora en tant 

que en el mateix replà on hi ha els accessos als habitatges, hi ha també l’accés a les 

escales que comuniquen les diferents plantes. Pel que fa a la ventilació d’aquest cos 

escala, en ambdós edificis es projecta com un element clarament recuperat de la 

tradició arquitectònica mediterrània: es tracta de la retícula de maó vist en el mur 

exterior que dóna a la façana del carrer. Però també es recórrer a l’ús d’altres 

elements tipològics vernaculars, com la coberta de teules a dues aigües amb la 

corresponent cornisa, les finestres verticals i les persianes de llibret.  

 La utilització dels materials intenta ser molt unitària atès que gairebé s’empra 

exclusivament el maó vist, en el cas català, i el maó arrebossat i pintat dels colors 

típics de la casa llombarda, en el milanès. L’ús de les llindes de formigó armat, la 

fàbrica portant elemental, les bigues de formigó i els revoltons o les escales de volta, 

són clars elements de comunió mediterrània que es manifesten en les dues obres.  
                                                             
39 BOHIGAS, O. “Reposición de la polémica sobre el realismo”. A Annals d’Arquitectura, 3, 
Barcelona: 1983, pàg. 38. Es tracta de la publicació d’una de les taules rodones realitzades 
amb motiu de la Setmana Cultural organitzada per l’ETSAB el 1983 amb títol: “25 anys 
d’arquitectura catalana”; moderador: Helio Piñón; ponents: Oriol Bohigas i Josep Mª Fargas. 
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 El procés compositiu s’articula en una gran complexitat en la configuració 

distributiva dels ambients interiors. És molt concentrada i es divideix en dos àmbits: el 

diürn, format per un únic espai entrada-cuina-menjador; i l’àmbit nocturn, amb tres 

Figura 18. Planimetria planta tipus Edificio per abitazioni nel Quartiere IACP Mangiagalli II. 

Figura 19. Planimetries Edifici d’habitatges al carrer 
Pallars. 
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habitacions i un petit bany, en el cas de l’edifici de Barcelona, i dos dormitoris, bany i 

un vestidor, en el milanès. Cal esmentar el cas del vestidor, ja que és un element típic 

de l’arquitectura tradicional milanesa i que s’ubica sempre en una habitació separada 

dels dormitoris, independentment del fet que aquests disposin d’armaris encastats. 

Aquesta planta compacta de l’habitatge tipus, en la qual rebedor, cuina i sala d’estar-

menjador es troben connectats directament, rebel·len una evident intenció reformista 

que emmarca la temàtica del Regionalisme Crític Mediterrani. El rebedor no té cap 

separació amb la cuina, malgrat que el lloc de pas roman perceptiblement fora del seu 

àmbit: els dos àmbits estan separats només per una paret baixa en el cas del carrer 

Pallars, i per un envà en el cas de Mangiagalli; no obstant, en tots dos edificis l’accés a 

la cuina des del menjador és obert. També és comú el bloc d’armaris que marca el pas 

d’entrada als dormitoris.  

  La diferència de quantitat d’espai urbà disponible entre una ciutat i altra, imposa 

la decisió de com ventilar; i per això, cada edifici s’ha hagut d’adaptar a les vicissituds 

del seu context. En el cas de Barcelona, Bohigas apunta que el pati interior de 

ventilació facilita un tipus d’habitatge concentrat, on es requereix la màxima quantitat 

d’apartaments, i que té molts avantatges econòmics i fins i tot estètics i psicològics40. 

Els estenedors estan aïllats de l’exterior per una gelosia construïda amb els mateixos 

maons del cos escala i als quals s’accedeix directament des de la cuina. I les finestres 

dels dormitoris disposen d’una fulla vertical independent per millorar la ventilació. Si bé 

aquest recurs respon al criteri del Regionalisme Crític sobre la importància del territori 

on s’estableix l’edifici, val a dir que el cas milanès està més ben resolt, ja que en 

disposar de més espai urbanitzable, i en estar ubicada la construcció en una nova 

                                                             
40 RED., “Grupo de viviendas para obreros de una factoría metalúrgica”. A Quaderns 
d’Arquitectura, 44, Barcelona: 1961, pàgs. 60-61. 

Figura 20. Vistes dels interiors de l’Edifici d’habitatges al carrer Pallars. 
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zona de la ciutat, totes les estances s’han pogut disposar amb obertures a l’exterior; i 

només els banys ventilen a través d’un cel obert. 

 Aquesta nova manera de construir aconsegueix substituir els principis 

doctrinaris del Moviment Modern per una visió més humanitzada de l’habitatge 

popular. Bohigas inicia, amb aquest projecte, la construcció d’una sèrie d’obres 

regionalistes crítiques mediterrànies amb l’objectiu de manifestar una clara voluntat de 

sinceritat constructiva i econòmica en l’ús de tecnologies i materials artesanals o pre-

industrials, així com l’exaltació d’un clara pobresa plàstica que remet als models rurals 

i populars, i que explicita aquest emmotllament al terreny. I amb aquesta claredat ho 

manifesta el propi Bohigas: “Un cop fonamentat el llenguatge del nou estil, el que ha 

d’exigir-se a cada arquitecte és que precisament eviti les goteres, que s’ajusti a les 

realitats tecnològiques i socials del país i del moment, que faci una obra per ser 

habitada per un determinat grup d’homes i que tingui la humilitat de no proclamar 

diàriament massa transcendències”41. 

 És així com Bohigas i el seus socis adapten la manera de fer de l’arquitectura 

primer-realista milanesa, que es troba en la condició d’haver d’operar en un context 

d’estratificació històrica del tot excepcional: “Aquesta casa per nosaltres representava, 

molt clarament, una determinada posició dins l’ambient d’aquest nou-realisme, és a dir, 

el gust per la tradició constructiva”42. Per la seva banda,  la doble formació de Gardella 

(ingenyeria civil i arquitectura) és perfectament representativa de la seva contínua 

dialèctica entre art i tècnica, que plasma la seva metodologia projectual com a pas de 

la intuïció artística a la representació objectiva de l’espai. 

 Tal i com apunta Sergio Boidi, Gardella prové del racionalisme entès com a 

mètode apriorístic, com a forma de plantejament dels problemes projectuals i com a 

procediment operatiu pel qual s’actua a través de successives verificacions43. Per això 

la seva obra és plena d’un realisme empíric desenvolupat amb gran coherència 

gràcies a la puresa tecnològica del disseny dels detalls constructius, l’encertada 

elecció dels materials i la correcta execució de les manufactures. 

 Amb Gardella, Albini havia instaurat una associació que tenia les seves arrels 

en una afinitat de temperament noucentista: la inflexió neoclàssica es mostrava molt 

pronunciada en el desenvolupament de les obres, que Gardella va anar afinant i Albini 

va anar adaptant. Gardella considera que cada problema té una solució concreta i que 

cal usar els materials del lloc: “Quando l’architetto opera deve operare con i mezzi che 

                                                             
41 BOHIGAS, O., “Cap a una arquitectura realista”. A Serra d’Or, any IV, nº 5, Montserrat: maig 
1962, pàgs. 20.   
42 BOHIGAS, O. “Reposición de la polémica sobre el realismo”, op. cit.,pàg. 38. 
43 BOIDI, S., “La componente metodológica nell’architettura di Gardella”. A Lezioni di 
progettazione. Electa, Milà: 1988, pàg. 63. 



254 

 

ha a disposizione: se opera in un’economia artigianale deve operare con i mezzi 

consoni all’economia artigianale”44. Per tant, des del seu punt de vista cal partir de la 

tècnica i dels materials disponibles amb intel·ligència, per tal de crear una obra amb 

càrrega d’autenticitat, i no per dur a terme un exercici merament formal. Només així 

s’aconsegueix que l’obra sigui un “fatto autentico di cultura, diciamo anche –senza 

paura- di poesia, e come tale favorisce di formarsi  di un costume, di una civiltà capace 

di comprendere nella loro effettiva realtà e complessità e nelle loro interrelazioni tutti i 

problemi”45. 

 

6.3.4. Estudi lumínic, tèrmic i acústic 

Edifici d’habitatges “Casa dels Braus”    

AUTORS ADREÇA PROJECTE REALITZACIÓ 

Moragas Gran Via de les Corts Catalanes, 798-812 1959 1960-1962 

Unità residenziale “Cà Granda Nord” 

AUTORS ADREÇA PROJECTE REALITZACIÓ 

Gandolfi Entre l’Ospedale Maggiore i Viale Fulvio Testi 1956 1956-1957 

 

 A continuació s’analitzaran dues obres on la preocupació pels factors climàtics 

sobrepassa qualsevol fita dels seus coetanis. Han estat projectades amb una especial 

atenció envers l’eix heliotèrmic, així com totes les condicions climàtiques locals, per tal 

d’integrar-se de la millor manera possible al lloc al qual formen part.  

 L’Edifici d’habitatges barceloní, conegut popular amb el nom de “Casa dels 

Braus”, és obra de Moragas i està format per tres blocs, que comprenen, a més dels 

propis habitatges, diversos locals comercials i oficines; i s’ubiquen a la cantonada de la 

Gran Via amb el carrer Padilla. La seva proximitat a la plaça dels Braus suggereix a 

Moragas la idea d’il·lustrar la façana i els vestíbuls amb temes taurins. Una protecció 

de plàstic preserva les fotografies de la influència de les humitats, la pols, etcètera. 

Donada la seva situació, als sostres de les terrasses, enrasades al mur, ni l’aigua ni el 

sol no poden perjudicar-les. Intencionadament tota aquesta “anècdota” de tradició 

local, s’ha deixat sobreposada a l’arquitectura, que es manté rígida, estructurada i 

racional. 

                                                             
44 GARDELLA, I., ed. al., “Dibattito sulla XIII Triennale”. A Casabella-Continuità, nº 243, Milà: 
setembre 1960, pàg.5. 
45 Íbid. 
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 Pel que fa a l’edifici milanès, comprèn un dels blocs de les tres unitats que 

formen el barri residencial anomenat “Cà Granda”, en una zona d’expansió al nord de 

Figura 21. Façanes Edifici d’habitatges “Casa dels Braus” (1960-1962), d’Antoni de Moragas
(esquerra), i Unità residenziale “Cà Granda Nord” (1956-1957), de Vittorio Gandolfi (dreta). 
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la ciutat que es va crear durant la postguerra, entre l’Ospeddale Maggiore i la Via 

Fulvio Testi. És obra de Vittorio Gandolfi. 

 Els habitatges de Moragas s'han projectat sense renunciar a la profunditat 

forma irregular del solar per tal de crear unitats simètriques; de la mateixa manera que 

també s’ha renunciat a edificar en alçada el triangle del xamfrà per evitar les 

distribucions que resulten en aquestes cantonades d’illa. Amb aquesta disposició es 

cerquen, a més, noves possibilitats d’illa de l’Eixample, gràcies a les darreres opcions 

en matèria d’ordenances de l’edificació que permeten més de quatre habitatges per 

planta a condició d’augmentar l’amplada de les escales i replans. Per la seva banda, 

els habitatges de Gandolfi, que, a diferència dels edificis barcelonins, sí que disposen 

de molta quantitat de sòl edificable, s’ubiquen al voltant d’una gran zona verda 

sistematitzada a partir de camins pedonals pavimentats amb ciment i que disposa de 

diversos espais per al joc infantil. Hi ha tres tipus de construcció: vertical a manera de 

torre; horitzontal a doble façana de sis plantes elevades; i un tercer tipus d’edificació 

consistent en el grup artesanal que es troba ubicat aleatòriament i que disposa de 

només tres plantes elevades, formades per la planta baixa, on hi ha el taller i els 

serveis, i les dues plantes superiors, que formen l’habitatge ens sí. Per aquesta 

comparativa, però, s’estudiarà el bloc horitzontal ja que és el que té més similituds 

amb l’obra de Moragas. 

 Els dos grups d’habitatges estan dissenyats per a un usuari que cerca 

modernitat, funcionalitat i baix cost. Un dels temes que més ha preocupat els seus  

arquitectes és l’entrada de llum natural als espais interiors i la comunicació amb l’espai 

exterior. La preocupació per la bona orientació i la visió de l’exterior, són determinants 

a l’hora de decidir col·locar la meitat dels habitatges orientats a sud (al pati d’illa), i 

l’altra a nord (a la Gran Via), degut a la  mala orientació del solar, en el cas de l’edifici 

de Moragas, amb l’objectiu que tots els pisos rebien per un lloc o altre la llum de Sol. 

En el cas milanès, i, en disposar de molt espai urbanitzable, els habitatges s’han 

orientat directament al sud per tal que el menjador i el dormitori principal rebin la major 

quantitat de llum durant el dia. És el mateix recurs que ha usat Moragas, el qual, a 

més, ha resolt la preocupació per la visió exterior ubicant la terrassa davant del 

dormitori, però amb accés lateral des del menjador que permet un finestral a tota 

amplada a ras de façana. De fet, en el cas concret d’aquesta obra, la idònia ubicació 

de la terrassa és un dels elements que més es té en compte durant la realització del 

projecte: “Si la terraza se sitúa al final de comedor junto a la fachada, durante los 

meses de invierno se imposibilita la vista directa del exterior. (...) Por otra parte, la 

entrada y salida de la terraza resta intimidad a la estancia y priva de aquello tan 
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agradable que es estar sentado junto a la ventana, mirando a fuera”46. Per tal d’evitar 

aquest inconvenient s'acaba situant la terrassa entre la façana i el dormitori principal, a 

través d'un accés lateral des del menjador, que permet un finestral a tota amplada a 

ras de façana. El recurs utilitzat per Gandolfi, i que aconsegueix el mateix objectiu que 

té Moragas, consisteix en semi-enrasar la terrassa al perímetre de la façana i trencar 

la seva ortogonalitat per mitjà del canvi d’angle, de 90º a 45º, del costat curt més 

proper a l’accés terrasa-menjador. Això permet la visió del carrer des de l’interior 

sense haver de sortir a la terrassa. 

 

 Cada bloc disposa de vuit habitatges per planta en el cas de l’edifici de 

Moragas, i de dos en el cas del de Gandolfi. Aquesta diferència rau en el fet d’usar o 

no els patis de llums. Aquests, indispensables en l’obra de Moragas per salvar la gran 

profunditat del solar, li permeten duu a terme una certa ventilació natural. En el cas de 

l’obra de andolfi, en canvi, en disposar de suficient espai urbà dóna sortida exterior a 

totes les estances. 

 La necessitat de Moragas de construir en tota la profunditat edificable comporta 

una distribució especialment allargada que situa únicament el menjador i el dormitori 
                                                             
46 RED., “Las Casas de los Toros”. A Cuadernos de arquitectura, nº 44. Barcelona: 1961, pàg. 
13. 

Figura 22. Detalls del comportament de les terrasses. 
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principal en façana, amb una àmplia comunicació amb l'exterior, mentre que la cuina, 

els banys i la resta de dormitoris ventilen a patis de llums. Cada habitatge tipus consta 

de quatre dormitoris, menjador, bany complet, bany de cortesia amb el lavabo separat 

de l'inodor, cuina, en la qual s’ha instal·lat un triturador d’escombraries, i una galeria 

amb accés independent, amb safareig i estenedor. Un inconvenient greu d’aquest tipus 

de galeries a l'hora d'estendre roba, i que Moragas ha volgut evitar, és el que es 

produeix quan l’aigua de la roba estesa s’escorre i cau damunt la dels pisos inferiors. 

Per això, ha optat per col·locar a cada galeria un voladís de protecció fet de plaques 

de fibrociment en una clara reinterpretació del pòrtic mediterrani. Es tracta d’una 

preocupació que Gandolfi ja té quan projecta el seu edifici anys abans i la resolt 

col·locant unes lames horitzontals orientades verticalment en angle de 45º, també de 

fibrociment, com a tancament de la galeria, que es troba a ras de façana. El seu 

objectiu és permetre la ventilació i l’assecament ràpid de la bugada que en el seu cas, 

en no haver-hi patis de llums i per evitar estendre la roba a la vista del carrer, es 

col·loca a l’interior de la pròpia galeria. L’accés a aquesta galeria es fa a través de la 

cuina, quan no és americana, fet que depèn de si els habitatges són de dues o de tres 

habitacions. En tots ells, com en els de l’edifici de Moragas, hi predomina una 

distribució lineal, amb passadís a l’eix central i les peces a banda i banda. Si bé els 

habitatges de Gandolfi tenen dimensions més reduïdes, tots inclouen dormitori 

principal i menjador, amb sortida a façana principal i terrassa, mentre que els altres 

dormitoris, el bany i la cuina amb galeria, s’ubiquen a la mateixa façana sud, o a la 

nord, depenent de la seva tipologia: els apartaments d’un sol dormitori tenen cuina 

americana i no disposen de galeria independent, la qual es converteix en una 

prolongació de la terrassa del menjador; mentre que els apartaments de dos i tres 

dormitoris, mantenen la distribució tipològica de Moragas. 

 Aquests recursos tenen per objectiu optimitzar al màxim els factors climàtics 

específics del lloc i la llum n’és el més rellevant. Frampton defensa la seva importància 

en tant que és el factor primordial a partir del qual es rebel·len el volum i el valor 

tectònic de l’obra.  

 L’estructura d’ambdós edificis és de formigó armat i el revestiment exterior de 

les façanes és de maó vist, amb la diferència que l’edifici de Gandolfi ja disposa de 

planta lliure, mentre que en el de Moragas el maó constitueix els murs portants. 

Ambdues obres coincideixen també en la reinterpretació de la tendència renaixentista 

de crear una divisió visual de les plantes en façana, en aquest cas deixant l’estructura 

vista, horitzontal i vertical, sobresortint del perímetre de la façana. Si bé només l’obra 

de Gandolfi té la coberta a dues aigües, Moragas a fet ús de les terrasses dels àtics 

per marcar una reculada volumètrica que reinterpreta en clau moderna la inclinació 
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d’una coberta. El criteri d'aprofitar al màxim els sistemes constructius tradicionals 

constitueix un recurs molt usat en l'obra de Moragas, qui considera, en el moment del 

disseny d'aquesta obra, que “al nostre país l’edificació no ha sortit encara de l’època 

artesana. Per tant, voler implantar de sobte uns mètodes sense disposar del complex 

industrial adequat que faci possible el seu ús, és llençar els diners o voler fer 

l’esnob”47. 

 Es tracta d’una obra de pretesa síntesi, Tal i com afirma Montaner,: “(...) 

conciliant les noves tecnologies –la rígida estructura de formigó armat- amb els 

materials tradicionals –maó, ceràmica, fusta, etc.-. En la seva obra residencial, 

Moragas s’aproxima (...) a l’arquitectura del nord d’Itàlia”48.  

 

6.3.5. Ús de recursos per experimentar amb la plasticitat 

 

 Els edificis que es comparen a continuació s’han projectat amb un clar objectiu 

en comú: la voluntat conscient de representar un volum arquitectònic que fugi de la 

tipologia d’edifici d’habitatges urbà propi 

del Moviment Modern, monòton i avorrit, 

a través de la inserció d’elements de 

l’arquitectura tradicional local, adaptats, 

però, a la realitat del present, tant en el 

seu formalisme com en l’ús dels 

materials, per recuperar la seva dignitat 

perduda. En relació a l’edifici de la 

Meridiana, el seu arquitecte així ho 

afirma: “A la casa de la meridiana 

trobem (…) el gust pel pintoresquisme 

que va ser un factor força important 

                                                             
47 TEIXIDOR, P., “Antoni de Moragas: entrevista realitzada per Pepita Teixidor”. A Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme, nº 157, Barcelona: 1983, pàg. 104. 
48 MONTANER, J. M., “L’arquitectura d’Antoni de Moragas”. A MONTANER, J. M., et al., Antoni 
De Moragas Gallissà. Homenatge, Gustavo Gili / FAD, Barcelona: 1989,  pàg. 37. 

Edifici d’habitatges a l’avinguda Meridiana   

AUTORS ADREÇA PROJECTE REALITZACIÓ 

MBM Avinguda de la Meridiana, 312 bis-318 1959-1960 1962-1965 

Edificio per abitazioni in via Nievo 

AUTORS ADREÇA PROJECTE REALITZACIÓ 

Luigi Caccia  Via Ippolito Nievo 28/A 1956 1956-1957 

Figura 23. Casa Luigi Caccia (1947-1950), de Luigi 
Caccia. 
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d’aquest moviment que en dèiem realisme. (...) Era un plantejament tan arrelat a la 

tradició del moviment modern que ens feia angúnia de pensar en una arquitectura 

moderna horitzontal, unitària, de bloc únic”49. Per la seva banda, Luigi Caccia també 

defensa aquest modus operandi: “(...) la tipologia edilizia urbana meno qualificata, il 

condominio, viene trasfigurata conferendogli la dignità di palazzo urbano”50. De fet, es 

tracta d’un arquitecte contemporani a Rogers, Albini i Gardella, amb els quals va 

compartir l’intens context cultural milanès de postguerra. El seu extraordinari 

eclecticisme, capaç de tractar amb la mateixa passió creativa i el mateix rigor 

metodològic, els múltiples aspectes i les diferents escales del projecte arquitectònic, li 

permeten realitzar obres tan genials com la casa de la seva família a la piazza 

Sant’Ambrogio (1947-1950), just després de la fi de la guerra. Caccia aconsegueix fer 

seva la vena de la tradició milanesa, que deriva de certes atencions i característiques 

del noucentisme llombard en relació a la concepció privada de la casa, amb la qual 

pretén “confezionare un abito su misura”51. 

 L’obra que aquí es tracta forma part del pla de desenvolupament i extensió de 

la Fira de Milà i constitueix la seva primera gran aportació en la recerca sobre 

l’habitatge col·lectiu. L’article sobre Caccia publicat a Casabella defineix amb molta 

claredat com la seva arquitectura participa de l’actitud regionalista crítica: “Le sue 

costruzioni (...) sono caratterizzati da un eccezionale livello di gusto che guida e 

controlla l’attento studio dei particolari, l’articolazione della composizione, l’inserimento 

nell’ambiente. Le componenti di questo gusto (...) hanno radici (...) in una vena (...) 

                                                             
49 BOHIGAS, O “Reposición de la polémica sobre el realismo”, op. cit., pàg. 39. 
50 Cita de CACCIA, L. Cit. en: CRIPPA M. A.; ZEVI, B. (dir.), Luigi Caccia Dominioni. Flussi, 
spazi e architettura. Col·lecció Universale di Architettura nº 3, Testo & Immagine, Torí: 1996, 
pàg. 6 
51 Cita de CACCIA, L. Cit. en.: CRIPPA, M. A.; ZEVI, B., op. cit., pàg. 24. 

Figura 24. Façanes Edifici d’habitatges a l’avinguda Meridiana (1959-1965), de MBM (esquerra), i
Edificio per abitazioni in via Nievo (1956-1957), de Luigi Caccia (dreta). 
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della intricata tradizione”52. També en els habitatges de la Meridiana de Bohigas, la 

disposició i dimensions del volum estaven exactament fixades en el pla urbanístic de la 

zona i exigien la creació d’un bloc nord-sud que es podia estructurar a través de 

l’organització lògica i típica de l’arquitectura moderna. Bohigas, però, volia fugir 

d’aquest plantejament.  

 Pel que fa a la tipologia, l’edifici de Caccia constitueix un bloc aïllat, que, per 

tant, no requereix de patis de llums i permet una ventilació natural directament 

connectada amb l’exterior. I tot i que les dues obres estan pensades a partir de l’eix 

heliotèrmic, la de Bohigas és més complexa en aquest aspecte ja que empra el doble 

bloc, on continua el desenvolupament de les seves investigacions sobre l’habitatge 

modest. D’aquesta manera, entre els habitatges que donen al nord i els que ho fan al 

sud hi ha un gran pati que pràcticament divideix el conjunt en dos blocs gairebé 

independents. En justa i lògica correspondència s’ubiquen habitatges en ambdues 

façanes, mirant uns a l’est i els altres a l’oest. Per millorar aquestes condicions de 

solellada es projecten totes les finestres en tribuna volada, amb l’obertura orientada 

vers el sud i el tancament massís vers el nord. Aquesta solució permet donar una 

major zona de solellada a igualtat de superfície de finestra; permet obtenció un reflex 

de Sol sobre la paret opaca sobresortint en certes hores que, d’altra manera, no hi 

penetraria; protegeix l’habitatge de les inclemències climatològiques del nord durant 

l’hivern i del Sol ponent durant l’estiu; aïlla les vistes mútues entre habitatges; i 

aconsegueix en les petites habitacions que componen cada habitatge un cert 

trencament espacial que les fa visualment més folgades.   

 L’objectiu dels dos arquitectes consisteix en dotar d’una personalitat diferent 

cadascun dels habitatges que formen el volum, partint d’un ordre geomètric 

preconcebut que al mateix temps manté la unitat i la gran escala del bloc edificat. 

                                                             
52 RED., “La nuova Casa Sant’Ambrogio”. A Casabella-Continuità, nº 199, Milà: gener 1954.   

Figura 25. Detalls fenestració. 
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Aquest ordre destaca per la gran força estereomètrica que tenen ambdós projectes en 

la composició de les façanes, on la disposició retallada de les obertures determina la 

distribució articulada dels espais interiors. La miniada successió de finestres i balcons 

enrasats al mur contrasta amb les grans dimensions del volum arquitectònic. Però no 

es tracta d’una senzilla successió ordenada amb objectius formalistes, sinó amb una 

composició en conjunt de més grans dimensions, que “pretenia ser matemàtica, però 

(...) tenia tants errors que (...) era gairebé a sentiment”53. L’avantatge d’aquest sistema 

permet la personalització de cada habitatge sense haver de variar-ne gaire la tipologia, 

ja que a aquest fet s’hi oposaven, en l’obra de Bohigas, de renta limitada, raons 

econòmiques, administratives i d’organització, com les formes d’adjudicació, la 

sol·licitud d’auxilis oficials, la distribució d’hipoteques, etc. El projecte de Caccia, en 

aquest sentit, té més llibertat en tractar-se d’un edifici burgès. No obstant, i, entenent la 

optimització com element fonamental de l’arquitectura moderna, ambdós arquitectes 

decideixen fixar les diverses posicions vàlides d’una mateixa finestra en un mateix 

dormitori i les diferents adaptacions d’un mateix tipus d’obertura a la sala d’estar-

menjador. Aquest recurs, que permet combinar finestres, amb terrasses enrasades i 

fins i tot tribunes, possibilita també l’obtenció d’un cert repertori de variacions que, per 

raons de mètode, més que no pas de plàstica, s’han ordenat a la façana segons un 

ritme en dues dimensions, la qual cosa dóna com a resultat unes façanes amb una poc 

concreta vibració volumètrica que transmet una àmplia diversitat d’habitatges 

lleugerament diferenciats i personalitzats. Però si bé en l’edifici de Bohigas aquesta 

vibració volumètrica es detecta bàsicament per les tribunes volades, el balcons 

enrasats, i les persianes de llibret que matisen el pas de llum, en el cas del bloc de 

Caccia, ho fa, a més, pel trencament vertical que pateix el volum per acollir la franja de 

ventilació del cos escala, a manera de reixa. Entre les diverses raons que empenyen 

Caccia cap aquesta transformació hi ha, en primer lloc, el contrast entre la regularitat 

volumètrica de la construcció i la refinada textura del revestiment en ceràmica vidriada 

Klinker; en segon lloc, la composició en el disseny de les façanes on les finestres de 

perfileria metàl·lica s’ubiquen a ras de mur i nodreixen l'estructura interna de les 

estances; i en tercer lloc la cura en l’articulació espacial de les zones comunes de 

l'edifici, amb paviment de mosaic de l’artista Francesco Somaini, i en el 

desenvolupament vertical del cos escala helicoïdal, entès com un dispositiu funcional 

però també com una ocasió per experimentar amb els detalls refinats. Finalment, cal 

esmentar els porticons de vidre fumat, a manera de sobre-finestres corredisses, que a 

més de tamisar l’entrada de llum a l’interior dels ambients, aporta una gran plasticitat a 

                                                             
53 BOHIGAS, O., “Reposición de la polémica sobre el realismo”, op. cit., pàg. 38. 
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l’obra i constitueix una forta i agressiva reinterpretació del porticó mediterrani corredís, 

que anys abans haurà utilitzat en la versió clàssica a la seva casa familiar de piazza 

Sant’Ambrogio.  

 

 Aquesta plasticitat que Caccia practica a la seva obra s’observa també, de 

manera potser menys refinada, més brutalista, a l’edifici de la Meridiana. Ambdues 

obres presenten les façanes revestides amb plaques ceràmiques en acabat brillant, en 

el cas barceloní de color marró fosc i de fabricació pràcticament artesana, mentre que 

en el cas milanès són de color verd i, com en els habitatges de la via Marchiondi de 

Gardella, tractades de manera industrial. Els congrenys i els voladissos de les 

“tribunes” són de formigó armat vist. Destaquen, però, per damunt dels altres, dos 

Figura 26. Plantes de l’ Edificio per abitazioni in via Nievo (a dalt) i de l’ Edifici d’habitatges a 
l’avinguda Meridiana (a baix esquerra); i  organització de la fenestració de l’edifici barceloní (dreta). 
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elements que tenen fortes reminiscències històriques: les jàsseres de formigó en forma 

d’arc a l’edifici de Bohigas i recte en el de Caccia, però que en els dos casos recorden 

un cop més els pòrtics mediterranis; i la cornisa de l’edifici, també de formigó, en una 

evident reinterpretació de la coberta meridional. El gran element diferencial és el 

sistema constructiu, com ja ve sent habitual: l’edifici a la via Nievo gaudeix de planta i 

façana lliures, mentre que l’edifici de la Meridiana només disposa de l’estructura 

horitzontal en formigó armat sobresortint en façana, mentre que els murs continuen 

sent portants.  

 Hi ha una clara intenció, per part dels dos arquitectes, de crear volums i espais 

molt plàstics, on l’experimentació de les textures resulta l’element rellevant que els 

permet vincular el fet arquitectònic amb la tradició: Bohigas apunta que “la introducció 

d’elements força rurals i pintorescos en sí mateixos (per exemple les persianes podien 

variar segons les necessitats de l’usuari) responia a la voluntat de fer una superfície 

única puntejada amb una certa textura”54. Per la seva banda, Rogers defensa el mateix 

punt de vista en un article de Casabella on escriu sobre l’obra en qüestió de Caccia, en 

què detecta que l’excés de caracterització del volum confereix a l’edifici un to gairebé 

rural: “Il vivace sperimentalismo di Caccia (...) qui ha estratto il senso della città con 

coerenza di stile e senza cedere a compiacimenti di gusto, sempre qualificato ma non 

                                                             
54 BOHIGAS, O., íbid. 

Figura 27.  Imatges dels pòrtics d’entrada. 

Figura 28. Vistes de les cobertes. 
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altretanto controllato come era visibile, ad esempio, nella casa in condominio a Milano. 

L’edificio pare tendere a una condizione di oggetto astratto, solo funzionalmente 

connesso al proprio tema, la casa”55. 

 Es detecta una acurada atenció a les connexions entre l’exterior i l’espai 

interior, entre oberts i tancats, i entre públic, semi-púbic i privat. Els recorreguts van 

sempre de fora cap a dins i exerceixen una funció semi-pública als corredors i replans 

de l’edifici, mentre que a l’interior de cada habitatge o pis exerceixen una funció de 

privacitat. En aquesta voluntat d’optimitzar recursos, Bohigas intenta agrupar, en cada 

habitatge, serveis i instal·lacions i, al mateix temps, manté una certa independència de 

les circulacions dormitori-bany i cuina-menjador. Per la seva banda, Caccia agrupa el 

cos escala, tant el principal com el de servei, en un únic bloc. A la configuració 

acurada de l'interior de cada habitatge i habitació, on l’accés a cada espai es fa a 

través de galeries i passadissos, segueix una distribució racional dels recorreguts 

d'accés a l'edifici mitjançant una distinció entre l'entrada posterior i directe al garatge i 

la principal al costat anterior. Un cop més Caccia posa de manifest en aquesta obra la 

seva tendència a projectar a partir d’un cert enfocament urbanístic, i, per tant, és un 

ferm creient de la importància que la planta té com a matriu generadora de tot el 

projecte: la considera una eina per controlar la configuració dels ambients interiors, així 

com la definició funcional dels recorreguts. Fins i tot les connexions verticals sinuoses, 

que contrasten aparentment amb la regularitat ortogonal de la planta, semblen assumir 

un rol rellevant en la composició de l'obra, tot incidint en les façanes per tal de trencar 

el seu caràcter massís i, a través de la particular disposició de les obertures, marquen 

les directrius a partir de les quals es resol planimètricament tot el complex i s’organitza 

la distribució dels diversos nivells. Les escales transmeten una gran força 

centralitzadora dins el volum arquitectònic, amb el seu centre ocupat per l’ascensor, la 

circularitat del qual recorda la forma dels dissenys de taules, cadires o butaques de 

l’arquitecte. El motiu fonamental de la seva figuració respon a una lògica puntualització 

dels moviments de l’ésser humà, en què la planta representa la transcripció de la idea 

d'espai dinàmic indissolublement lligat a ell: “Sì, ritengo che l’uomo si muova 

essenzialmente per linee curve, non in un percorso rettilineo, come la navetta di un 

telaio a va e vieni, ma per linee circolari, ovali o sinuose che siano. Questa forma, 

propria del movimento umano, è matrice della forma architettonica”56. 

 Aquesta preocupació per satisfer la voluntat de l’usuari de l’habitatge és 

comuna als dos arquitectes i es manifesta ja de bon començament en la pròpia façana 

                                                             
55 ROGERS, E. N. “Il gusto al servicio della técnica”. A Casabella-Continuità, nº 230, Milà: agost 
1959, pàg. 31. 
56 Cita de CACCIA, L. Cit. en.: CRIPPA, M. A.; ZEVI, B., op. cit., pàg. 24. 



266 

 

dels seus edificis a través de la ubicació de les obertures de manera no lineal, sinó 

irregular, depenent de quina sigui la seva correspondència amb l’interior. Es tracta de 

l’experimentació amb l’espai que es disposa. Per Caccia l’interior de l’edifici resulta 

l’essència d’aquest i considera que és la volumetria bàsica de l’exterior qui ha 

d’adaptar-se a la distribució interior: “Se un architetto è serio e vuol bene operare deve 

cominciare il proprio lavoro dall’interno, piuttosto che dall’ esterno: la disposizione di 

ogni singolo arredo condiziona la distribuzione interna dell’alloggio e, quindi, anche 

delle aperture; l’insieme di tutto ciò forma l’appartamento e la somma degli 

appartamenti forma l’edificio. In sostanza, la facciata deve sempre potersi addatare alle 

diverse soluzioni planimetriche, dalle quali essa nasce”57. I en la versió catalana així ho 

indica l’article publicat sobre l’obra: “Otro tema que afecta fundamentalmente a la 

fachada es el intento de poner a la gran escala del bloque la miniada sucesión de las 

ventanas, que corresponde a la pequeña escala de la vivienda. Para ello, es necesario 

interrumpir la simple sucesión ordenada con una composición en conjuntos de mayor 

tamaño. (…) [con el objetivo de] personalizar cada vivienda”58. 

 És interessant observar fins a quin punt Luigi Caccia aplica els criteris 

arquitectònics que més tard usarà Bohigas. L’italià considera que el protagonista del 

seu treball ha de ser la pròpia arquitectura resultant i no l’arquitecte creador. Per això, 

si bé fou testimoni de l’arquitectura racional italiana dels anys trenta, defensava, en 

plena postguerra, la continuïtat de l’arquitectura moderna des d’un punt de vista 

realista i donant vida novament al patrimoni històrico-artístic llombard. El punt de 

partença de l’arquitectura rau en: “(…) la fiduciosa accettazione della realtà e della 

proprie possibilità di mettersi in relazione con essa, (...) che fa tesoro di una memoria 

mai archeologica, intessuta di concrete pratiche di vita e di mestiere”59. Defensa 

explícitament la importància d’aquest realisme poètic en el desenvolupament de 

l’interior de l’habitatge per tal d’arribar a l’estudi “caso per caso” de què parla Rogers i, 

per tant, d’obtenir la solució específica per a l’usuari d’aquell espai: “(...) 

l’appartamento e una microcittà con i suoi percorsi, i suoi vincoli, gli spazi sociali e 

quelli privati”60. Així, l'atenció constant a les necessitats d’aquest usuari s'expressen 

amb claredat en la seva obra, en una incansable recerca  de solucions planimètriques, 

de la mateixa manera que ho farà Bohigas. 

 

 

                                                             
57 Íbid. 
58 RED., “Grupo de viviendas en Avda. Meridiana”, dins de “Edificios para vivienda”. A 
Cuadernos de Arquitectura, nº 62, Barcelona: octubre-desembre 1965, pàg. 8. 
59 CACCIA, L. Cit. en.: CRIPPA, M. A.; ZEVI, B., op. cit. Pàg. 6. 
60 Íbid. 
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6.3.6. Inserció d’elements vernacles mediterranis reinterpretats 

Edifici d’habitatges a la ronda del Guinardó 

AUTORS ADREÇA PROJECTE REALITZACIÓ 

MBM Ronda del Guinardó, 44 1961 1962-1964 

Edificio per abitazioni INCIS a Vialba 

AUTOR ADREÇA PROJECTE REALITZACIÓ 

Franco Albini Via Felice Orsini, 68 1950 1950-1952 

 

 El sisè punt d’aquest Regionalisme Crític Mediterrani que s’ha establert 

s’exemplifica fefaentment amb una altra obra de Bohigas, l’edifici de la ronda del 

Guinardó i en adaptació del bloc de pisos obrers ubicats a la via Felice Orsini, 

projectats per Albini. Si bé el tema de la reinterpretació d’elements vernacles és un 

dels que més es manifesta en les obres tractades fins ara, és en aquestes dues on ho 

fa de manera més explícita.   

 L’edifici de Bohigas és una construcció promocionada en cooperativa privada, 

mentre que l’obra d’Albini constitueix un dels dos blocs que l’Istituto Nazionale Case 

Impiegati dello Stato (INCIS) encarrega a Albini per als seus treballadors, i forma part 

del grup residencial que projecta amb Piero Bottoni a Vialba, a la perifèria nord de 

Milà. Es tracta del primer treball de dimensió mitjana que Albini aconsegueix, des que, 

en acabar-se la guerra, es va dissoldre la seva relació professional amb Giancarlo 

Palanti i Camus Renato.  

Figura 29. Edifici d’habitatges a la ronda del Guinardó (1961-1964), de MBM (esquerra); i Edificio 
per abitazioni INCIS a Vialba (1950-1952), d’Albini (dreta). 
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 Els dos edificis estan destinats a habitatges que disposen d’un espai semi-

públic on poder socialitzar amb els altres veïns. Tant Bohigas com Albini opten per 

projectar unes zones comunes pensades com una reinterpretació d’elements 

vernacles dels seus respectius territoris. Bohigas crea un pati central, a manera de 

plaça de poble, com a resultat de col·locar els propis habitatges tipus en successió 

ordenada, seguint aproximadament els límits del solar. És important remarcar que 

aquest pati no té el caràcter convencional de pou de ventilació, sinó que esdevé un lloc 

de convivència i circulació. En canvi, Albini articula la composició de la pròpia 

edificació al voltant de les escales, ubicades de manera autònoma, a través de 

passarel·les encreuades que comuniquen directament amb cadascun dels habitatges, 

però que també permeten la trobada i la socialització entre els veïns (actualment les 

passarel·les s’han cobert amb una façana de vidre translúcid). Aquestes passarel·les 

també les usa Bohigas en les diferents plantes i les ubica al voltant del forat que 

genera el pati en alçada per comunicar el bloc escala, situat al centre de la planta, amb 

els habitatges. Amb aquesta disposició el pati roman visible des de qualsevol pis. Els 

diversos compartiments d’aquesta gran plaça s’han fraccionat i diferenciat, creant una 

fluent continuïtat d’espais, de manera que mai no apareguin al mateix temps els seus 

límits definitius. Al compartiment més ample s’ha situat una petita font, que formalment 

recorda alguns elements tradicionals dels pobles mediterranis i que centra una 

possible vida comunitària del conjunt.  

 Aquestes obres adquireixen una importància encara més gran quan s’analitzen  

Figura 30. Vista de les passarel·les ubicades al pati central, a l’edifici barceloní, i en façana en el 
milanès.  
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els materials de què estan revestides. La resolució dels detalls de tancament de 

l’edifici de la ronda del Guinardó s’ha fet partint d’aquesta voluntat de recuperar la 

tradició mediterrània. Per això s’ha usat a les zones comunes la ceràmica vidriada 

decorada en parets, la fusta en lames als falsos sostres, i el gres i la pissarra als 

paviments. Els acabats de les zones comunes de l’obra d’Albini són més rudimentaris i 

formen part de la façana exterior còncava, però també responen clarament al criteri 

vernacle, ja que totes les parets estan arrebossades i pintades en colors terrosos, com 

és típic en l’arquitectura tradicional llombarda. Les cobertes inclinades a dues aigües 

amb la corresponent cornisa, la fenestració vertical de forjat a forjat i les persianes i 

porticons afegeixen arguments per ratificar aquesta intenció reinterpretativa. Fins i tot 

el propi sistema constructiu, amb estructura inferior de formigó i murs de maó portants 

-l’edifici milanès gaudeix de planta i façana lliures però tanca les façanes amb parets 

de carreu-, juntament amb la fragmentació de les plantes per mitjà de la visió en 

façana de l’estructura horitzontal, en el cas barceloní, i a través de la disposició d’una 

junta en el milanès, atorguen a aquestes obres l’expressivitat comunicativa pròpia del 

primer realisme arquitectònic. És òbvia la voluntat dels arquitectes d’utilitzar un 

sistema constructiu senzill i econòmic que exemplifiqui la realitat del context ambiental. 

 Pel que fa a l’organització dels blocs, la configuració dels dos edificis està 

determinada per aquests espais dedicats a la socialització. A diferència dels volums de 

formes pures inspirades en paral·lelepípedes geomètrics bàsics, propis del Moviment 

Modern, l’edifici de la ronda del Guinardó es projecta en una cantonada típica del Pla 

Cerdà, de la Ronda del Guinardó i el carrer Lepant, i per tal d’obtenir un màxim 

aprofitament del solar es realitza un cos volat de fàbrica de maó vist sobre unes grans 

mènsules i suports de formigó armat que segueixen les direccions del viari, obviant la 

inclinació a 45º de la cantonada. La disposició dels diferents habitatges privats acaba 

configurant la façana reculada i el pati central. I el mateix succeeix en l’edifici d’Albini, 

Figura 31. Detall de les passaral·les. En l’edifici barceloní s’aboquen al buit que crea el pati central 
en planta baixa, mentre que a l’edifici milanès s’observa com la comunitat de propietaris ha optat 
per cobrir-les.  
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on el milanès instaura un mètode experimental, que ja s’havia començat a insinuar als 

habitatges de Mangiagalli II, i que implementa a partir de la descomposició dels volums 

de l'edifici per posteriorment recomposar-los per fragments, agrupats i ordenats per 

funcions homogènies, creant així el mateix efecte òptim de la reculada de l’edifici de 

Bohigas. Es tracta d'una línia d'investigació més complexa, però, ja provada en el 

projecte per al Refugio Pirovano (1946) a Cervinia, i que continuarà durant gran part 

de la seva carrera professional. En l’obra que aquí es tracta, es diferencien molt bé els 

volums dedicats a l'habitatge del del bloc 

escala. En conseqüència, els vincles 

horitzontals que formen les passarel·les 

constitueixen el nucli primari amb el qual 

Albini crea aquesta composició articulada 

dels volums.  

 Les plantes tipus dels dos edificis 

tenen, per tant, una forma irregular i 

acullen  cinc apartaments per pis, en el cas 

milanès, i nou en el català. També 

comparteixen una disposició 

tipològicament preestablerta, en què cada 

unitat és modular i es repeteix a diferents 

nivells amb una rotació de la cuina i el menjador, a l’edifici d’Albini, o de les diverses 

estances que formen l’habitatges, en el de Bohigas. Aquest dispositiu, originalment 

estudiat per Albini en el projecte per al barri de classe treballadora encarregat pel 

Cotonificio dell'Acqua a Legnano (1947), aquí es refina i es tradueix en un esquema 

generatiu de planta hexagonal, parcialment alterada en la realització final mitjançant 

l'addició d'un parell d'allotjaments en línia. La façana posterior i còncava del volum 

resultant acull l’àrea destinada als serveis -cuines, banys i trasters- mentre que els 

dormitoris i sala d'estar s’obren a la façana anterior, la  convexa, envers l’exterior. El 

tractament ondulat angular dels murs mixtilinis de l’edifici de Bohigas confereix a 

l’edifici una gran lleugeresa, que s’emfatitza encara més pel ritme vertical de les 

finestres –de terra a sostre- i les profundes reculades de les façanes, on explora els 

efectes de clar-obscur, que Albini també crea amb la forma del seu volum. Amb 

l’objectiu d’evitar la ventilació de les cuines a través del pati central, Bohigas optar per 

ventilar-les en façana, introduint una galeria amb accés independent des de la pròpia 

cuina, però que des de la façana només s’intueix ja que roman amagada per la 

mateixa retícula de maó que ja Bohigas havia usat a l’edifici del carrer Pallars. Les 

Figura 32. Refugio Pirovano (1946) a Cervinia, 
d’Albini.  
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solucions distributives d’un i altre edifici, no són seriades ni elementaristes i mostren 

un evident rebuig cap a l’ortodòxia racionalista.   

 Aquestes dues obres representen la voluntat dels arquitectes d’aquest període 

de recuperar, no només els elements tipològics de l’arquitectura vernacular, sinó de 

tota la història que el Moviment Modern havia volgut esborrar. Però s’ha d’entendre 

que el concepte de reinterpretació arquitectònica té a veure amb el mètode i no pas 

amb la forma, és a dir, que no es tracta de sobreposar a l’arquitectura moderna 

elements procedents del passat, ans el contrari, l’objectiu ha de ser la recuperació dels 

trets distintius del patrimoni adquirit per mitjà dels recursos existents a l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Planta tipus Edifici d’habitatges a la ronda del Guinardó.  
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6.3.7. Presència en el context mediterrani 

 

Edifici d’habitatges i oficines “Torre Atalaia” 

ADREÇA ADREÇA ADREÇA ADREÇA 

Federico Correa i 

Alfons Milà 
Avinguda Diagonal, 523 1966 1966-1971 

Edificio per abitazioni e uffici “Torre Velasca” 

AUTORS ADREÇA PROJECTE REALITZACIÓ 

BBPR Piazza Velasca, 5 1951-1952 1952-1958 

 

 La comparativa que es presenta a continuació, a més de respondre al setè i 

últim punt del Regionalisme Crític Mediterrani, vol exercir de conclusió del període 

analitzat. Per “vicissituds descentralitzadores” s’ha d’entendre el conjunt d’elements 

que fan que l’arquitectura d’un indret geogràfic fugi dels estàndards globalitzadors i 

universalistes, i, per tant, les torres Velasca i Atalaia en són bons exemples. 

 La construcció de la Torre Velasca, però sobretot, la seva presentació pública 

als CIAM, suposa el punt definitiu d’inflexió que iniciarà una important crisi disciplinar i 

civil, de la qual el neoliberty és també símptoma i instrument. Rogers en declara els 

Figura 34. Planta tipus Edificio per abitazioni INCIS a Vialba. 
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principis: “L’intento principale era di conferire a questo edificio l’intimo valore della 

nostra cultura, (...) l’essenza della storia [pur senza] imitare le figure e le forme del 

passato. (...) Questo edificio è un grattacielo proprio nel centro di Milano, a 

cinquecento metri dalla catedrale (...) e noi abbiamo trovato necessario che il nostro 

edificio respirasse l’atmosfera del luogo e anzi l’intensificasse”50. Però el gratacel és 

considerat pels arquitectes defensors del Moviment Modern, i també per la nova 

generació d’arquitectes italians, com Aldo Rossi, Luciano Semerani i Silvano Tintori: “la 

nobile immagine, già resa patetica dal tempo”, di un tentativo irrisolto dell’architettura 

(...), le contraddizione della società italiana“51; o per Guido Canella: “venusta 

stanchezza della Velasca”52. Els seus detractors li atribueix la qualificació d’inactual i 

ratifiquen que arxiva definitivament el problema de la “continuità”; consideren que les 

preexistències i l’ambient no han estat valències concretes de l’acte de projectar, sinó 

més aviat una creació del propi projecte.  

 En qualsevol cas, és ben cert que amb la Torre Velasca es clausura un període 

que ha permès recuperar la identitat històrico-arquitectònica milanesa, perduda durant 

                                                             
50 Cita de ROGERS, E. N. Cit. en:. NEWMAN, O. CIAM ’59 in Otterlo. K. Krämer, Stuttgart: 
1961, pàg. 93. A DENTI, G.; MAURI, A. Milano. L’ambiente, il territorio, la città. Alinea Editrice, 
Florència: 2000, pàg. 141. 
51 ROSSI, A.; SEMERANI, L.; TINTORI, S., resposta a “Sei domande sull’architettura italiana”. 
A Casabella-Continuità, nº 251, Milà: maig 1961, pàg. 31. 
52 CANELLA, G., resposta a “Sei domande sull’architettura italiana”, op. cit., pàg. 10. 

Figura 35. Torre Atalaia (1966-1971), de Federico Correa & Alfons Milà (esquerra); i Torre Velasca
(1951-1958), de l’estudi BBPR (dreta). 
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la dictadura i la guerra, però que a Barcelona, on es segueixen els seus idearis, es 

troba en el moment més àlgid. Com a conseqüència, s’ha d’entendre que la similitud 

formal entre la Torre Velasca i la Torre Atalaia de Correa i Milà, no és gens casual, ni 

tampoc es deu a la utilització de mateixos recursos metodològics, com en les obres 

que s’han vist en passatges anteriors. Correa viatja a la capital llombarda diverses 

vegades durant la dècada dels cinquanta i, per tant pot anar seguint la construcció de 

l’edifici de Rogers, amb qui, a més, mantenia una bona amistat. L’admiració de Correa 

i de Milà per tot el context cultural arquitectònic milanès, és ja ben sabuda i 

reconeguda pels propis arquitectes.  

 Formats ambdós en el taller de Coderch, ja des d’allà inicien la seva inquietud 

pels aspectes metodològics del projecte, investigació que aniran desenvolupant al llarg 

de la seva evolució posterior. Del mestre hereten el seu plantejament empíric i no 

programàtic. Si bé l’inici de la recuperació històrica que es dóna a Barcelona es 

produeix a partir del 1949 amb la V Asamblea de de Arquitectos, es pot considerar el 

1959, amb el famós CIAM d’Otterlo, com l’any en què el projecte historiogràfic de 

recuperació i recreació de la modernitat, comença a materialitzar-se en la seva versió 

més plàstica. En aquell moment l’arquitectura realista ja ha transcendit els seus 

principis estètics i ideològics i es situa més enllà d’una elecció determinada de 

processos constructius; és necessària una postura estètica que començarà a 

manifestar-se durant la meitat de la dècada dels seixanta. Es pot parlar d’un primer 

realisme tardà, marcadament formalista, sota el qual es produeixen una sèrie d’obres 

en què la reinterpretació històrica pren més importància, per davant de la 

representació de la realitat. En resum, es tracta d’un conjunt d’obres on predomina la 

recerca d’un estil que se sent clarament legitimat per les arquitectures que s’han estat 

produint durant tota la dècada dels cinquanta a Milà. 

 En el context arquitectònic català, el paper de Correa i de Milà destaca pel seu 

compromís intel·lectual orientat a alliberar la cultura local de l’immobilisme regnant, 

seguint línies independents però amb una substancial referència a les discussions 

internacionals i, en especial, a la polèmica suscitada en la Casabella de Rogers. La 

seva activitat disciplinar s’enquadra en una investigació que tendeix a l’experimentació 

tecnològica però també a subratllar la importància del “design” en la conformació d’un 

ambient existencial dotat de qualitats arquitectòniques. Dins d’aquest marc cultural 

Correa i Milà desenvolupen un important paper pioner en haver promocionat una 

ample i general preocupació per la metodologia d’aquest disseny, tant en un pla 

eminentment teòric –des de les classes de projectes dirigides per Correa a l’ETSAB 

entre 1959 i 1967- com a partir de la seva obra professional conjunta. Gràcies a 

aquesta inquietud davant el procés de projecció, moltes de les seves proposicions, 
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corresponents sobretot a les etapes inicials de la seva activitat, superen amplament les 

aparents limitacions que podrien emmascarar la seva veritable dimensió, fent-les 

aparèixer com a simples racionalitzacions d’ús comú. 

 L’exemple de l’Edifici Atalaia és clau per entendre aquestes premisses. Es 

tracta d’una torre de vint-i-dos pisos, el ritme de la qual ve marcat per la uniformitat del 

revestiment en blocs prefabricats de ciment blanc. La lleugera oscil·lació volumètrica 

és deguda a la translació planimètrica dels apartaments disposats en esvàstica 

respecte del bloc d’escales i serveis. Aquesta solució, escollida per assolir la màxima 

autonomia distributiva dels habitatges, es transmet també als fronts, que configuren 

una composició d’eloqüent plasticitat. La superació del racionalisme pel que fa als 

valors metafòrics de la història que proposa l’estudi BBPR a la Torre Velasca -i en 

moltes altres de les seves obres-, ve donada per la concepció d’una versió de la 

història domèstica i ideològicament desconnectada, que és la que Correa i Milà 

apliquen al seu edifici. De fet, la Torre Atalaia adapta les dues temàtiques fonamentals 

en què es basa la Torre Velasca: d’una banda hi ha la configuració de l’edifici alt, entès 

com a llenguatge del racionalisme, on el vincle amb la gran ciutat determina la decisió 

de la seva forma, mentre que de l’altra destaca l’emancipació, o l’allunyament, del 

llenguatge propi del Moviment Modern. Les paraules pronunciades per Rogers al VIII 

CIAM, dedicat al “Cor de la ciutat”, testimonien la importància que dóna al context on 

es troba emplaçat l’edifici a l’hora de projectar-lo i definir-ne el llenguatge: 

“Conservare, spostare, ristabilire, vivificare o addirittura inventare il Cuore, sono 

altrettanti aspetti del nostro operare e ciascuno implica –e nei luoghi diversi e nelle 

diverse circostanze- ina particolare impostazione del tema del punto di vista sociale, 

estetico, tecnico e psicologico. È evidente che, in ogni caso, il nostro compito è di 

suscitare la sintesi dialettica del complesso mondo culturale di cui siamo partecipi, 

creando un ambiente artistico il quale esprima sinceramente la realtà (e la 

problematica odierna)“53. 

                                                             
53 ROGERS, E.N. “Il Cuore: problema umano della città”. A  ROGERS, E.N.; SERT, J.LL.;  
TYRWHITT, J. Il Cuore della città: per una vitta più umana delle comunità. Hoepli, Milà: 1954, 
pàg. 71. 
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 És precisament la relació amb la gran ciutat allò que determina l’abandó de la 

construcció en tant que volum aïllat: “Il continuo crescere in altezza dell’edilizia 

corrente dagli inizi del secolo (...) aveva appiattito il profilo dell’orizzonte cittadino, 

sommergendone quasi le emergenze tradizionali come le torri, le cupole, i campanili, i 

fastigi  dei palazzi. Il creare nuovi episodi di rilievo qualificati architettonicamente, 

anche nel centro, a noi è sembrata una tesi sostenibile, anzi auspicabile”54. I si a més 

de l’opinió de Belgiojoso, i com afirma Rogers, “il rispetto del passato, nelle sue proprie 

espressioni cogeniali, comporta il rispetto del presente nelle sue proprie espressioni”55, 

l’edifici alt es pot proposar en el context de la ciutat històrica per convertir-se en 

instrument de la seva pròpia transformació.  

 La Torre Atalaia té també la seva pròpia història, que neix quan l’arquitecte 

madrileny José Luis Saenz, qui n’havia fet un primer projecte, demana a Correa i a 

Milà que executin la direcció de l’obra des de Barcelona. No obstant, els arquitectes 

catalans, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, consideren el projecte realitzat tan 

dolent que acaba sent rebutjat per la comissió legisladora. D’aquesta manera, es 

proposa una nova proposta que consisteix en canviar el nombre i la mida dels 

habitatges a partir d’una determinada alçada, de manera que entre els pisos primer i 

setzè, cada planta tingui vuit habitatges. A partir del dissetè pis el nombre d’habitatges 

es redueix a quatre per planta. Finalment, l’últim pis allotja un restaurant que sobresurt  

en voladís com a coronació característica de l’edifici. Observi’s com la referència 

d’aquest canvi volumètric a la part superior de l’edifici, respecte del cos inferior, es 

                                                             
54 BELGIOJOSO, L., “Intrevista sulla Torre Velasca”.  FIORI, L.; PRIZZON, M. BBPR. La Torre 
Velasca. Abitare Segesta, Milà: 1982, pàg. 20 
55 ROGERS, E.N., op. cit., pàg. 72. 

 

Figura 36. Vista de l’expansió del volum superior present tant a la Torre Atalaia com a la Torre 
Velasca. 
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pren de la Torre Velasca, on la seva forma s’expandeix en el terç superior per 

l’oportunitat de disminuir la seva àrea sobre el terreny, que estava molt densificat, i 

augmentar la superfície de cada habitatge, ja en alçada. Aquesta solució, però, prové 

d’un llarg procés evolutiu tant en la fase projectual, com en l’execució de l’edifici, i que 

precedeix la solució final amb perfil de “torre gòtica”56, com l’anomena Montaner. 

Durant els gairebé vuit anys que va trigar la construcció es llegeix un progressiu canvi 

de registre respecte de la primera proposta, pensada seguint els postulats del 

Moviment Modern amb estructura metàl·lica vista i façanes vidriades, envers una 

reflexió sobre els valors ideals d’un paisatge “virtual”: “un omaggio a Milano (...) un 

corpus urbani in via di sparizione”57, dirà Tafuri. En les següents propostes, aflora la 

recerca d’un llenguatge que superi les convencions de l’Estil Interncaional: “(…) 

formalismo è qualsiasi uso di forme non assimilate: le antiche, le contemporanee, le 

colte o le spontanee. 

La soluzione è nel 

vitale connubio tra le 

energie autoctone della 

tradizione spontanea, 

con gli originali apporti 

di quelle correnti che 

formano il patrimonio 

universale del 

pensiero”58. Però si la 

Torre Atalaia té 

intencions més  

estètiques, en herència 

del neoliberty milanès, 

la Torre Velasca 

(1956-1958), que 

s’aixeca ben a prop del 

Duomo, pretén 

integrar-se en aquell 

context tan històric, 

adoptant les seves 

                                                             
56 MONTANER, J.M. Después Del Movimiento Moderno: Arquitectura de la Segunda Mitad Del 
Siglo XX. Gustavo Gili, Barcelona: 1999, pàg. 101. 
57 Cita de Manfredo Tafuri. Cit. en: IRACE, F. Storie estoriografie dell’architettura 
contemporanea. Jaca Book, Milà: 1992, pàg. 64. 
58 ROGERS, E.N. Casabella-Continuità, nº 202, Milà: 1954, pàg. 8. (Editorial). 

Figura 37. Vistes de la Torre Velasca contextualitzada en el seu 
entorn, així com detalls de la fenestració, els contraforts i les 
xemeneies.  
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clares referències i formes. En resum, l’estudi BBPR pretén donar una identitat urbana 

al seu gratacel al·ludint al context. És indiscutiblement la memòria de les torres i 

fortificacions llombardes, com ho demostren la fenestració gairebé espontània, 

irregularment distribuïda per la façana, la gran coberta inclinada amb les seves 

xemeneies, o les mateixes mènsules. 

 Ambdues torres estan destinades a oficines i habitatges. La Velasca és una 

mica més alta i s’eleva vint-i-sis plantes, de les quals les tres primeres són ocupades 

només per locals comercials i instal·lacions, i les sis darreres, ubicades dins el volum 

voladís que se sosté per contraforts inclinats, acullen exclusius espais domèstics de 

doble nivell; les plantes intermèdies combinen les dues tipologies d’espais. Les dues 

planimetries estan composades a partir d’una retícula modular de pilars de formigó 

armat que defineix la seva estructura i que engloba també els elements que conformen 

el tancament perimetral de la façana. El cos escala i ascensors es troba al centre de la 

planta, en el cas de la Torre Velasca, amb l’objectiu d’obtenir la màxima flexibilitat de 

distribució, però també per tal de constituir, amb els seus murs de càrrega, el nucli de 

l’estructura, la qual és completada pels pilars perifèrics col·locats a l’exterior i al límit 

del perímetre útil. La Torre Atalaia, en canvi, disposa el cos escala també al centre del 

volum, però el descompon en adequació amb la seva planta en forma d’esvàstica, de 

tal manera que una galeria uneix els diferents elements (dos blocs escales separats i 

el bloc ascensor). Finalment, pel que fa a la coberta, destaca la de Torre Velasca a 

quatre aigües, que a més de servir per unificar les emergències dels volums tècnics és 

una evident reinterpretació de la coberta mediterrània usada en edificis emblemàtics 

com campanars o torres de castells. 

Figura 38. Vista de la reinterpretació del pòrtic mediterrani present als dos edificis, si bé a la Torre 
Velasca de manera molt més evident. 
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 Però l’element més rellevant i que obra el polèmic debat internacional del CIAM 

d’Otterlo el crea el tractament dels murs exteriors de l’obra dels BBPR. Les façanes, 

formades per la trama visible del pilars i de les bigues-barana, es completen, en el 

volum voladís, per petits pilars que sobresurten fora del perímetre volumètric, per tal 

de guanyar espai a l’interior i més flexibilitat en la distribució dels habitatges. La 

verticalitat d’aquest entramat estructural s’accentua a l’exterior de l’edifici per tal 

d’harmonitzar amb els fusts i pinacles verticals del veí Duomo, en un exercici de 

contextualització amb la història del centre de Milà. Però encara que l’edifici de 

Barcelona no es trobi al centre històric, els seus arquitectes mantenen la voluntat de 

contextualitzar-lo pel que fa al tancament de la façana. Aquesta es regula a partir de 

panells prefabricats, com a la Torre Velasca, que s’adapten als elements funcionals 

(l’esplandit, l’ampit, la llinda, etc.) en referència a les cases populars de Barcelona: 

“Recordo que buscàvem un material per a les façanes que tingués alguna relació amb 

les cases de pedra de Barcelona”59. En planta baixa la torre disposa d’un gran porxo 

d’entrada que constitueix, a la planta superior, un volum volat i sobreposat, destinat a 

acollir dos locals comercials i l’àrea de classificació. És una reinterpretació més del 

porxo mediterrani, que Correa i Milà també intentaren a la seva obra, si bé de manera 

molt més tímida.  

                                                             
59 Cita de Federico Correa. GALÍ, B. (ed.), Correa  & Milà: arquitectura 1950-1997. COAC, 
Ministerio de Fomento, Madrid: 1997, pàg. 96. (Entrevista feta per Elisabeth Galí). 
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Figura 39. Alçat de la Torre Atalaia. 
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 Aquestes façanes creen una certa varietat volumètrica en ambdós edificis i 

rebel·len de manera directa les necessitats dels espais interiors. Ells són qui donen 

origen a l’espai pròpiament dit que configurarà la totalitat de la construcció i, per tant, 

és obvi que la seva importància sobrepassa la forma que acabarà tenint el volum 

resultant. En relació amb aquest tema, afirma Correa que “[los interiores] son lo más 

importante de la arquitectura, cosa que le da su razón de ser, la razón de su origen i la 

razón de su existencia –por lo que la gente, en general, la usa y la necesita”60. 

Aquesta importància dels ambients interiors contraposa els ideals del Moviment 

Modern, on el formalisme del volum predominava en el fet arquitectònic.  

 En aquestes obres els autors es troben a la recerca d’un nou llenguatge, 

alternatiu al de l’Estil Internacional, un llenguatge que ha de ser intel·ligible al públic, 

susceptible de comunicar una historia i capaç d’assumir culturalment, de manera 

conceptual,  metodològica i realista, l’atmosfera del context al qual pertanyen: “[il] 

‘metodo’, l’’ambiente’ (‘Le forme vengono, per così dire, dedotte dai contenuti reali, 

tanto perché rispondono all’aggettività tecnica dei problemi (...), quanto perché 

esaltano (...) l’oggettività storica –l’ambiente- dove s’inserisce l’opera nuova’), e 

soppratutto il ‘rifiuto di ogni apriorismo stilistico, compreso quello del così detto 

                                                             
60 Cita de CORREA, F. Cit. en: GALÍ, B. (ed.), op. cit., pàg. 95. (Entrevista feta per Elisabeth 
Galí). 

Figura 40. Plantes tipus de la Torre Velasca.    
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linguaggio moderno’, riconducendo ogni criterio di validità alla ‘proprietà della specifica 

impostazione tecnica  e quindi del (...) linguaggio poetico”61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 Cita d’Ernesto Nathan Rogers. MAFFIOLETTI, S. BBPR, (5ª ed.). Bolònia: Zanichelli, 1998. 
Pàg. 73-74. 
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CAPÍTOL VII 

CAP A UNA IDEA DE  

REGIONALISME CRÍTIC MEDITERRANI 

 
 “La realidad mediterránea es una cierta escala, una cierta interacción entre naturaleza y cultura, 

un lugar donde toda la naturaleza está violada y donde toda la cultura está integrada, un lugar en el que 

todo es ambiguo y sensual. Es un mundo intuitivo, pero en el que también a nivel discursivo conceptos e 

imágenes van muy ligados; un mundo abierto pero con referencias constantes”. (…) El objeto antiguo, su 

necesidad, ha venido a mostrar que aquella arquitectura diseñada para racionales pasiones, en la que 

debía vivir un hipotético hombre nuevo, no tuvo en cuenta las bajas pasiones, que en definitiva son las 

humanas, con sus miedos y sus necesidades de secularización. Pero entonces, esta buena denuncia de 

los límites de aquella arquitectura y del proyecto moderno, culturalmente tan interesante, se transforma de 

repente en pura imitación, y lo que tenía de sintomático y de significativo se convierte en ese estilo 

funcional seriado de tresillo y cencerros colgados en las paredes vigente hoy en los interiores de cualquier 

suburbio urbano”1. 

Xavier Rubert De Ventós. 

 

 A partir de l’estudi comparatiu realitzat al capítol anterior, ja és possible establir 

els factors definitoris d’aquest nou Regionalisme Crític Mediterrani, que si bé neix del 

Regionalisme Crític framptonià, de caire genèric, n’assimila els diferents elements que 

pertanyen a la cultura i l’arquitectura tradicional mediterrània. Per tant, el resultat final 

es dóna només en aquest context meridional. De tota manera, cal tenir en compte que 

aquest àmbit mediterrani està format per diversos territoris i regions, que tenen els 

seus propis trets distintius i que poden ser diferents dels del poble veí. Aquest fet 

resulta fonamental a l’hora d’entendre el concepte regionalista crític. Entenent-lo com a 

gènere, el Regionalisme Crític Mediterrani explica un comportament, un modus 

operandi. Pretén teoritzar una pràctica existent que es manifesta durant el canvi de 

paradigma que es viu bàsicament a la Barcelona dels anys cinquanta, entre els anys 

1949 i 1964, i que presenta unes característiques específiques i diferenciades de la 

resta de contextos regionalistes crítics. 

 

 

 

                                                             
1 RUBERT DE VENTÓS, X. "El Mediterráneo como mito cultural". A DC. Revista de crítica 
arquitectónica, nº 9-10. Barcelona: 2003, pàg. 17.  
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7.1. Factors determinants del Regionalisme Crític Mediterrani 

 És fonamental tenir en compte que durant el període tractat el concepte de 

mediterraneïtat s'expandeix ràpidament més enllà de l'herència clàssica amb l'objectiu 

d'incloure-hi la tradició vernacular, d’una banda, però també tot el conglomerat 

interdisciplinari vinculat al nou modus vivendi. De fet, el paper que l’arquitectura que en 

forma part juga per donar forma a la construcció moderna contemporània i, per tant, a 

l'evolució del propi concepte, ha estat poc estudiat. A diferència del que succeeix amb 

el concepte de vernacle entès com a popular, folklòric o nostàlgic, els Rogers, 

Gardella, Albini i companyia, aborden les formes tradicionals del seu territori des d’una 

òptica progressiva; i miren la tradició com a font d'invenció, com a inspiració per a una 

reinterpretació, sense imitar servilment ni resistint-se al progrés en nom de glòries 

passades. I l’assimilació que en fan els Coderchs, Mitjans, Moragas, Bohigas, Correas, 

etc..., com a ideal mediterrani, els permet també d’oposar-se a la retòrica 

manipuladora del règim franquista amb capes de nocions antropològiques d’habitatges 

fets a mida per a una àrea geogràfica específica i determinada. Per la nova generació 

d'arquitectes catalans de la postguerra cal seguir la veritable naturalesa del vernacle 

mediterrani i desfer-se de qualsevol referència estilística, reconnectant així amb les 

ambicions del GATCPAC. Alhora, pretén demostrar que la quadrícula i el bloc poden 

perdre el seu caràcter absolut, i, per tant, cerca una forma urbana més abstracta que 

estableixi noves relacions entre la ciutat i la naturalesa. 

 Així, tant Milà com Barcelona serveixen d’exemples per entendre la dificultat 

d’una ciutat per visualitzar-se a sí mateixa quan es troba encantada per grans records 

del passat que són utilitzats deliberadament per confondre el seu present. I els 

arquitectes renovadors es troben precisament sota l'atac repressor constant dels altres 

arquitectes,  els historicistes i academicistes.  

 L'ideal mediterrani es basa, doncs, en el diàleg amb la història, i funciona, pels 

arquitectes, com a concepte de "resistència" per tal d’aconseguir la seva distintiva 

contribució a l'arquitectura del segle XX. Per això la dialèctica entre tradició i 

modernitat resulta clau pel Regionalisme Crític Mediterrani. 

 A continuació es relaten els factors que es consideren determinants per 

identificar o, si més no, entendre el Regionalisme Crític Mediterrani. 

 

7.1.1. Dialèctica entre tradició i modernitat 

 La recuperació del diàleg amb la història en la projecció arquitectònica 

contemporània, que havia estat negada pel Moviment Modern, i en la pròpia vida, que 
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havia estat prohibida pel règim franquista, permet tant a la societat com als arquitectes 

catalans el reeixir identitari i la represa de posicions nacionalistes envers el propi 

territori; d’aquí la necessitat, gairebé visceral, de contextualitzar històricament l’espai 

arquitectònic. Aquest imaginari és el que determina el nou ideal arquitectònic, que no 

és altre que la conseqüència del canvi de paradigma que s’està començant a produir.  

 La voluntat d’aquests arquitectes, però, no és pas la de fer historicismes 

formalistes, si no que del que es tracta és d’anar de la mà del progrés arquitectònic 

adaptant-lo a la realitat constructiva catalana, una realitat que està formada per la seva 

història, la seva geografia, el seu pensament, la seva societat, la seva economia, la 

seva política i la seva cultura. Si bé tots ells defensen, practiquen i participen dels 

postulats emancipadors del Moviment Modern, que han permès el ràpid avenç tant en 

l’arquitectura com en la construcció, ho fan des d’una òptica clarament regionalista a 

través de l’ús de les tècniques i dels materials del propi territori. Així, l’ús de materials 

tradicionals mediterranis la reinterpretació dels recursos tipològics propis de les cases 

populars, juntament amb una concepció vernacular de l’espai, confereixen 

volgudament a les noves arquitectures un llenguatge modern i a la vegada històric, 

que no historicista. 

 

7.1.2. Context geo-ambiental 

 El coneixement del propi territori físic, entorn de la Mediterrània, resulta 

preeminent. Més enllà del que pugui indicar un mapa polític, s’analitzen els mapes 

físics, la topografia i, fins i tot, la geologia de l’indret on s’ha de construir, amb l’objectiu 

d’integrar la tectònica del lloc específic en l’espai arquitectònic. Aquest és un factor 

determinant pel Regionalisme Crític Mediterrani, en tant que és qui assenyala la 

pertinença a aquest indret físic concret.  

 I lligat amb la tectònica del lloc cal esmentar la repercussió que el context 

ambiental té en la construcció. Els estudis lumínics, tèrmics i acústics passen a ser 

fonamentals per tal que l’edifici acompleixi els requisits necessaris per ser habitat. 

L’orientació de l’habitatge respecte del Sol i del mar, i l’entrada de llum natural, així 

com el seu aprofitament tèrmic al llarg de tot el dia i de totes les èpoques de l’any crea 

una connexió directa entre l’edifici, i el seu interior, el lloc on es troba ubicat, i qui hi 

habita, fet que, com a conseqüència, reforça aquesta voluntat de recuperació 

identitària regional i mediterrània.  
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7.1.3. Vincle entre individu i lloc  

 Ja ha quedat clara la rellevància que l’individu pren en aquest període, en què 

la seva existència ve determinada pel lloc on viu. Per tant, l’espai arquitectònic es 

conformarà en base a les seves necessitats reals i concretes. Aquestes necessitats 

van molt més enllà de les habituals dependències d’un habitatge convencional, doncs 

s’identifiquen a partir de l’estudi dels seus estrats socials, dels hàbits diaris, dels seus 

horaris, del nombre de membres que hi habiten, del vincle existent entre tots ells i dels 

usos que facin de cada espai. Tots aquests elements donen lloc a la creació d’un nou 

concepte d’habitatge que, sense importar si és popular o per a l’alta burgesia, dóna 

sentit a l’existència dels seus habitants.  

 

7.1.4. Referents: lligams interegionals 

 El Regionalisme Crític Mediterrani pren com a model l’imaginari arquitectònic, 

però també cultural, milanès, per les seves similituds regionals, ambientals, culturals i 

socials. Així, la capital llombarda exerceix de mirall on Barcelona es veu reflectida 

inicialment, en sortir de la penombra de postguerra, per després agafar el seu propi 

camí. Si bé ja s’ha indicat que cada regió és única per les seves vicissituds 

específiques, també ho és que en un mateix context llatí, existeixin certs intercanvis i 

es creïn vincles interdependents. En aquest cas és el Regionalisme Crític genèric que 

es manifesta a Milà, a partir de finals dels anys quaranta, qui és assimilat pel context 

barceloní i mediterranitzat. Aquesta acomodació conscient i volguda suposa l’inici 

d’una sèrie de relacions i vincles entre els arquitectes d’ambdues ciutats que 

contribuiran directament al ressorgiment arquitectònic i cultural de la ciutat comtal. A 

través de la publicació d’articles variats per part dels arquitectes catalans en revistes 

llombardes, i dels arquitectes llombards en publicacions catalanes, a més de la 

participació en cursos, congressos i conferències en ambdues ciutats i de la mà de les 

dues parts, aquesta renaixença es va enriquint i el nou paradigma es va conformant. 

 

7.1.5. Expressió metodològica  

 Ja Rogers apunta en els seus primers escrits que el gran error es produeix en 

considerar l’estil del Moviment Modern a partir de les aparences figuratives i no segons 

les expressions d’un mètode que ha provat d’establir noves i més clares relacions 

entre forma i contingut, en el context d’una fenomenologia d’un procés històrico-

pragmàtic. I és precisament l’expressió artística d’aquest mètode, aquest nou modus 

operandi arquitectònic, el darrer factor per qualificar el Regionalisme Crític Mediterrani. 



289 

 

Aquestes característiques formals no conformen el gènere en cap cas, sinó que en són 

només una part, però poden ser útils per identificar-lo sempre i quan s’analitzin al 

costat dels altres factors. Si no es fa així sovint es pot incórrer a l’error, tenint en 

compte que, donada la seva heterogeneïtat, aquestes característiques poden 

manifestar-se, o no, conjuntament, o per separat, en cada obra, fer-ho en 

construccions realitzades en períodes posteriors, o directament no manifestar-se. 

 Així doncs, aquests trets distintius, ja vistos en el capítol anterior, poden ser, en 

façana, l’ús de ceràmica o maó vist com a revestiment, o en el darrer cas també com a 

mur de càrrega exterior; la prolongació del forjat de formigó fins el perímetre exterior 

per mostrar la divisió dels diferents nivells de l’edifici; el tancament de les obertures 

mitjançant gelosies de fusta o PVC de diferents mesures i formes; el recurs de les 

terrasses en galeria enrasades al mur i la creació d’una doble pell a l’edifici. Les 

cobertes poden ser a dues o quatre aigües revestides amb teula o reinterpretades en 

formigó o plaques prefabricades, o també planes, si bé en aquest cas acostumen a 

dividir-se en dos o tres nivells corresponents als àtics, sobreàtics i terrats. Pel que fa 

als espais interiors, i, entenent les diferències òbvies que poden existir entre els 

habitatges populars i aquells destinats a la burgesia, en general les distribucions 

acostumen a ser articulades, raonades i coherents, i fins i tot espaioses en relació els 

postulats de l’habitatge mínim de l’època de l’Estil Internacional. Les obertures, tant de 

portes com finestres, acostumen a ser de fusta, i, puntualment, de ferro, però en la 

majoria dels casos estan pensades no només per comunicar espais sinó també per 

ventilar-los o per exercir de miradors. Finalment, els acabats varien molt depenent de 

la tipologia d’habitatge, però per norma general s’usen en paviments la ceràmica o el 

terratzo, o bé el parquet; i en revestiments el maó, també vist en envans interiors i 

d’escala, pedres regionals, ceràmiques de tot tipus fins i tot als sostres, i fusta en 

diversos esquarteraments. 

 

7.2. Reflexió final - El Mediterrani: inspiració de la nova arquitectura moderna 

catalana 

 La redescoberta del Mediterrani dins el context català s’ha d’entendre com a 

escenari il·lusori de continuïtat espacial i temporal, que es produeix durant la 

postguerra com a resposta al centralisme estatal repressor de qualsevol altra identitat 

nacional. Aquesta tendència mediterrània adquireix, però, a partir de finals dels anys 

quaranta, un nou sentit respecte del que havia tingut el GATCPAC. El plantejament 

d’aquesta arquitectura mediterrània es construeix a través d'un esforç teòric de doble 
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direcció que té, com en el model milanès, un reconeixement crític del present i una 

reconstrucció crítica de les aportacions històriques. Aquest procés es realitza 

sistemàticament a través d'una successió d'aproximacions de determinades figures 

singulars del passat arquitectònic, així com alguns exemples de tradicions històriques 

de diversos períodes culturals.  

 La consciència de superació del funcionalisme, la restauració de la idea de 

modernitat i la referència a allò vernacular i mediterrani, són les idees més 

generalitzades en l’àmbit de les arquitectures barcelonines que assumeixen la 

dimensió cultural mediterrània de la pràctica com a element essencial de la seva 

activitat. Per tant, si la manca de preocupació per les necessitats de l’ésser humà i la 

seva relació amb el context fins els anys quaranta explicava, en part, la mediocritat 

d’una arquitectura sense identitat, a partir d'aquell moment les noves circumstàncies 

propicien una situació en la qual els problemes de l’habitatge afecten d’una manera 

més concreta les diverses mentalitats, en tant que es genera la connexió 

indispensable perquè una arquitectura sigui completa: el trinomi espai-home-context, 

que no és altra cosa que una reinterpretació del l’ésser-en-el-lloc heideggerià.  

 En la mesura que aquests processos comencen a fer-se efectius l’arquitectura 

adquireix una nova i veritable realitat cultural, contextualitzada i arrelada al seu territori. 

Ja no es considera una tècnica neutral que controla la producció de l’espai sense cap 

altra mediació, sinó que se la comença a assumir com una manera activa d’entendre 

les relacions entre la producció, l’ésser humà per a qui es produeix i la cultura on 

aquest ésser humà viu; tot plegat en un context històric precís, però que existeix 

gràcies a una llarga tradició passada que es pretén recuperar per tal de treure-la de 

l’oblit en què es troba. El mediterrani, per tant, ocupa un lloc preeminent, si bé al 

mateix temps certament ambigu, entre els mites de l’arquitectura moderna, en tant que 

planteja, davant la ruptura de les avantguardes, la relació amb el passat i la recerca 

dels orígens segons dos vessants principals: la tradició clàssica i l’arquitectura popular 

anònima. No obstant, no es tracta d’un mite creat pel Moviment Modern, sinó adquirit. 

 En un context on els centres cosmopolites i internacionalitzadors comparteixen 

espai amb els centres regionals ancorats en les polítiques d'identitat, i on els cànons i 

les polèmiques definicions rudimentàries s’ensorren, les fotografies de cotxes, vaixells, 

i màquines, respecte dels diagrames de l'Acròpolis i els esbossos de les viles 

pompeianes a Vers une architecture, adquireixen el mateix significat. De fet, una de les 

raons per sospitar de l'existència d'aquest Regionalisme Crític Mediterrani durant el 

període tractat és el fet d'aflorar en països -Itàlia i Espanya- governats per dictadures 
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de dretes o per ideologies centralitzadores. En el camp de l’arquitectura i el disseny, la 

mediterraneïtat només pot ser replantejada -o almenys sempre ha estat replantejada 

d'aquesta manera-, a través de la transfiguració mítica i poètica.  

 La confusió que genera el mite del mediterrani és, de fet, la representació 

transhistòrica del passat entès com a present. Insinua la suposició d'allò etern, més 

enllà de la mutació cíclica de les estacions, més enllà de la constant alternança del dia 

i la nit, i més enllà de les formes infinites amb la qual es mostra el propi temps, gairebé 

com si l'art de cada època estigués mesurat amb un tema únic: el desig d'harmonia. I 

és precisament com a mite, com a desig de construcció simple i com a expressió 

simbòlica dels cànons aritmètics de la "proporció divina," que el concepte de 

mediterraneïtat pot i ha de ser avaluat més enllà de la seva verificabilitat objectiva.  
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I-I. VÉLEZ, A., “’Regionalismo crítico’, una arquitectura que lucha contra la tendencia a 

uniformar”. A El País, Madrid: 1 de febrer 1986. (Entrevista a Alexander Tzonis i Liliane 

Lefaivre). 

 

 

Sábado, 1 de febrero de 1986  

 

Entrevista: 

'Regionalismo crítico', una arquitectura que 

lucha contra la tendencia a uniformar 

Alex Tzonis y Liane Lefaivre aseguran que España se 

profundiza en esta actitud 

Antonio Velez Catrain  

  

Regionalismo crítico es el concepto forjado por los teóricos Alex Tzonis y Kenneth 

Frampton para designar una nueva clase de regionalismo en la arquitectura, que supone 

una suerte de actitud frente a las corrientes internacionales que intentan uniformar con 

nuevos patrones lingüísticos y formales la expresión arquitectónica en todo Occidente. 

España, a juicio del profesor Tzonis y su mujer, Liane Lefaivre, también estudiosa, 

parece haber profundizado en esta actitud. Alex Tzonis ha sido profesor de teoría 

arquitectónica en el TechnIsche Hogeschool, en Delft (Holanda), desde 1982, y antes 

enseñó en Harvard. Liane Lefaivre enseña en la holandesa Kunst Akademie, de 

Arnhem. 

Tzonis y Lafaivre han publicado juntos El clasicismo en arquitectura, la poesía del 
orden (Blume. Madrid, 1985), Alex Tzonis publicó Hacia un entorno no opresivo 

(Blume. Madrid, 1977).Pregunta. ¿El fenómeno regionalista es particularmente notable 

en España en la arquitectura contemporánea? 

Alex Tzonis. Lo que observamos en España no es simplemente una arquitectura 

regionalista cuyo propósito sea fabricar falsas identidades políticas o artefactos exóticos 

para la sociedad de consumo. Nos referimos a una nueva clase de regionalismo, lo que 

llamamos regionalismo crítico. Está surgiendo como una crítica a la destrucción de 

estructuras en la arquitectura contemporánea difundida por las empresas 

multinacionales, que cualesquiera que sean sus aspectos positivos acaban con los lazos 

humanos. Por supuesto, las personas luchan para escapar de la reclusión de la plaza 

Mayor y el caciquismo que se yergue detrás de ella. Sin embargo, no existe ninguna 

razón para que el precio de la emancipación tenga que ser el casi lunar paisaje urbano 

del paseo de la Castellana. La fase actual de regionalismo es un fenómeno crítico 

estimulante, y no debe confundirse con el culto a la nostalgia. 
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Una actitud 

P. ¿Cómo ve la importancia relativa de la arquitectura regionalista crítica en 

comparación con otras escuelas de pensamiento en España? 

Liane Lefaivre. Creo que es sumamente importante. La España de hoy tiene lo que 

llamaríamos los mejores arquitectos posmodernistas neo-neoclasicistas de todo el 

mundo, y para aquéllos que estén interesados en este tipo de arquitectura España les 

proporcionará los mejores prototipos. Sin embargo, el regionalismo crítico es 

igualmente importante. Su interés no está limitado a un público regional. Estas obras se 

concentran en un problema local, pero su problemática es universal. Nos hablan sobre la 

condición humana de hoy tal como es en casi todo el planeta. 

P. ¿Dónde se acusan más en España las características regionales en la arquitectura? 

Liane Lefaivre. No podemos responder a esta pregunta con autoridad. Hemos tomado 

muestras, se podría decir. Hemos estudiado el regionalismo crítico en Galicia, 

Andalucía y Madrid. Lo que encontramos en todas partes fue un intento de dar forma a 

un determinado sentido de comunidad y a través de él resistir las tensiones que el 

capitalismo de los últimos años ha impuesto en la vida diaria en las grandes ciudades y 

los pueblos más pequeños. No existe ninguna diferencia entre Madrid y cualquier otra 

ciudad o pueblo de la España de hoy. 

P. ¿Se manifiesta el regionalismo crítico en algún estilo nuevo opuesto al modernismo? 

¿Es un estilo posmoderno? 

L. L. No. En realidad, el regionalismo crítico no es un estilo. Es una actitud. 

Obviamente, la arquitectura regionalista crítica difiere de región en región, pero en 

todas partes uno se encuentra con la misma técnica y el mismo propósito, lo que en la 

estética moderna se llama simbolización o desfamiliarización. De acuerdo con esta idea, 

determinados elementos regionales son extraídos de su marco cotidiano y se los hace 

contrastar con la destrucción de estructuras del mundo creado por el estilo 

arquitectónico internacional de posguerra, un mundo que, entre paréntesis, está siendo 

perpetuado por el posmodernismo internacional. Desde este punto de vista es 

interesante ver cómo el regionalismo crítico se lleva bien con el modernismo, al menos 

en el sentido original del término, que está relacionado con la búsqueda de una mejora 

de los lazos humanos y de la vida. En los años veinte lo moderno se expresaba en una 

variedad de lenguajes estilísticos, en el neoclasicismo de Loos, la austeridad de 

Rietveld, el expresionismo de Mendelson. Fue posteriormente cuando el término 

moderno se desvalorizó, se volvió trillado y se redujo a un estilo; o mejor dicho, se 

convirtió en un estilo, en una especie de retraimiento narcisista dentro de la forma por 

amor a ésta. En cambio, al estar la arquitectura regionalista crítica tan al día con el 

mundo real y la realidad, me atrevería a decir que constituye un puente sobre el cual en 

este mismo momento está pasando lo moderno. 

La década de España 

P. ¿El regionalismo crítico es patrimonio único de España o también se puede encontrar 

en otros países? 
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A. T. El regionalismo crítico se puede encontrar en casi todas partes dentro de los 

Estados industriales avanzados, en la República Federal de Alemania, Estados Unidos, 

Japón. Esto no quiere decir que se encuentre expresado en obras de igual calidad. Las 

razones por las que el arte florece en un país son complicadas, y el arte no siempre surge 

en el sitio y el momento en que se le necesita. Se puede decir que en España el 

regionalismo crítico está floreciendo de la misma manera como lo está haciendo la 

literatura en Latinoamérica o como lo hizo el cine neorrealista en Italia luego de la caída 

del fascismo. Por supuesto, la calidad no se limita al regionalismo crítico. La 

arquitectura española tiene muchas tendencias en la actualidad, y cada una posee una 

indiscutible calidad de expresión formal y utilización de vocabulario arquitectónico. 

Esto explica por qué varios críticos sienten que los años ochenta podrían ser 

reconocidos dentro de la historia arquitectónica como la década de España. 

P. ¿Existe algún beneficio generado por una producción cultural de tan alta calidad? 

A. T. Por supuesto que sí. La historia lo ha demostrado. Además de los conocidos 

beneficios de imagen y relaciones públicas favorables. Un país que produce una 

arquitectura de alta calidad siempre se encuentra en una posición excelente para 

exportar ya sea su arquitectura o sus materiales. 

Fallos interiores 

P. ¿Ve algún aspecto negativo en la arquitectura regionalista crítica española 

contemporánea? 

L. L. Claro que sí. Existen fallos de gravedad en los espacios interiores de las casas. 

También se ven serios defectos en los lugares de trabajo. Y en comparación con Estados 

Unidos, las precauciones de seguridad son muy bajas. Todos estos aspectos perte*necen 

a las normas de planeamiento. Afectan a la arquitectura como una profesión de servicio 

y su efecto recae sobre el bienestar material de los usuarios de los edificios. El impacto 

no cae sobre la arquitectura como una expresión cultural. Los dos aspectos son por 

completo distintos. Y uno no puede ser sustituido por el otro. 

P. ¿Cuál es el conocimiento que se tiene en el exterior de la arquitectura contemporánea 

española? 

A. T. Unos 10 años atrás no se conocía prácticamente nada. Sólo dos o tres nombres 

circulaban entre la gente de arquitectura. Lo que está ocurriendo ahora es que la 

arquitectura española de la producción de las tres últimas generaciones está adquiriendo 

renombre como un fenómeno totalizador. Nosotros creemos que esto tiene una gran 

importancia para el éxito internacional de la producción cultural de un país. 
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