
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A R Q U I T E C T U R A  S .  X X  -  X X I  
 
EXPERIÈNCIES URBANÍSTIQUES AL 1900 

La segona revolució industrial a finals del segle XIX fa possible tot un 
seguit d’innovacions tècniques que transformaran la construcció. L’acer 
i el formigó substitueixen la fundició i això transforma les estructures 
com per exemple els ponts. Les instal�lacions  de comunicació interior 
(telèfon, ascensor ...) 
fan possibles el 
funcionament de nous 
edificis destinats a 
serveis. 
A inicis del segle XX es 
comencen a aprovar 
les primeres lleis 
urbanístiques que 
transformaran la 
imatge de les ciutats. 
El primer país que les aprovà fou Holanda el 1903 i Anglaterra el 1909. 
Els altres països no ho faran fins la postguerra.   
A la segona meitat de segle, es fan la majoria de les demolicions dels 
centres històrics, les ampliacions de perifèries, les avingudes de 
circumval�lació i els edificis públics. Els models usats en aquests canvis 
són molt clàssics i s’hi aniran afegint elements irregulars i curvilinis 
derivats de la tradició paisatgística anglesa. 
La cultura d’avantguarda, que usa totes les tècniques innovadores, 
entra en conflicte amb la cultura de les ciutats de l’època, massa 
influïdes per corrents excessivament clàssiques. 

EL RACIONALISME 

El moviment anomenat racionalisme va reunir les personalitats més 
notables de l'arquitectura d'aquest segle; les obres i la teoria d'aquest 
moviment són profundament individuals, però tenen els denominadors 
comuns de la simplicitat de formes, del retorn als volums elementals 
(el cub, el cilindre, el con i l'esfera) i de la lògica constructiva per 
damunt de l'evasió ornamental.  
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Els arquitectes més 
remarcables d'aquest 
moviment eren Le 
Corbusier, Mies van der 
Rohe i Walter Gropius, 
amb la seva escola 
Bauhaus.  
La Bauhaus (1919-1933) 
va desenvolupar el 
funcionalisme vinculant-lo 
alhora a una estètica. Els 
ensenyaments d'aquesta 
escola van sobrepassar 
l’entorn alemany i van 
marcar tota l'arquitectura i 
el disseny del segle XX. 
Walter Gropius en va ser el 

fundador i primer director, i el van succeir Hannes Meyer i Mies van 
der Rohe. Altres professors destacats van ser: Kandinskij, Klee i 
Moholy-Nagy. L'èxode que va provocar l'ascens del nazisme va portar 
molts d'aquests artistes als EUA, on continuaren desenvolupant la  
docència. El funcionalisme està vinculat al progrés tècnic; les seves 
propostes són irrealitzables sense les aportacions contemporànies de la 
tècnica (formigó, acer...).  
A Espanya el funcionalisme va arrelar amb força: el català Josep Lluís 
Sert n'és un dels màxims exponents mundials.  
Le Corbusier va ser pioner en l'estudi de la millora de les condicions de 
vida dels habitants de les grans ciutats. La seva carrera professional es 
va dilatar al llarg de cinc dècades, amb edificis construïts al llarg de 
tota Europa, Índia, Rússia i el continent Americà. 

L’ ARQUITECTURA ORGÀNICA 

A la ciutat de Nova York l'urbanista Frederick L.Olmsted projecta el   
Central Parc a l'illa de Manhattan, traient a l'especulació immobiliària 
una gran extensió de terrenys. Amb els edificis industrials que 
s'arrengleren al llarg del riu Missouri o del llac Michigan s'inicià el  
desenvolupament de la construcció en alçada amb estructura de ferro i 
 

 
 

 

obra de fàbrica que culminarà en els gratacels de «l'Escola de 
Chicago», els quals desenvolupen una nova tipologia d'edificis 
d'oficines o comercials. 
Simultàniament es desenvolupa una arquitectura residencial per a les 
classes mitjanes feta amb fusta i pedra, derivada de la «balloon 
frame», la qual constitueix el preludi de les «Prarie Hauses (cases de la 
pradera)» de l'arquitecte Frank Lloyd Wright, principal exponent de 
l’arquitectura orgànica. Aquest moviment pretenia integrar l'obra 
arquitectònica en el seu entorn, fos o no natural.  

ARQUITECTURA DE POSTGUERRA 

És remarcable el cas d'Itàlia, 
amb Pier Luigi Nervi que va 
explotar tots els recursos de 
la nova tecnologia i dels 
nous materials creant una 
obra monumental i plena de 
sensibilitat. A Milà va 
construir l'Edifici Pirelli (cf. 
foto) en col�laboració amb 
Gio Ponti.  
Alguns països llatins, amb 
nivells econòmics alts, es 
van llançar a la recerca 
d'una arquitectura que 
reflectís la nova situació. 
Així, Oscar Niemeyer i Lúcio 
Costa van projectar Brasília, 
amb una concepció de 
l'arquitectura a mig camí 
entre el símbol i la funció.  
El moviment modern entrà 
en crisi a finals dels anys 
50, quan es formulen unes crítiques molt severes als excessos de l'«stil 
Internacional» i a l'urbanisme derivat de la «Carta d'Atenes». Un 
conjunt de tendències que reivindiquen la continuació del Moviment 
Modern protagonitzen l'arquitectura, des dels anys 60 fins l’actualitat. 
   

  



 
 
 

ESTIL TARDOMODERN 

És la continuació del moviment racionalista. Utilitza el mateix 
vocabulari formal, però exagera i remarca els valors tecnològics per 
proposar un sentit estètic nou. En el fons és un manierisme creatiu del 
moviment originari. Els arquitectes més notables són: Renzo Piano, 
Richard Roges, James Stirling i podríem incloure el japonès Arata 
Isozaki.  

ESTIL POSTMODERN I ARQUITECTURA ACTUAL 

Aquest estil té un codi doble. D'una banda, es manté vinculat a l'estil 
racionalista i accepta algunes posicions del tardomodern per 
comunicar-se amb una elit cultural; d'una altra banda, intenta 
comunicar-se amb el públic en general i que aquest l'accepti. La 
posició postmoderna és atractiva perquè, intentant ser acceptada, 
arriba a assolir uns resultats sorprenents i espectaculars. Entre els 
arquitectes més representatius d'aquest estil hi ha: Michael Graves, 
Robert Venturi i Ricard Bofill . 
El panorama de l'últim decenni del segle XX resulta atractiu, no tant 
per l'existència d'un programa o d'unes tendències generalitzades, sinó 
per l'obra, a vegades colossal, d'alguns arquitectes. Aquesta tendència 
continua en l’actualitat. Hi ha figures que poden definir aquest estil: el 
canadenc Frank Ghery, l'espanyol Rafael Moneo i l'enginyer, també 
espanyol, Santiago Calatrava.  
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BIBLIOTECA DE PIERA 

Horari: 

de dilluns a divendres  de 15,30 a 20,30 h 
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