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Introducció 

El present projecte  està emmarcat dins  l´àmbit de la recerca històrica de l´arquitectura 

catalana a inicis del segle XX, no en và, la idea inicial del mateix porta per títol “Construcció 

i arquitectura al Poble Espanyol de Montjuïc”.  

Amb aquest títol es pretén  fer  un anàlisi de les sol.lucions constructives que es van dur a 

terme per a la construcció del recinte que ha perdurat fins als nostres dies. 

Tracta en general  de la construcció del Poble Espanyol inserit dins  la gran Exposició 

Internacional de la ciutat de Barcelona l´any 1929.  Finalment, el projecte es centra en algunes 

de les construccions  en les que analitza  amb major rigor i  concreció el sistema d´acabats , 

els seus materials i el comportament que han tingut els mateixos al llarg dels anys. 

Un dels motius pels quals els professors Jaume Rosell i Ramon Graus em van proposar la 

realització d´ aquest treball és la novedosa utilització del formigó armat  per a fabricar tota 

l´estructura portant  de les cases que componen el Poble Espanyol.  

El treball ha començat a prendre forma a partir dels documents trobats en diferents 

institucions i s´ha anat conformant a partir de l´estudi individual d´una de les cases del Poble 

Espanyol, fent-ne una interpretació gràfica he pogut entendre alguns dels procesos 

constructius dels que parlarem en aquest projecte. 

Situats en el temps en la segona dècada del segle XX, la construcció d´un poble tradicional 

amb mitjans i tecnologia punta per a l´època ha estat un punt decisiu en la tria del projecte 

final de Grau. 

Crec que el temps transcorregut en el  desenvolupament del projecte desde la seva fase inicial 

fins a la inauguració del mateix suposa un canvi de mentalitat en el sistema productiu al món 

de la construcció en el nostre país. 
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 No hem de perdre de vista que, desde l´adjudicació definitiva del projecte, el dia 18 de gener 

de l´any 1928, fins a la data límit per  acabar l´obra segons contracte, el  25 de juliol de 1929, 

no transcorren més de 19 mesos i, tenint en compte el pressupost inicial i totes les partides 

d´obra a realitzar, podríem dir sense por a equivocar-nos que el ritme d´obra, el nivell 

organitzatiu  i el temps d´execució material de la mateixa tenen valors que posarien en 

evidència moltes de les grans contractistes  del nostre temps. 
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Context històric del Poble Espanyol 

L´ Exposició Internacional de l´any 1929 fou, com la majoria d´ exposicions internacionals, 

una etapa clau en el desenvolupament de la ciutat moderna tal i com la concebem avui en dia. 

 

 

 

Inauguració de l´Exposició Internacional l´any 1929 

 

Cal tenir en compte que Barcelona ja havia celebrat una Exposició l´any 1888 a partir de la 

qual la ciutat va agafar un impuls important per a formar part de l´elit europea del moment. 

 Al igual que passaria anys més tard amb l´Exposició del  29, aquesta primera Exposició del 

1888 fou possible ja que els terrenys en els que es dugué a terme estaven sota jurisdicció 

militar i conseqüentment, eren terrenys no urbanitzats. 

Amb motiu de l´Exposició de Barcelona es van fer un gran nombre d´obres i serveis d´interès 

públic: es construeix el metro, s´amplien les línies de tramvies i autobusos, es tornen a 
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pavimentar molts carrers, se  n´ il.luminen d´altres, es remodelen places i avingudes, tot 

plegat destinat a  canviar el futur de la ciutat comtal. 

 

Quedava enrere aquella ciutat desordenanda que havia anat creixent  fora muralles a partir de 

barris caòtics com el Raval, creat a partir de les onades migratòries  de les classes populars 

més baixes que no podien permetre´s residir a l´interior de la ciutat emmurallada.  

 Prova indiscutible de l´esmentat  rau en que resulta inevitable no  adonar-se d´on acaba la 

ciutat antiga i comença la nova. Els carrers, de ser sinuosos, passen a ser rectes i més amples; 

les voreres, més folgades; les edificacions són ben diferents depenent del barri on ens trobem. 

Durant molts segles d´història no hi va haver cap ocasió en què les muralles impedissin la 

conquesta o el saqueig de la ciutat. Sí, en canvi, el seu creixement. Mentre a dins la densitat  

de població anava augmentant i feia la vida insuportable, a fora s´hi estenien horts i erms. 

L´amuntegament atemptava contra la higiene; qualsevol malaltia es convertia en epidèmia; no 

hi havia manera d´aïllar els malalts; el problema de l´habitatge era terrorífic, el preu 

astronòmic de l´allotjament consumia la porció principal dels ingressos familiars. 

Fou amb aquesta situació desesperada que es donà llum verda, sempre amb el beneplàcid de  

la sanció positiva atorgada pel Ministerio del Interior a Madrid, al que posteriorment seria 

anomenat «Pla Cerdà».  
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Projecte oficial del Pla Cerdà, 1860. 

 

 

Aquest pla imposat pel Ministeri fou llargament criticat per les altes instàncies barcelonines,  

ja que tot i desofegar la ciutat se´l veia com a excessivament funcional, d´un racionalisme 

exagerat:  no preveia espais on poguessin tenir lloc  esdeveniments col.lectius, ni monuments  

que simbolitzessin les grandeses que a tots els pobles els agrada d´atribuir-se amb raó o sense.  

En paraules del propi Puig i Cadafalch escrivint en un article de La Veu de Catalunya de l´any 

1905,era una quadrícula indiferenciada  que s´extenia a l´infinit com una erupció geomètrica 

que desconcertava tant a forasters com a natius, pensada per la relativa fluïdesa del trànsit 

rodat. 
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El creixement de l´Eixample de Barcelona va seguir al començament els camins més o menys 

lògics: primer es van anar poblant aquelles zones de la vall, prèviament parcel.lada, que per la 

seva situació  disposaven  naturalment de millor abastament d´aigua, o les situades a prop de 

pedreres, cosa que abaratia considerablement el cost de la construcció. 

El procés d´optimització de la Barcelona del demà es desenvolupà a partir d´operacions 

urbanes desplegades a partir dels interessos industrials del moment (el pla Jaussely, el pla 

Cerdà, etc.) 

La idea de fer una nova Exposició d´indústries  i mercaderies ja s´havia concebut gairebé 

immediatament després de clausurar l´Exposició de 1888. Ja als inicis de la primera dècada 

del segle XX començaren a produir-se comissions d´estudi i reunions entre representants del 

Foment del Treball Nacional i l Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de fixar les bases 

per a fer possible una nova Exposició. 

 

Com a conseqüència de la Primera Guerra Mundial el projecte quedà ajornat, no obstant, les 

obres d´urbanització  de la muntanya de Montjuïc, seguiren endavant. 

El programa de la futura Exposició ja quedà decidit en les seves línies mestres a partir de 

l´any 1906, una Exposició dividida en tres parts principals: la Ciència, l´Art i l´Indústria1.  

Aquest programa inicial fou substituït més endavant per la tríade Indústria, Art a Espanya i 

Esports, programa molt més atractiu per al gran públic ja que s´intuïa el futur no gaire llunyà 

del potencial econòmic de la classe obrera en l´àmbit del lleure canalizat a través dels Esports 

de masses, fent-lo participar així, en la gran festa. 

La idea de l´Exposició a Barcelona conduïda des dels ideals marcadament catalans mercès als 

polítics de la Mancomunitat íntimament relacionats amb els industrials tèxtils del cinturó de 

                                                 

1 ROVIRA, Josep Maria: «[L'Exposició Internacional de Barcelona del 1929. Arquitectura i 
arts decoratives] La funció segueix la forma: el Poble Espanyol de Montjuïc», Grans Temes 
L'Avenç, núm. 3 s. a. pàg. 37-49. 
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Barcelona era d´una potència extraordinària2.  primerament per als interessos d´aquests 

industrials, després per a la burgesia que acabava d´arribar al poder  al unir-se ideològicament 

al partit polític de la Lliga Regionalista i, finalment fou acceptada i fagocitada ideològicament  

per  la dictadura de Primo de Rivera, que, com qualsevol  aparell de poder substituí 

ràpidament uns arquitectes per uns altres més afins als seus criteris artístics. 

L´Exposició internacional del 29 havia de dotar a Barcelona dels serveis públics i urbans dels 

que la ciutat tenia una necessitat absoluta. 

L´emplaçament de la mateixa  fou  decidit a través d´una voluntat política contraposada a les 

intencions de l´enginyer Cerdà, que amb el seu pla urbà havia tingut la idea de desplaçar el 

centre de la ciutat en l´actual plaça de les glòries, per contra, els interessos político-econòmics  

del moment, fortament influenciats pel partit industrial tingueren com a prioritat absoluta 

desplaçar el centre urbà cap al sud, fent pivotar la ciutat en un futur centre neuràlgic que 

hauria de ser la futura plaça Espanya3.  

La futura  Exposició del 29 es realitzaria a  Montjuïc, la muntanya on era possible 

l´escenografia monumental que s´esqueia perfectament amb les necessitats de propaganda del 

règim del moment. 

Aquesta visió s´amotllà a una nova idea de ciutat que havia d´urdir-se a través de l´Exposició, 

adequada al fort creixement industrial del pla de Barcelona, es planteja la ocupació de tot el 

pla de Barcelona amb una redistribució de les funcions urbanes. 

 Aquesta Idea de ciutat  és un dels objectius bàsics per al que treballen les classes dominants 

del moment, en aquest context l´Exposició  és l´instrument bàsic de política urbana per a 

plantejar el model físic i ideològic que el faran possible. 

Ja el 30 d´abril de 1914 l´Ajuntament aconsegueix una llei expropiatòria dels terrenys de 

Montjuïc, destinada a una Exposició internacional d´indústries elèctriques. També lligada a 

                                                 

2 ROVIRA, Josep Maria: «Detrás del espejo: el Pueblo Español de Montjuïc», CAU, 

núm. 57 de juny de 1979, pàg. 46-47. 

3 BENGOECHEA, Soledad:  «Els secrets del Poble Espanyol 1929-2004», Barcelona, PEMSA, 2004. 
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l´Exposició està la “Ley de las casas baratas”, amb la finalitat d´evitar i expulsar el 

barraquisme a la muntanya de Montjuïc4. 

Un model de creixement de la ciutat capitalista a partir de l´Exposició.  Ja Francesc Cambó, 

en unes declaracions nacionalistes fa convergir interessos comercials i urbanístics: “és precís 

que la iniciativa privada compleixi la missió que arreu li pertany”5. 

L´Exposició no fa altra cosa que  “capitalitzar” una diversitat d´operacions que la iniciativa 

privada ja desenvolupa sobre el territori, el sector públic col.labora amb ella en la creació de 

la “gran Barcelona”. 

La muntanya de Montjuïc va quedar tancada al públic, en van tallar els boscos, es van 

canalitzar o cegar amb dinamita les fonts; hi van fer talussos  i s´hi van preparar els fonaments  

del que haurien de ser els diferents palaus i pavellons. Com en la vegada anterior els 

entrebancs no van trigar a arribar: l´esclat de la Gran Guerra primer i la reticència del Govern 

de Madrid sempre en van paralitzar les obres. Va caldre que passessin vint anys perquè la 

política d´obres públiques  del general Primo de Rivera insuflés nou alè a la idea. 

Ara no tan sols Montjuïc  sinó tota la ciutat  seria escenari dels seus projectes colossals: es 

van enderrocar molts edificis i es va aixecar el paviment dels carrers  per fer-hi les vies del 

metro. En aquestes obres i en les de l´Exposició hi treballaven milers d´obrers; manobres i 

paletes vinguts de tota la Península. Com era ja tradicional, la ciutat no tenia  capacitat per a 

absorbir aquesta allau i els barris de barraques afloraven d´un dia per l´altre  als afores de la 

ciutat, barris infames com la Mina, el Camp de la Bota, i d´altres que constituïen un problema 

endèmic de la ciutat de Barcelona. Gràcies  a  aquest ambient miserable i sòrdidament inhumà 

Barcelona aixecava l´ Exposició que havia d´enlluernar el món. 

Com ocorre habitualment, tant en l´esfera personal com en la política, els ideals tendeixen a 

no correspondre´s amb la realitat i la veritat  és que tot semblava destinat a tenir un mal final. 

El gener de 1929 el dèficit provocat per l´Exposició  pujava a 140 milions de pessetes; el Baró 

de Viver era conscient de que la dictadura de Primo de Rivera tenia els dies comtats; ja ningú 

creia en l´Estat corporatiu que  havia volgut implantar el dictador. Les obres públiques havien 

                                                 

4 BENGOECHEA, Soledad:  «Els secrets del Poble Espanyol 1929-2004», Barcelona, PEMSA, 2004. 

5 GRANDAS, M. Carmen: L'exposició internacional de Barcelona de 1929. Sant Cugat del Vallès : Els 
llibres de la frontera, 1988. 
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acabat provocant una inflació insostenible i la pesseta es devaluava sense remissió. A més 

d´això, el 6 de febrer, quan faltaven tres mesos perquè l´Exposició Universal obrís les portes, 

la reina Maria Cristina va morir d´una angina de pit. Era ella qui havia inaugurat, sent regent, 

l´Exposició del 88, la qual cosa es veia com una nefasta premonició. 

 

Dins d´aquest marc la idea essencial del Poble Espanyol consistia en reunir en un poble 

artificial diversos tipus d´arquitectura popular espanyola. 

A priori , el  Poble Espanyol  no va ser una invenció gaire original, la filosofia de recrear  

l´arquitectura d´un país no era pas nova. .Aparentment es tractava de copiar  l´arquitectura 

popular d´un país, o bé d´una regió.  

Podem trobar-ne precedents a l´Exposició universal de Torí, a l´any 1884, en les imitacions 

folklòriques de París, l´any 1889, fins i tot la Village Suïsse de 1896. De fet, en cada 

Exposició Internacional hi hagué un racó per a presentar en cartró-pedra un resum de 

l´arquitectura local6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6 GRANDAS, M. Carmen: L'exposició internacional de Barcelona de 1929. Sant Cugat del Vallès : Els 
llibres de la frontera, 1988. 
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 El  projecte original i la seva adjudicació. 

 

Gènesi del Poble Espanyol 
 

Abans de parlar sobre el projecte executiu de l´obra cal esmentar la següent obvietat: la 

construcció del Poble Espanyol  sense  una idea primigènia   del que havia de representar el 

projecte no hagués estat possible. Inicialment es tractava de fer un aparador provisional, ja 

que estava dissenyat per enderrocar-lo un cop acabada l´Exposició. 

La idea  dels organitzadors  era muntar un « Pueblo típico español» a base d´escaiola de cara a 

l´enderroc un cop acabada l´Exposició  pero finalment va ser conservat, després d´incorporar 

els materials sòlids que li donarien una major robustesa i durabilitat. 

 

 

 Emplaçament del futur Poble Espanyol a les darreries de l´any 1927. Arxiu Fotogràfic de 

Barcelona  
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Passats els anys queda confirmat que  el Poble Espanyol fou un dels grans esdeveniments que 

causaren impacte en el transcurs de l´Exposició, fins al punt d´esdevenir-ne part fonamental. 

A pesar de que ocupa només el 8% de la superfície construïda a l´Exposició, tot i costar 

menys de la meitat  del valor de les obres per a aixecar el Palau Nacional, tingué un èxit 

incontestable en el transcurs del certamen. 

 Un pas importantíssim per a la seva configuració  es va fer quan l´industrial i col.leccionista 

Lluis Plandiura es va incorporar a les tasques directives de l´Exposició Internacional.  

Amb això no vull pas dir que la idea original d´un Poble  Espanyol fou del senyor Plandiura, 

com afirma Carles Soldevila: “ Tant complicat com esbrinar els orígens de la Gran Guerra és 

d´escatir a qui pertany la glòria d´haver imaginat aquesta reconstrucció mig arqueològica, mig 

pintoresca i que ha desvetllat tants d´entusiasmes i ha donat lloc a un enorme munt de 

fotografies. Quan algú , a la premsa, ha provat d´aclarir aquest punt de la genealogia, un 

nombre respectable de senyors ha avançat per dir-nos amb aires més o menys modestos «el 

pare de la idea sóc jo»7.” 

De fet, si hem de remuntar-nos en el temps per a veure projectes més o menys semblants,  ja  

Josep Puig i Cadafalch, en un projecte formulat el 1915,  es referia a l´existència  d´un primer 

esboç d´aquesta idea de recull arquitectònic. 

Anteriorment hi havia hagut una proposta de l´arquitecte Francesc de P.Nebot, que el 15 de 

març de 1915 finalitzà el projecte de arquitectònic de reconstruir un poble format amb 

elements d´arquitectura utilitzats a Catalunya, desde l´època romana fins a finals del segle 

XVIII. 

El propi Joaquim Montaner, secretari de l´Exposició, assegurà en unes declaracions a la 

premsa que la inspiració de crear un Poble Espanyol,  fent una visió de l´Espanya Regional 

quan a les arts i als seus oficis populars formava part del pla general del certamen, i que cap 

persona concreta havia proposat la idea. 

                                                 

7 SOLDEVILA, Carles: [en un article a D’Ací i d’Allà], citat per BENGOECHEA, Soledad: Els 
secrets del Poble Espanyol, 1929-2004. Barcelona : Poble Espanyol de Montjuïc, S.A, 2004. 
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Tanmateix, diverses publicacions de l´època assenyalen que el pare de la idea de crear  un 

Poble  Espanyol que fós una representació de les diferents parts  d´Espanya era  l´artista 

Miquel Utrillo.  

El propi Utrillo ja tenia un avantprojecte documentat   l´any 1923 anomenat Iberiona, el qual 

ja havia presentat al llavors alcalde de Barcelona, el Baró de Viver. Aquest era una mena de 

poble que volia representar moltes de les arquitectures d´Espanya.  

La idea inicial  d´Utrillo  al projectar IBERIONA nodreix en gran mesura les línies mestres 

del futur recinte del  Poble Espanyol: 

1. Un contractista únic amb preus unitaris 

2. Estructura amb pilars de maó, jàsseres de 5 metres de llum i bigues de igual llum. 

3. 1 pis 

4. 2 pressupostos inicials. L´un per a materials definitius i l´altre en cas de demolició 
quan acabi l´Exposició. 

5. Les subscripcions d´Industrials  i expositors paguen el cost íntegre de les obres. 

 

Si bé aquest avantprojecte no és  exactament el Poble Espanyol actual, s ´hi  assembla molt.  

Al començament la idea d´Utrillo  no va tenir una gran acollida, però  més endavant va tenir 

el suport de diverses persones, sobretot de Joaquim Montaner, secretari de l´Exposició.  
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Els artífex  del Poble Espanyol i el seu projecte definitiu 
 

L´obra del Poble Espanyol requeria, donat el seu valor simbòlic i polític, la contractació d´uns 

professionals de reconeguda solvència i capacitat artística suficient per a fer de les diferents 

mostres d´arquitectura regional d´Espanya un  esquema  que mostrés una certa uniformitat. 

Les quatre figures escollides foren, com ja hem comentat , l´arquitecte Francesc Folguera, el 

pintor Xavier Nogués, l´enginyer i promotor artístic Miquel Utrillo i l´arquitecte Ramón 

Reventós. Pasem doncs, a fer una breu introducció biogràfica de cadascún d ´aquests 

personatges. 

El primer d´ésser contractat fou l´arquitecte Francesc Folguera i Grassi , nascut a Barcelona 

l´any 1891. En els inicis de la seva carrera professional arribà a col.laborar amb Antoni  

Gaudí  en les obres del temple de la Sagrada Família. Entre les seves obres de major prestigi 

es troben el Teatre Circ Olímpia, l´urbanització de S´Agaró, obres de reahabilitació al 

monestir de Montserrat i diverses residències d´estiueig per a la població més adinerada del 

Principat. Francesc Folguera era un arquitecte amb marcat caràcter noucentista. 

Xavier Nogués i Casas, nascut l´any 1873 era un home polifacètic : era pintor, ceramista, 

caricaturista i gravador.  En una primera joventut treballà com a administratiu però resultava 

obvi que les seves inquietuds artístiques l´havien de dur per altres camins. A principis del 

segle XX va fer una estada a la ciutat de París on va acabar la seva formació. De tornada a 

Barcelona col.laborà en el taller de Pidelaserra i també fou caricaturista del jornal humorístic 

“Papitu”. Gràcies al quadre  La Sardana , interessà al col.lecionista Lluís Plandiura. Important 

representant del noucentisme, va ser el dibuixant noucentista més acurat que tingué 

Catalunya, i fou l´autor del cartell anunciador del Poble Espanyol. 

Miquel Utrillo i Morlius  fou enginyer, promotor artístic, pintor i crític d´art. Nascut a 

Barcelona l´any 1862 va viure una temporada a Estats Units dedicant-se a la seva professió 

d´enginyer però posteriorment va anar a París i va decidir dedicar-se a la pintura. De tornada a 

Barcelona, juntament amb els seus amics Pere Romeu, Santiago Rusiñol i Ramón Casas va 

crear la taverna modernista Els Quatre Gats.  A Sitges es feu càrrec de les intal.lacions de 

Maricel per encàrrec del seu propietari , un mil.lionari nord-americà. 
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Ramón Reventós i  Farrarons va néixer a Barcelona l´any 1892, acabant els seus estudis 

d´arquitectura l´any 1917 i juntament amb altres arquitectes, va formar part del grup o 

moviment racionalista europeu. Malgrat això, va participar en la manifestació arquitectònica 

noucentista més important a Catalunya. Ja a finals de l´any 27 la junta directiva de 

l´Exposició li adjudicà el disseny de les dues torres bessones, d´estil venecià, d´accés al 

recinte.   

 

L´esquema inicial de la primera planta  del Poble Espanyol respon a la idea d´una ciutat 

medieval.  Aquesta primera planta procedeix del desenvolupament projectual sobre una  

inicial maqueta en la que ja figuraven la plaça porticada, l´ajuntament, l´església i el monestir 

extramurs, en definitiva, l´esquema formal  que sustentava l´aparell ideològic que va permetre 

el funcionament de la societat feudal8. 

El primer esboç fet per Francesc Folguera i el seu company d´estudis Ramón Reventós tenia 

com a principi inamobible la creació d´una ciutat medieval. El primer problema que va 

plantejar-se fou la creació d´un poble en el que no hi haguessin grans canvis d´escala entre les 

diferents edificacions. 

Calia, segons els informes del Comitè  complementar la creació arquitectònica amb la 

celebració de festes i espectacles que, a més de satisfer la curiositat del públic, portarien 

ingressos suplementaris a les arques de l´Exposició. 

Tot i això, amb el cop d´Estat de Primo de Rivera del 13 de setembre de 1923, la idea de 

Poble Espanyol com a conglomerat de cases que manifestava la unitat indisoluble de la nació 

Espanyola va caure en gràcia a l´aparell de govern recentment instaurat. 

Resulta bastant contrastat que en la construcció del recinte hi van haver fortes pressions del 

Govern Central, degudament canalitzades mitjançant el finançament econòmic, per tal que la 

presència  de les diferents regions d´Espanya  en el poble fós ineludible per als creadors del 

recinte. 

                                                 

8 ROVIRA, Josep Maria: «Detrás del espejo: el Pueblo Español de Montjuïc», CAU, núm. 57 de 

juny de 1979, pàg. 46-47. 
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No obstant, cal no perdre de vista que en la gestació del projecte hi ha diversos aspectes  que 

no acaben de quadrar amb la tesi de que el recinte era una idea  de la dictadura i que , com a 

tal, responia a un projecte de caràcter marcadament espanyolista. 

Primerament cal  recordar el caràcter catalanista dels quatre  projectistes del Poble;  en segon 

lloc, com ja hem  comentat, la idea de construir un recinte  que manifestés l´arquitectura 

popular espanyola venia de lluny, ho corrobora l´existència d´escrits  que indiquen que el 

projecte s´havia pensat anys abans. 

L´esmentat avantprojecte  d´Iberiona, signat per Utrillo, complica substancialment la 

interpretació reduccionista i senzilla de que  el Poble Espanyol fou una obra de la dictadura. 

Un cop decidit l´emplaçament del recinte i amb una idea generalista al cap dels quatre 

projectistes (la construcció de certs edificis com l´Ajuntament, el Monestir i l´entrada 

principal del recinte ja estava decidida),  fou el moment en el que els quatre van proposar a 

l´Ajuntament de Barcelona de comprar un cotxe nou, amb xofer inclòs, per a realitzar una  

sèrie de viatges per diferents regions espanyoles per tal de completar la documentació gràfica 

que el pla requeria. 

Els quatre autors del Poble Espanyol varen fer 3 viatges en els que van visitar un total de 1600 

poblacions de la geografia espanyola (buscaven una concepció de la vida humil, allunyat 

d´allò modern, mecanitzat,ciutadà). 

Després dels viatges plens de vicissituds (Nogués es va tallar els cabells a causa dels xinxes, 

mals de ventre col.lectius, dies sense dutxar-se, etc) van tornar amb un recull d´esboços i 

fotografies9. 

Els viatges per gran part de la península els van fer entre l´any 1927 i el 1929, fent centenars 

de fotografies, anotacions i dibuixos que els van permetre escollir allò que millor s´adaptava a 

la idea que havien de plasmar. Els quatre projectistes estaven segurs de que amb aquells 

viatges, el conjunt arquitectònic a projectar resultaria substancialment millorat. 

 

                                                 

9 BENGOECHEA, Soledad:  «Els secrets del Poble Espanyol 1929-2004», Barcelona, PEMSA, 2004. 
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Creació del Barri Andalús 
 

Inicialment no estava prevista la presència d´Andalusia  en el projecte arquitectònic ja que, 

paral.lelament a l´Exposició de Barcelona, se n´ havia de celebrar una a Sevilla el mateix any 

29. 

Fou en el transcurs d´una visita del rei Alfons XIII a les obres del Poble Español que aquest 

preguntà amb gran indignació per l´absència destacadíssima de parts d´Andalusia dins el 

recinte que havia de configurar un autèntic Poble Espanyol. 

Aquesta visió del monarca encaixa perfectament  en la filosofia d´una proposta que donava 

consistència  i coherència  a la imatge projectada d´una unitat Espanyola en la que no es podia 

permetre l´absència  de quelcom tant essencial com l´arquitectura típica andalusa. 

En certa manera el Poble Espanyol fou un exercici arquitectònico-artístic força dissonant amb 

la resta d´arquitectures de l´Exposició. Per començar tenia un gran valor iconogràfic i no 

entrava en els jocs del gegantisme imperant a l´Exposició. Inicialment concebut com a 

escenari de cartró- pedra  no tenia el més mínim valor arquitectònic10. 

El 28 de desembre de 1928, l´arquitecte Francesc Folguera fou nomenat per a  la formació 

dels diferents edificis i intal.lacions que hauríen de  construïr la secció  d´aquest  certmen 

anomenat  “Pueblo típico Espanyol”. 

D´aquesta manera podem assegurar que el Poble Espanyol és l´encàrrec amb una data més 

tardana d´aquesta Exposició.   

                                                 

10 SOLÀ-MORALES, Ignasi de: «L'Exposició Internacional de Barcelona (1914-1929) com a 
instrument de política urbana», Recerques: història, economia, cultura, núm. 6 d'abril de 
1976, pàg. 137-145. 
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Aquest fet resulta bastant lògic  en la mesura  que no respon a cap punt  del programa bàsic 

enunciat inicialment per a l´Exposició (Indústria, Art, Esport)11. 

 

El procés d´ adjudicació 
 

Inicialment, com hem comentat, el projecte contemplava l´execució de tota l´estructura 

portant mitjançant la fusteria de gros, concretament aquesta informació figura en el concurs 

públic segons el que els licitants van presentar les seves ofertes (Article 6 del capítol 1 del 

concurs). Aquesta informació queda corroborada amb els plànols originals de certes 

estructures del recinte, com les muralles del mateix,  els plànols de les quals estan projectats 

amb fusteria de gros. A més, en tot el projecte original es parla del caràcter provisional de les 

construccions. 

 

 

                                                 

11 ROVIRA, Josep Maria: «[L'Exposició Internacional de Barcelona del 1929. Arquitectura i arts 
decoratives] La funció segueix la forma: el Poble Espanyol de Montjuïc», Grans Temes L'Avenç, 
núm. 3 s. a. pàg. 37-49. 
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Plec de Condicions per a les obres del Poble Espanyol, Capítol I. Expedient nº 1699 de 
l´Arxiu Municipal Administratiu de l´Ajuntament de Barcelona. 
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 Segons fonts i textos consultats a l´Arxiu Administratiu  de l´Ajuntament de Barcelona, tots i 

cadascún dels licitants van presentar les seves ofertes seguint aquest criteri. Com es pot veure 

en els respectius Cuadros de Marcha de los trabajos de Construcción. 

Hem desglossat aquests quadres de marxa dels treballs de tots els licitants per a poder veure 

quina era la previsió econòmica de cadascún d´ells. 

Quadre de 

marxa dels 

treballs 

Certif 1 Certif 2 Certif 3 Certif 4 Certif 5 Certif 6 TOTAL  

Material y 

Obras 

43.090ptes 308.381ptes 364.381ptes 665.851ptes 550.413ptes 399.456ptes 2.331572ptes 

Pallàs y  

Gamandé 

391.194ptes 413.413ptes 538.737ptes 498.067ptes 257.877ptes 102.330ptes 2.201618ptes 

Durà 389.991ptes 342.955ptes 510.170ptes 417.998ptes 495.594ptes 125.250ptes 2.281958ptes 

Arozamena 240.000ptes 385.000ptes 450.000ptes 490.000ptes 285.000ptes 170.000ptes 2.020000ptes 

 

Com podem observar en el quadre, la oferta més barata era la de Juan Arozamena, al  que 
finalment, no se li va adjudicar l´obra.   
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Cuadro de marcha de los trabajos de l´empresa  NUEVA SOCIEDAD GENERAL DE 
CONSTRUCCIONES.  Expedient nº 1699 de l´Arxiu Municipal Administratiu de 

l´Ajuntament de Barcelona. 
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Cuadro de marcha de los trabajos  presentat per l´empresa MATERIAL Y OBRAS S.A. 

Expedient nº 1699 de l´Arxiu Municipal Administratiu de l´Ajuntament de Barcelona. 
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Després de l´obertura de de pliques davant notari es comprova que l´empresa amb un 

pressupost més elevat és la constructora Material y Obras S.A. 

Malgrat aquesta dada, el 29 de desembre de l´any 1927 els arquitectes directors de l´obra, 

Folguera i Reventós, escriuen una carta al director de l´Exposició Internacional on diu que 

l´empresa amb més garanties per a realitzar l´obra en el temps acordat és precisament 

Material y Obras S.A, degut a que el seu Cuadro de Marcha de los trabajos de Construcción 

resulta, en comparació amb els altres concursants, molt més lògic, començant amb una 

activitat reduïda que es va incrementant en el temps d´obra fins a arribar als dos últims mesos 

en que decreix gradualment. 
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Carta al director de l´Exposició Internacional dels directors d´obra recomanant la 
contractació de Material y Obras S.A.  Expedient nº 1699 de l´Arxiu Municipal 

Administratiu de l´Ajuntament de Barcelona. 
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Segona carta al comitè. Els arquitectes directors de l´obra tornen a reiterar que sota el 
seu criteri tècnic l´empresa que més garanties ofereix és  Material y Obras S.A. . 

Expedient nº 1699 de l´Arxiu Municipal Administratiu de l´Ajuntament de Barcelona. 
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No satisfeta la comissió d´obres  es  realitza una ponència extraordinària per tal de decidir 

l´adjudicatari de les obres del Poble Espanyol. En aquesta ponència Juan Arozamena  estima 

com a principal problema l´execució i col.locació de la pedra artificial i conta amb els 

industrials ALBAREDA i BEIN i la guixeria de la casa VILA per a resoldre´l . El seu director 

de treballs seria l´enginyer Gabriel  Cañadas. 

El següent ponent, Jaime Gamandé tenia un precontracte firmat amb la casa BUTSEMS per 

a la pedra artificial i amb J.Montón  per a l´estructura de fusta, pel que fa a la guixeria contava 

amb la casa BECH i DURÁN. El seu director de treballs seria l´enginyer Ricardo Fradera. 

El ponent Joaquim Massana, gerent de l´empresa Material y Obras S.A va considerar que 

l´aspecte exterior de l´obra era el que comportava una major dificultat, té diversos pre-

contractes  amb els industrials CATSÚS, PELEGRÍ, RICART, BUTSEMS i MÁRMOLES 

AMERICANOS. 
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Resum de la ponència per a decidir  quina serà l´empresa contractista. Expedient nº 
1699 de l´Arxiu Municipal Administratiu de l´Ajunta ment de Barcelona. 
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Resum de la ponència per a decidir  quina serà l´empresa contractista. . Expedient nº 
1699 de l´Arxiu Municipal Administratiu de l´Ajunta ment de Barcelona. 
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Resum de la ponència per a decidir  quina serà l´empresa contractista. . Expedient nº 
1699 de l´Arxiu Municipal Administratiu de l´Ajunta ment de Barcelona. 
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El dia 13 de gener de l´any 1928 en sessió extraordinària de la junta el senyor Lluís Plandiura 

es manifesta a favor de l´empresa  Material y Obras S.A per a la realització de les obres, 

discrepant així totalment respecte de l´opinió d´altres membres de la junta directiva, entre 

d´altres el mateix Jaime Ayxelà i Torras, que manifestant una opinió generalitzada del Comité 

no veu cap motiu substancial per a adjudicar l´obra a aquesta empresa, especialment, perquè 

considera que  presenta, tant en la seva oferta com en la ponència del seu gerent, deficiències 

en la part artística de l´obra, que al seu criteri, és de les més importants. 

 

Per motius desconeguts l´empresa que tenia la millor oferta econòmica, Nueva Sociedad 

General de Construcciones, mitjançant una carta escrita pel seu gerent  Juan Arozamena, es 

retira del concurs manifestant una profunda decepció.  

Tot i això hem trobat una de les cartes que Juan Arozamena va enviar al comitè executiu de 

l´Exposició de Barcelona, en la que dóna a entendre que hi ha profundes divergències entre 

els tècnics de la seva empresa i els directors de l´obra. 
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Carta del Gerent de NUEVA SOCIEDAD GENERAL DE CONSTRUCCIONES on 
explica alguns dels motius pels que es retira del concurs d´adjudicació. . Expedient nº 

1699 de l´Arxiu Municipal Administratiu de l´Ajunta ment de Barcelona. 
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Finalment, el 18  de gener de 1928  es va adjudicar l´obra, amb diversos vots en contra de 
membres de la junta directiva,  a l´ empresa especialitzada en ciment armat Material y Obras 
S.A i es va preferir per raons obvies de solidesa, durabilitat i incombustibilitat substituir 
l´estructura de fusta per una de formigó armat.  
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Carta de la Junta Directiva de l´Exposició  al Sr. Administrador de Rendes publiques.                                                              
Expedient nº 1699 de l´Arxiu Municipal Administratiu de l´Ajuntament de Barcelona. 
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L´empresa adjudicataria de les obres. 
 

Les obres foren adjudicades finalment a l´empresa  constructora Material y Obras S.A, 

aquesta empresa era una firma que s´havia especialtzat en els darrers anys en un sistema 

constructiu importat directament de la veïna França: les estructures portants de formigó armat. 

Aquest material havia estat introduït a Catalunya  feia uns quants anys de la mà d´una patent 

propietat de l´enginyer Francesc Macià. D´aquesta manera moltes empreses constructures 

s´interessaren per aquesta novedosa tecnologia, una d´elles fou l´adjudicataria del concurs per 

a  la realització del futur Poble Espanyol. 

Tot començà el 22 d´octubre de 1927. Llavors el projecte de crear el recinte  es va presentar a 

l´Ajuntament  i als directius de l´Exposició. Tres dies després, l´alcalde, el Baró de Viver, 

anuncià que les obres es tregueren a concurs public, guanyat per l´ empresa  Material y Obras 

S.A. 

Les dades que hem pogut treure d´aquesta firma són les següents: 

MATERIAL  Y OBRAS S.A: 

Gerent: Joaquim Massana 

Arquitecte: Isidre Puig Boada 

Enginyer: Ochoa 

Topografia: Ramiro Faro 

Pedra artificial: Butsems i P.Ricart 

Escultures: Sr. Anglada 

Forja: Sr. Brú 

Fusteria: Sr. Guardia 

Vidre: Ricardo Crespo de la casa Murguía 

Pintura i decoració: Gabriel Felip. 
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Sembla ser que Material y Obras S.A va realitzar un treball encomiable, donat que, en 

documents consultats a l´Arxiu Històric Municipal de Barcelona hem trobat diversos 

contractes d´obres de manteniment realitzades per aquesta mateixa empresa, fins arribar a 

l´any 1951, data en que en perdem la pista i suposadament aquesta fa fallida o bé canvia de 

nom. 
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El pressupost de l´obra. 
 

En el pressupost inicial s´estipulà que totes les despeses havien d´ascendir a una quantitat 

determinada:  2.532.093 pessetes i  12 cèntims.  

En el pressupost inicial quedaven detallats cadascún dels estats, fins i tot en l´estat número 

quatre quedaven perfectament definits i amb amidaments exhaustius aquells edificis que ja 

estaven projectats desde la fase inicial del projecte. 

M´he permès la llicència de  copiar el resum del  pressupost original, que es troba a les 

dependències de l´Arxiu  Administratiu de l´Ajuntament de Barcelona. 

 

                                       PRESSUPOST 

 

ESTADO Nº 1: PRECIOS DE JORNALES Y TRANSPORTES 

ESTADO Nº 2 : PRECIOS DE MATERIALES 

ESTADO Nº 3 : PRECIOS UNITARIOS 

  -54 CEMENTO ARMADO:    M3 DE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMADO………. 
130,00PTAS 

  -115 CARPINTERÍA DE ARMAR (CON HERRAJES ,UNIONES,ETC)……………...... 
350,00PTAS. 

ESTADO Nº 4: MEDICIONES DE: 

-IGLESIA MAYOR 

-CASA AYUNTAMIENTO 

-MONASTERIO  ROMÁNICO 

-MURALLA Y TORRES 

-CIMENTACIONES COMUNES POR METRO LINEAL. 

-CARPINTERIA DE ARMAR POR M3 O POR  ML 

-ARRIOSTRATS PLÀ DE COBERTA. 

-COBERTA 
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-SOSTRES: A)PRACTICABLES AMB Qadm DE 500KG/M2 

                   B) NO PÚBLICS AMB Q adm DE 125KG/M2 

-MURS DE CONTENCIÓ 

-PONT DE FORMIGÓ ARMAT 

-PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS 

ESTADO  5: APLICACIÓN DE LOS PRECIOS (EST 3 X EST 4) 

ESTADO 6: PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 

P.E.M DE 2.201.820,11 + 15% B.I = 2.532.093,12 PTAS. 

FACHADAS: 623.000PTAS 

IGLESIA MAYOR: 212.629,26 PTAS 

CASA AYUNTAMIENTO: 211.842,66 PTAS 

 

DICHO PRESUPUESTO TIENE EL CARÁCTER DE UN TANTO ALZADO FIJO, LOS 
EDIFICIOS DEFINITIVAMENTE ESTUDIADOS, PERO HAY UNOS EDIFICIOS 
SUJETOS A VARIACIÓN. 
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Pressupost inicial de licitació de l´obra. Extret de l´expedient nº 1699 de l´Arxiu 
Municipal Administratiu de l´Ajuntament de Barcelona. 
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La construcció del  Poble Espanyol: del projecte a la realitat. 

 

El canvi: de la fusteria de gros al formigó armat 
 

Un cop contextualizada l´Exposició dins el seu marc històric és moment per a centrar-nos en 

l´objectiu principal d´aquest projecte final de Grau, la seva construcció. 

Un fet que crida l´atenció al fullejar el projecte inicial és que les estructures portants del Poble 

Espanyol foren inicialment pensada en fusta. De fet,  tots els plànols del projecte executiu 

original ens venen a demostrar aquesta realitat.   
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Plànol extret del Departament d´urbanisme de l´Ajuntament de Barcelona. Secció 
Història. 
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Plànol extret del Departament d´urbanisme de l´Ajuntament de Barcelona. Secció 
Història. 
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Es tractava d’una decisió raonable en el context de la construcció barcelonina del moment i 

amb la intenció d’afavorir la participació àmplia de molts contractistes, permetent d´aquesta 

manera una competència que facilitaria l´abaratiment econòmic del projecte. 

Un altre factor a tenir molt en compte era el temps del que disposaria l´empresa adjudicatària 

per a realitzar l´obra, que no era especialment generós. La construcció del sistema estructural 

en fusta resultavas, en un principi,  ideal per a reduïr el temps d´execució d´una partida que no 

es considerava essencial. 

Com he dit, tot el sistema  estructural eren inicialment pensats en fusta i en el plec de 

condicions i els corresponents amidaments  figura la partida fusteria de gros. 

Davant el repte inicial que suposava la construcció del vast complexe de Montjuïc i amb el 

recentment nomenat Francesc Folguera com a arquitecte director de l´obra,  una de les 

primeres propostes d´aquest al Comitè de l´Exposició fou la contractació d´un  altre 

arquitecte, Ramón Reventós, perquè col.laborés amb ell en les obres del Poble. 

Els arquitectes directors de l´obra eren conscients de que el temps d´execució de l´obra era 

reduït  i no permetia equivocacions de cap tipus.  Però, perquè es van llançar, finalment, a 

contractar l´obra amb una empresa especialitzada en formigó armat? Quins avantatges hi 

varen trobar? 

Provar de respondre a aquestes qüestions és part inel.ludible de la nostra tesi i  resulta un 

factor clau per a poder entendre constructivament el Poble Espanyol. 

L´obra requeria un nivell organitzatiu i una planificació poc usuals en el món de la 

construcció dels anys 20. En Francesc Folguera i  en Ramón Reventós van pactar amb el 

contractista una  genial idea:  tractar l´obra, que no deixa de ser una amalgama de  cases de 

diferents localitats, cadascuna amb la seva idiosincràsia constructiva pròpia, (un monestir, un 

ajuntament, una església), com a una única realitat estructural. 

La tècnica que en aquells moments els permetia racionalitzar el temps i l´espai dins l´obra  no 

era altre que el formigó armat, i la persona que els donà majors garanties al respecte en la 

ponència realitzada durant la licitació de l´obra fou en Valentí Massana, gerent de l´empresa  

Material y Obras S.A, i l’arquitecte de la constructora: l’Isidre Puig Boada. 
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Aquesta ponència sembla ser que  va acabar definitivament amb els dilemes dels arquitectes: 

la novedosa tècnica constructiva del formigó armat era  la solució idònea davant de dos 

factors adversos amb els que s´enfrontaven: les limitacions pressupostàries i el temps limitat. 

 

D´aquesta manera construirien  tots els edificis que aparentment, és a dir exteriorment, serien 

unitats particulars ben diferenciades però que, en les seves entranyes, estructuralment, la 

eficient construcció racionalitzada en sèrie imprimiria el seu segell en aquesta obra 

aparentment “típica”. 

Si donem un cop d´ull a la planta de  del Poble Espanyol ens adonem ràpidament que les 

cases es recolzen sempre sobre un enginyosa trama   estructural que es va repetint gairebé 

inalterada al llarg de tots els edificis del Poble Espanyol (exceptuant òbviament, l´església, el 

monestir i l´ajuntament, que pel seu tamany i característiques volumètriques recorren a altres 

esquemes estructurals). 

Observant el plec de condicions  s´observa que queden subdividides les tasques a realitzar en 

quatre grans apartats: 

1. Obres de caràcter general (moviment de terres, fonamentacions, etc) 

2. Edificis de tipus estructural comú 

3. Edificis singulars 

4. Elements arquitectònics particulars i decoració urbana als carrersa. 

 

Un sistema extremadament coordinat i pautat fins l´últim detall per a les fonamentacions, 

estrucutura portant a base de pilars i jàsseres,  i en matèria econòmica  un desglossament de 

preus unitaris detallats, amb esquemes de proporcionalitat d´aquests per a prevenir 

desviacions econòmiques  exagerades i controlar l´aspecte temps de manera rigorosa. Tots ells 

elements imprescindibles  per a encaminar cap a l´èxit un conjunt  que havia d´aparentar 

l´antítesi constructiva  més absoluta: artesania i improvització. 

Darrera la seva màscara rural i tranquil.la el Poble Espanyol amaga la realitat d´una operació 

que requerí una organització i una planificació cuidades fins al més mínim detall. 
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Sistema estructural estandaritzat. 
 

En la majoria de casos la construcció emprada consistí en sabates  aïllades de formigó armat 

arriostrades entre sí. Aquestes riostres serviren en moltes ocasions com a base per a aixecar 

les parets de tancament. Aquest sistema garantia una gran flexibilitat i adaptabilitat en funció 

de les condicions del terreny que s´anaren trobant, variant  la geometria de les sabates tenint 

en compte  que els pilars també anaven arriostrats entre sí. 

 

Un sistema constructiu industrialitzat a base d´una estructura porticada de formigó armat que 

permetia un ritme de treball acord amb les necessitats de l´obra. 

 Aquests pòrtics els conformen pilars i jàsseres arriostrades entre sí. Tot el conjunt repartia el 

pes sobre els fonaments. En el cas excepcional d´haver de construir un sostre  la solució 

adoptada  sempre era la d´una llosa d´uns 15 centímetres de gruix. 

 

Aquest sistema estructural unívoc es fonamenta, tal i com queda reflectit en l´estudi particular 

d´una de les cases de la plaça major, inclòs en aquest mateix projecte, en l´ús de pilars units 

amb jàsseres que formen una gàbia, la que es podia utilitzar tant  per a col..locar un forjat com 

per a deixar sense cobrir, aquest sistema  tenia habitualment les següents unitats estructurals: 

• Façana exterior en la que es dóna el tractament particular referenciat al cas concret 

que ha de re-presentar (en el cas estudiat amb més detall es tracta d´una casa de la 

localitat d´Alquézar, a Saragossa) . Habitualment aquesta façana parteix d´uns pilars 

units per mitjà d´una jàssera que actúa com a llinda per a crear els omnipresents 

porxos i que alhora sustenta el pes de la façana feta amb fàbrica de maó i revestida 

com s´escaigui (en el nostre cas el revestiment el conformen uns blocs de pedra 

artificial que imiten l´acabat d´una paret de maó castellà de 24  cm de gruix  d´un sol 

full) 

• Sistema estructural que relliguen  la façana constituït per filades de pilars alineats 

amb les cases adjacents que units mitjançant les corresponents jàsseres possibiliten 

l´ús d´un sostre de primer pis, habitualment utilitzat com a magatzem pel propietari 

de la casa, i que en comptades ocasions arribava a façana.  Aquest sistema porticat 



Construcció i Arquitectura al Poble Espanyol de Montjuïc. 46

podia ésser utilitzat en el pla que més convingués als directors d´obra, segons les 

necessitats  particulars de cada representació típica. 

 

• Sistema de riostres entre els pilars de segona linia i la façana que actuen com a trava 

contra les accions perpendicuals a façana (la més important de les quals serà el vent)  

i que alhora lliguen la pròpia façana. 

 

•  Cobertes resoltes tradicionalment per mitjà, depenent de la llum a cobrir, d´ 

encavallades simples, cabirons i llates. La coberta amb teula àrab col·locada a llata 

per canal. 

 

Acabats de façana 
 

El sistema de tancament de façanes era gairebé sempre l´obra, que anava recoberta de 

diversos materials que intentaven imitar l´original. Normalment amb pedra artificial i 

colorants s´aconseguien uns motllos capaços d´imitar exitosament l´obra vista, els estucats, 

arrebossats. Aquesta pedra artificial anava enganxada amb morter o amb ferros transversals a 

l´obra de totxo que sostenia estructuralment la façana, amb l´ajut dels pilars de formigó armat 

que transmetien les càrregues als fonaments. 

La pedra artificial havia aconseguit substituïr als fins llavors habituals carreus, que 

començaven a tenir un preu prohibitiu. Amb la construcció del Poble Espanyol s´aconseguí  

una brillant demostració de les qualitats d´imitació que poseeix la pedra artificial. 

S´aconseguí una fidel reproducció  de les proporcions, de la classe de pedra i de la pàtina 

corresponent. L´objectiu quedà acomplert satisfactòriament  amb façanes de pedra amb 

gruixos entre els 10 i els 15 cms, preveient els constructors que l´obra no s´enderrocaria una 

vegada  conclòs el certamen van determinar  de construïr la part resistent amb estructures de 

formigó armat 

Es varen imitar els materials més dispars. La pedra granítica de les cases gallegues, barrejant 

ciment blanc amb granit triturat , perfeccionant l´aspecte mitjançant un lleuger retoc de les 
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façanes amb martellina o  doll de sorra. Les altres classes de pedra y la fàbrica d´obra vista 

s´aconseguien amb una capa d´uns 3 cms de ciment blanc i colors minerals finament 

pulveritzats, la resta de l´espesor es completava amb un morter sec corrent. 

 

La pedra artificial estava formada per dues parts ben diferenciades: 

-l´acabat exterior d´un gruix de 1 o 2 cms amb la textura de pedra artificial i composat per 

dues parts de ciment i una de sorra. El ciment portava sempre un colorant amb molt baixes 

dosis que donava a la peça l´acabat desitjat. 

Tot el relleu de la pedra era fet amb motlles, que podien ser recuperables o no, depenent del 

grau de precisió exigit. Els motllos es buidaven directament sobre els originals en alguns 

casos i sobre modelats de fang  en els restants. L´aplicació del ciment en aquesta obra arribà a 

tal extrem que es va confeccionar un formigó especial imitant la terra, barrejant en sec, grava, 

sorra, terra i dosis homeopàtiques de ciment; la barreja  piconada es va regar durant diversos 

jornals. El ciment, un cop forjat va donar certa consistència al paviment i evità la pols i el 

fang, que, encara que característics de molts pobles, no es va considerar convenient de 

reproduir.12 

-la part del darrera que podia tenir gruixos de fins a 12 cms i que servia per a suportar 

l´anterior. En aquesta zona la peça tenia una barreja de cimen i sorra de proporcions molt 

inferiors, de l´ordre de 1:3 o 1:4. 

Els escuts de diverses cases foren realitzats en la seva inmensa majoria amb motlles no 

recuperables, es realitzava l´original amb fang i se  n´extreia un negatiu amb guix (quetenia 

dues capes, una de fina de guix rosa i la resta amb guix blanc). 

Els motlles recuperables s´utilitzaven  per a tot tipus de  peces seriades. Eren de ciment 

Portland.  

                                                 

12 OCHOA DE RETANA, A, «El cemento y la estética de las construcciones», Manual del 
cemento Pórtland. Barcelona, Asland, 1933. 
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En el cas de les cases porticades gairebé totes les bigues que trobem són, per a l´ull del neòfit, 

de fusta, si les analitzem amb més cura ens adonem que són bigues falses de guix, a les que 

s´ha donat una convenient fletxa per a que donin l´impressio d´haver entrat en càrrega. 

 

Cobertes. 
 

Pel que fa a la coberta , s´emprà el sistema  tradicional  de fusta . Cal tenir present que les 

cobertes eren tractades com a  elements de tancament, en cap cas com  a sostres o elements 

practicables. Fou per aquest motiu que no hi perderen gaire temps. L´estructura bàsica era la 

següent:  es continuaven els pilars pèviament construïts durant la fase d´estructura en formigó 

armat mitjançant la fàbrica de maó. Aquests pilars recrescuts  d´obra arribaven fins a la cota 

de coberta    i suportaven unes jàsseres de fusta reforçades amb tornapuntes. 
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Coordinació del gros de l´obra i els seus acabats prefabricats (axonometries). 
 

Per tal de tenir una millor comprensió del sistema constructiu hem considerat oportú realitzar 

una axonometria d´una de les cases del Poble Espanyol, concretament es tracta d´una casa del 

poble d´Alquézar, a Osca.  

Les axonometries resultants són les següents: 

1. Estructura de formigó armat 

2.  Ram de paleta 

3.  Estructura portant de coberta 

4. Acabats 

5. Coordinació del gros de l´obra i els seus acabats prefabricats 
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Axonometries 
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Les certificacions  de l´obra. 
 

Mitjançant l ´estudi detallat de les certificacions, la majoria de les quals encara figuren  en 

fons de l´Arxiu Històric Municipal, ens hem pogut fer una idea de com es dugué a terme 

l´obra. 

En els documents originals  totes les certificacions són a origen, fet que dificultava 

enormement la tasca de veure el desenvolupament econòmic de l ´obra. 

 En el quadre adjunt hem desglosat les certificacions, un total de 7, convertint-les en 

certificacions parcials  per a tenir una idea general de  com es va desenvolupar l´obra. 

D´aquesta manera sabem les quantitats econòmiques que es varen gastar en els diferens 

periodes de certificació (manca la informació referent a la cinquena certificació ja que no 

l´hem trobada en cap dels arxius visitats). 

Així doncs, sabent quant i quan es va gastar hem realitzat una representació gràfica en una 

planta general del Poble Espanyol on es representen en files els diferents capítols d´obra i en 

columnes les 7 certificacions, d´aquesta manera, a simple vista hom es pot fer una  idea 

general de com es varen desenvolupar les obres. 

La relació de plànols posterior està dividida per fases d´obra en aquest ordre: 

1. Planta referent al capítol de moviment de terres 

2. Planta referent al capítol de fonamentacions 

3. Planta referent a l´estructura portant de les diferents edificacions 

4. Planta referent a la primera fase d´acabats 

5. Planta referent a la segona fase d´acabats 

6. Planta referent als tancaments de l´obra 

7. Planta referent a les partides de pavimentació i instal.lacions generals. 

8. Evolució de les partides d´obra per certificació (informació general). 
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Quadre de Certificacions parcials.  
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Plànols de les certificacions 
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Conclusions 

 

Una bona  comprensió del que va representar l´obra del Poble Espanyol ens obliga a posar-
nos en la pell dels seus constructors. El com i el perquè es va construir d´aquella manera  
resulten qüestions d´inevitable resolució.  

M´ha resultat de gran ajuda  la interpretació axonomètrica realitzada,  proposada inicialment 
pels meus tutors, reconec que  m´ha fet ser més rigorós a l´hora d´interpretar les solucions 
constructives. 

Un cop determinat el canvi substancial de l´estructura portant, de la fusteria de gros al 
formigó armat,  si ens preguntem seriosament el perquè d´aquest canvi podem arribar a 
entendre´n la lògica constructiva que portà a acabar una obra de 23.000 m2  en poc més d´un 
any. 

Veiem una correlació importantíssima entre l´obra a l´engròs, representada  en aquest cas per 
tota l´estructura de formigó armat, i els  acabats, que tot i conservar la mateixa lògica 
constructiva de la  producció en sèrie, aconseguiren un nivell de detall i similitud amb 
l´original poc corrents a l´època. Aquest pragmatisme constructiu, la sincronia entre les 
diferents fases d´obra, no hauria existit sense una organització planificada  fins  al  detall 
últim. 

Un sistema constructiu industrialitzat a base d´una estructura porticada de formigó armat, ram 
de paleta per a aixecar parets i cobrir cobertes i una producció seriada de peçes aparentment 
artesanals per als acabats, tot pensat i planejat  per a  permetre  un ritme de treball acord amb 
les necessitats de l´obra. 

Considero provat  que els arquitectes directors de l´obra es van avançar al seu temps en la 
manera de plantejar l´obra, variant-ne el procés constructiu previst originalment per un de més 
eficaç i efectiu, amb una visió molt clara del que era la producció en sèrie i un  resultat que va 
meravellar tots els visitants del recinte. 
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Annex gràfic i plànols originals 
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Introduction  

The present project is placed in the area of the historical research of  catalan architecture  at 

the beginning of the 20th century, the initial idea about it came up with this headline:  

"Construction and architecture in the Spanish Village from Montjuïc". 

 

With this title it is intended to make one analysis of the  constructive solutions that  were 

carried out for the construction of the Village that has lasted until our days. 

In general terms we analyze   the construction of the Spanish Village inserted in the great   

International  Exposition of Barcelona celebrated in  1929. Finally, the project focuses on 

some of the constructions in wich analyzes with  rigor and  more concretion the system of  

construction finishes, its materials and the behavior that the same ones have had along the 

years. 

 

One of the motives for which the teachers Jaume Rosell and Ramon Graus proposed me the 

realization of this project  is the reinforced concrete  use  to build up  all the carrying structure 

of the houses that compose the SpanishVillage. 

 

The project  started grewing up with some of  my visits to different institutions that provided 

me  important documents for my research. Afterwards the study of  an  individual house  

situated on the Major Square helped me on the interpretation of  some of the constructive 

procedures, mainly  those that  will be  further explained in this project. 

Placed  in the second decade of the 20th century, the construction of a traditional village with 

the latest means and technology   has been a decisive point in the selection of this final degree 

project. 

I believe that the short period that took the development of the  project, from its  initial phase 

until its inauguration  supposes a radical change of mentality in the productive system in  

construction sites  in our country. 

We have to notice that, from  the 18 of January of 1928 (official start of the works)  until the 

deadline  according to  the contract, on 25 July of 1929, not even 19 months were taken to 

reach the goal. 
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 Taking into account the initial budget  , we  might say without fear to mistake that the rhythm 

of work, the organizational level and the time spent in the site,   would ashame many of the 

great construction companies of our time. 
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Historical context. 

The International Exposition  of  1929, like the majority of international expositions, was  a 

key stage in the development of the modern city as we conceive it  nowadays. 

It is necessary to take into account that Barcelona had already celebrated an Exposition in  

1888 , base point from wich  the city took an important impulse to be part of the European 

elite of the moment. 

 

The same that was about to happen years later with the Exposition of the 29, this first 

Exposition  was possible since the terrains in wich it was carried out were under military 

jurisdiction and consequently, were non urbanized terrains. 

With  the Exposition  of Barcelona  a great number of public interest works and services  were 

done:  the underground is constructed, the lines of trams and buses are broadened, many 

streets are paved again, other are illuminated,  many squares and avenues are remodeled, 

every single work destined to reach a common goal:  changing the future of the city . 

 

The disordered  city  that growed out of walls thanks to chaotic neighborhoods like Raval, 

created from the migratory waves of the popular classes wich could not afford  living  inside 

the walled city was now, far away. 

Indisputable evidence  of the mentioned  is that it is imposible, even nowadays,   not noticing 

a radical change in the area in wich the  ancient city ends and the new one starts. The streets, 

being sinuous, become straight and wider; the sidewalks  become wider too; the buildings  are 

very different depending on the neighborhood in wich we are walking 

. 

During many centuries  there was no occasion in which the walls blocked the 

conquest or the pillage of the city. Ironically , however, they were always able to stop its 

growth.  
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While  the density of population inside the walls  kept  increasing and made life conditions 

unbearable , outside the city vegetable gardens and deserts were spread. 

The pile attempted against the hygiene; any illness became epidemic; 

there was no  way to isolate the sick; the housing problem  was terrifying, accommodation  

price  reached astronomical numbers and  it  consumed the main portion of the family 

incomes. 

With this desperate situation  green light was given to the well known “pla Cerdà”, always 

counting on  the positive sanction conceded by the Ministerio del Interior de  Madrid. 

 

This plan imposed by the Ministry was in a long way criticized by the higher applications 

from Barcelona, since, in spite of desmothering the city, it was seen as excessively functional, 

of an exaggerated rationalism : it did not foresee spaces where collective events might take 

place, nor  for  monuments that  symbolize the greatness which all villages are proud of. 

 

In words of  Puig i Cadafalch himself, writing in an article of La Veu de Catalunya  in  

1905, it was crazy grid extended  to the infinite like a geometric eruption 

that disconcerted both, foreign and natives, just to give fluency  and avoid traffic jams. 

 

The growth of the Eixample of Barcelona followed, at the beginning, more or less logical 

ways: first the population moved to those areas of the valley wich had  the  best supply of 

water, or that ones  placed  near quarries, which reduced considerably  the cost of 

construction. 

The optimisation process of the  future Barcelona developed well  in accordance to  

operations  displayed by the industrial interests of the moment (the  Jaussely plan, the the 

Cerdà plan, etc). 

The idea about making a new Exposition  of industries and merchandise  had already been 

conceived almost immediately after closing the one celebrated on 1888.  

Already at the beginning of the first decade of the 20th century commissions of study and 

meetings started up among representatives from Foment del Treball and the  Town Council of 

Barcelona in order to fix the bases to make a new Exposition possible. 
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As a consequence of the First Word War  the project came off postponed, however, the 

works of housing development at the  mountain of Montjuïc, were carried out. 

The program of the future Exposition already came off decided in its master lines from 

 1906, an Exposition divided into three main parts:  Science,  Art and Industry. 

This initial program was substituted further  on for a new one:  Industry , Art in Spain and 

Sports, this  program  was much more attractive for the big public since, not in a far future it 

was expected  an increase of the economic potential of the working class, making them  

participate  in the big party of the Sport events. 

 

The idea of an Exposition  driven from the markedly Catalan ideals thanks to the 

Mancomunitat politicians  intimately related with the textile industrialists was of an 

extraordinary power.  

Firstly based on the  interests of these industrialists, afterwards for the bourgeoisie who had 

just arrived at the power to  join ideologically  the political party of the Lliga Regionalista  

and, finally it was accepted and  swallowed up ideologically 

for the dictatorship of Primo de Rivera, that, like any device of power substituted 

in a fast way some architects for other more similar to its artistic criteria. 

The international Exposition of the 29 provided  Barcelona  the public and urban services  that 

the city had an absolute need. 

 

The placement  of this event was decided through an opposed political will to the 

intentions of the engineer Cerdà, that with his urban plan had the idea of  moving the 

center of the city to the projected Glòries Square. In the other hand, the political interests of 

the moment, strongly influenced by the industrial party  had as an absolute priority moving 

the urban center towards the south, the new city center was about to become the Espanya 

Square.  

 

The future Exposition  would be carried out in Montjuïc, the mountain where was possible a 

monumental scenography that fell perfectly with the needs of propaganda of the regime. 
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This ideal city is one of the basic goals for what the dominant classes worked 

at that moment, in this context the Exposition was  the basic instrument of urban policy to 

bring up the physical and ideological model that will make it possible. 

 

Even Francesc Cambó, in some nationalistic declarations  makes commercial and urbanistic 

interests converge: "it is precise that the private initiative fulfills the mission that has 

assignated". 

The Exposition  does not make another thing than "to capitalize" a diversity of operations that 

the private initiative  already develops on the territory, the public sector collaborates with her 

in the creation of the "big Barcelona". 

 

The mountain of Montjuïc came off closed to the public, cutting its  forests,  

channeling or blinding the fountains with dynamite; making slopes to prepare the foundations 

of  the different palaces and pavilions that were about to be  constructed.  

 

It didn´t  take long and obstacles started to show up:   the burst of the Great War first and the 

reluctance of  Madrid´s Government  always paralysed the works. Twenty years were 

necessary to restart the project,  policy of general Primo de Rivera insufflated new breath at 

the idea. 

Now not only Montjuïc  but all the city would be part of his colossal projects:   many 

buildings  were demolished and the pavement of the streets was raised  in order to leave space 

for the underground lines. 

 In these works and in those of the Exposition  worked thousands of workers; labourers and 

bricklayers that  came from all the Peninsula. Following tradition, the city did not have 

absorving capacity to room  this avalanche and the neighborhoods were crowded. 

 

 Infamous neighborhoods like  La mina, el camp de la Bota, and others constituted an 

endemic problem  for Barcelona. Thanks to this unhappy and dirtily inhuman environment 

Barcelona raised the Exposition  that was about to dazzle the world. 
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How it usually occurs in politics, the ideals tend to not to correspond with the reality and the 

truth is that everything seemed destined to ruin. 

In January of 1929 the deficit provoked by the Exposition rose to 140 million pesetas; the 

Baron from Viver, mayor of the city,  was conscious that Primo de Rivera  government was 

on a countdown to extintion.  

 

The dictator believed in the corporative State which  he had wanted to implant. The public 

works had ended up provoking an untenable inflation and the peseta devaluated without 

remission. Moreover  on 6th  February, when there were three months missing  to open the 

International Exibition doors, queen Maria Cristina died of an angina of chest. It was her who  

had opened, being  the regent, the Exposition  of 88, which was seen like an awful 

premonition. 

In this context  the essential idea about the Spanish Village consisted in gathering   several 

types of Spanish popular architecture to build up a typical village. 

A priori, the Spanish Village was not a very original invention, the philosophy of recreating 

the architecture of a country wasn´t  brand new. 

Apparently it was a matter of copying the popular architecture of a country, or at least, of a 

region. 

We can find precedents in the Universal Exposition  of Turin, in 1884, folkloric  imitations  of 

Paris, in 1889, even the Village Suïsse of 1896. Matter of fact, in each International 

Exposition there was a corner to show| a summary made of  cardboard-stone showing the 

local architecture. 

 


