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ANKER, Alfons- (Berlín 1872- Stockholm 1958). Arquitecte alemany molt vinculat als 
germans Wassili i Hans Luckhardt, amb qui compartia taller d’arquitectura. Destaquen 
com a obres seves les vivendes a Heerstrasse 161 i am Rupenhorn 24 i l’esquelet de les 
vivendes obreres de Schorlemmer Allee. Amb l’arribada dels nazis al poder la seva 
arquitectura és prohibida i finalment al 1937 emigrarà a Suècia, on morirà el 1958. 
 
BEHRENS, Peter- (Hamburg 1868- Berlín 1940). Arquitecte alemany de principis de 
segle vint, pintor i dissenyador. Els seus edificis influenciaren en gran mesura 
l’arquitectura de la següent generació a Europa. Estudià pintura a l’escola d’art de 
Karlsruhe i destacà dins les corrents del Jugendstil i l’Art Nouveau alemany. Durant el 
període en què fou director de l’escola d’arts de Düsseldorf (1903-1907), Behrens 
dissenyà una sèrie d’edificis públics de geometria rectangular simple, superfícies planes 
i decoració lineal. Al 1907 Behrens succeí a Alfred Messel com a arquitecte i 
dissenyador de la companyia elèctrica alemanya (coneguda com a AEG). Destaca 
d’aquest període la fàbrica de turbines (1909) que avui dia encara resulta fascinant per 
la seva simplicitat, estructura d’acer i façanes amb grans àrees de vidre. En els anys que 
seguiren la primera guerra mundial Behrens encarà el seu treball dins la corrent 
expressionista, com fou el cas de molts arquitectes alemanys contemporanis seus. El 
1922 Behrens serà nombrat professor d’arquitectura a l’Acadèmia de Viena, a partir de 
llavors treballarà poc com a arquitecte. Mor el 1940 a Berlín. 
 
FOSTER, Norman- (Manchester 1935). Arquitecte anglès. Reconegut com un dels 
grans arquitectes actuals a nivell mundial, Foster és també conegut pel seu treball 
complementari de restaurar edificis clàssics combinant la seva arquitectura amb 
dissenys ultra-moderns. Anomenat “l’heroi del high-tech”, la seva assignatura amb 
l’arquitectura és la de crear dissenys oberts al públic i fusionats amb l’entorn, de poc 
impacte mediambiental, i de baix pressupost, usant materials moderns i tecnologia 
avançada. Des del 1967 treballa amb el seu equip de Foster Associates a Londres. Té 
grans obres d’arquitectura i enginyeria repartides arreu del món. Destaquen la 
restauració del Reichstag a Berlín, el “pont del mil·lenni” a Londres i el viaducte de 
Millau a França com a obra civil més recent. 
 
GILLY, Friedrich- (Dabie 1772- Karlovy Vary 1800). Arquitecte alemany, alumne de 
Carl Gothard Langhans i professor de Karl Friedrich Schinkel. Gilly treballà a Berlín 
des del 1788. Després d’un acurat estudi del món antic, Gilly destacà com a pioner en la 
direcció clàssica, herència que trobarem en el seu alumne Shinkel. Morí inesperadament 
als vint-i-vuit anys, sense deixar-nos cap obra construïda. En projecte destaquen: el 
Teatre Nacional a Berlín i el disseny del Monument a Friedrich el Gran.    
 
GROPIUS, Walter- (Berlín 1883- Boston 1969). Arquitecte, educador i dissenyador 
alemany. Gropius estudià arquitectura a Munich i Berlín però mai es llicencià com a 
arquitecte. Començà treballant a l’oficina de Peter Behrens al 1910, on adoptà l’estil de 
classicisme industrial de les seves primeres obres. Després de la guerra Gropius es 
vinculà a diferents grups d’artistes radicals a Berlín. Al 1919 l’anomenaren director de 
la cèlebre Bauhaus. Amb l’arribada dels nacionalsocialistes Gropius abandonà la 
Bauhaus i fou forçat a abandonar al país. Emigrà als Estats Units, on treballà com a 
professor a la Universitat de Harvard. L’herència de Gropius en termes de mètodes 

 114



Berlín, coneixement d’una metròpoli  Annex 2: Biografies 
__________________________________________________________________________________________________________ 

constructius i materials és molt interessant. Gropius creà dissenys innovadors que  
requerien de materials i mètodes constructius molt moderns, amb processos 
d’estandardització i prefabricació. Usant la tecnologia com a base, transformà la 
construcció en una ciència de càlculs matemàtics precisos. Entre d’altres mètodes, 
introduí un sistema de paret-pantalla que utilitzava l’acer com a esquelet el qual alhora 
podia fer de suport dels terres i de les façanes vidriades ininterrompudes.   
 
HÄRING, Hugo- (Biberach an der Riss 1882- Göppingen 1958). Arquitecte i teòric 
alemany. Fou deixeble de Theodor Fischer. Sintetitzà les aportacions dels moviments 
d’avantguarda amb la corrent expressionista. Entre les seves obres destaquen les cases 
al barri de la Siemenstadt a Berlín (1929-1931) i la fàbrica de Gut Garkau (1924-1925). 
Influí en arquitectes com Álvaro Aalto i Hans Scharoun.  
 
HEGEMANN, Werner- (Mannheim 1881- New York City 1936). Arquitecte alemany, 
urbanista i escriptor. Graduat a la universitat de Berlín, els seus primers estudis li 
donaren un vast coneixement de planificació urbanística i d’història de l’arquitectura. 
Emigrà als Estats Units el 1905, per treballar com a arquitecte municipal a Philadelphia. 
Passà la major part de la seva vida als Estats Units, visitant i estudiant un gran nombre 
de ciutats. Al 1933 s’afincà a Nova York i el 1935 fou anomenat professor 
d’arquitectura a la universitat de Columbia. Entre les seves obres destaca el llibre: “Das 
steinerne Berlin” (Berlín, la ciutat de pedra), que és una denúncia al resultat del pla 
Hobrecht de 1861. 
 
HENSELMANN, Hermann- (Rossla 1905- Berlín 1995). Arquitecte alemany més 
important del període de la RDA. Destaca com a arquitecte durant les dècades dels 
cinquanta i seixanta, quan la seva arquitectura es considera la mateixa representació del 
realisme socialista. El 1953 presenta el projecte per a la Stalinallee. El 1958 realitza un 
projecte de torre de televisió que es construirà el 1969 a l’Alexanderplatz. Henselmann 
contribuí en les tècniques de producció en massa de les vivendes de la RDA i fou 
director de varis organismes dedicats a l’arquitectura i l’urbanisme. 
 
HOBRECHT, James- (Memel 1825- Berlín 1902). Arquitecte i enginyer alemany. 
Responsable de la primera gran planificació de creixement de Berlín a l’època 
industrial, el pla Hobrecht de 1862. Com a funcionari del departament de construcció de 
Berlín s’encarregà bàsicament de temes hidràulics a la ciutat, a lo que es dedicà 
juntament amb la docència quasi tota la seva vida. 
 
HOWARD, Ebenezer- (Londres 1850- Welwyn Garden City1928). Conegut autor i 
pensador de la ciutat jardí. Sense molta formació emigrà als vint-i-un anys a Nebraska 
als Estats Units, on descobrí que no estava fet per treballar al camp. A Chicago treballà 
de reporter a varis diaris. Al 1876 tornà a Anglaterra on trobà un treball en una empresa 
dedicada a produir els informes oficials del Parlament, i aquesta fou la seva ocupació 
laboral la resta de la seva vida, a part d’escriure els seus assajos socials sobre la ciutat 
jardí. És al 1898 autofinançà la publicació del seu llibre To-Morrow: A Peaceful Path to 
Real Reform, on exposa la proposta de creació de noves ciutats d’extensió limitada, 
prèviament planificades i envoltades per un cinturó permanent de zona agrícola i 
boscos. Les idees de Howard atragueren tant l’atenció que alguns inversors es llençaren 
a l’aventura amb la primera experiència: la ciutat jardí de Letchworth. A partir d’aquí la 
història de les ciutats  jardí  va prenent cos amb vàries propostes a països d’arreu del 
món.  
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JANSEN, Hermann- (Aachen 1869- Berlín 1945). Arquitecte i urbanista alemany. 
Guanyador del concurs de 1910 per a un pla general de creixement anomenat el Gran 
Berlín, on es plantejava Berlín com una metròpoli de deu milions d’habitants. 
 
JAUSSELY, Léon- (Toulouse 1875- Saône et Loire 1932). Arquitecte i urbanista 
francès. Pertanyent a la generació de joves arquitectes amb interès apassionat per 
l’urbanisme, fou membre fundador de la Societat Francesa d’Arquitectes Urbanistes, el 
1913. El 1905 guanyà el concurs per l’expansió planificada de Barcelona. El 1910 
prengué part en el concurs d’extensió de Berlín, el Gran Berlín. Els dissenys de Jaussely 
guanyaren el 1919 el concurs d’expansió de París, que desenvolupà juntament amb 
Roger-Henri Expert i Louis Sollier, on pretenien fer de la capital i la seva àrea 
metropolitana “un únic organisme econòmic”, el projecte no es dugué mai a terme. 
 
KLEIHUES, Josef Paul- (Rheine 1933- Berlín 2004). Arquitecte alemany. Com a 
arquitecte guanyà prestigi dins el cercle a principis dels setanta amb els seus edificis i 
projectes de sanejament de la ciutat. Es coneix mundialment pel seu paper de director de 
la exposició internacional IBA (1979-1987) de Berlín. És justament dintre aquest 
període i en el marc de la reforma de la Friedrichstadt que desenvolupà el concepte de 
“reconstrucció crítica”, una espècie de filosofia de reconstrucció de la ciutat amb 
respecte pel plànol històric. Amb aquesta doctrina Kleihues trencava amb tot el que 
havia estat ciutat entre els cinquanta i els setanta. 
 
LENNÉ, Peter Joseph- (Bonn 1789- Postdam 1866). Fou jardiner oficial de Prússia i 
arquitecte-paisatgista del període de classicisme alemany. Lenné treballà al llarg de la 
seva vida, primer com a aprenent i després com a encarregat principal, en gran quantitat 
de jardins aristòcrates d’arreu d’Alemanya i Àustria. El 1822 fou anomenat director de 
jardins de Prússia. Destaca sota aquest càrrec la seva aportació a la planificació de 
Berlín de 1840 encarregada per el monarca Friedrich Wilhelm IV, de la qual es construí 
el canal de Luisenstadt, que connecta el riu Spree i el canal de Landwehr. 
 
LIEBESKIND, Daniel- (Lódz, Polònia 1946). Arquitecte nord-americà. Reconegut 
com un dels grans arquitectes i urbanistes actuals, és especialment conegut per la seva 
introducció d’un discurs crític i molt avantguardista dins l’arquitectura en tots els seus 
àmbits. Començà com un virtuós de la música per canviar a l’arquitectura al 1970, 
disciplina en la qual tingué una carrera discreta fins que el 1989 guanyà el concurs pel 
Museu Jueu de Berlín. Inaugurat el 2001 i és avui dia molt aclamat per la crítica 
internacional i pels seus visitants. Entre d’altres projectes en que treballa a l’actualitat 
destaca el pla general de reconstrucció de la zona del World Trade Center de Nova 
York. 
 
LUCKARD, Wassili- (Berlín 1899- Berlín 1972) i Hans- (Berlín 1890- Bad Wiessee 
1954). Arquitectes alemanys. Ambos segueixen carreres molt paral·leles i treballen en 
associació del 1921 al 1954. Després de tenir uns inicis dintre el moviment 
expressionista, es mogueren en la direcció del racionalisme, una posició més estable i 
coherent amb la realitat dels anys vint. Les vivendes experimentals a Schorlemer Alle de 
Berlín (1927), les cases a Rupenhorn (Berlín 1928) i el pavelló berlinès per la exposició 
“Constructa” de Hannover (1951) són obres en les que es destaca la escrupolositat dels 
germans en l’ús de les perpendiculars, una característica a la que s’hi ha d’afegir la 
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introducció de formes ondulades en projectes com el de remodelació de 
l’Alexanderplatz a Berlín de 1929.  
MÄCHLER, Martin- (1881-1958). Arquitecte i urbanista alemany. Té un paper 
destacat en la història de l’urbanisme berlinès per la seva proposta de creació d’un eix 
nord-sud a la ciutat i que posteriorment inspirà els plans d’Albert Speer per a la ciutat de 
Germania. 
 
MEMHARD, Johann Gregor- (Linz an der Donau 1607- Berlín 1678). Constructor i 
polític alemany. El 1641 fou nombrat enginyer reial. L’any 1650 fou cridat a la cort de 
Berlín, on se li encarregà la planificació de totes les construccions reials. Sota la seva 
direcció es dissenyaren i construïren molts palaus i els seus jardins a Berlín, Postdam i 
Oranienburg. Memhard és però conegut dins la història berlinesa per la seva il·lustració 
del 1652 de la planta de Berlín, per ser la primera que es coneix. 
 
MENDELSOHN, Erich- (Allenstein 1887- San Francisco 1953). Arquitecte alemany 
d’origen jueu, conegut pels seus edificis pioners en l’estil expressionista dels anys vint. 
Vinculat als seus inicis amb els grups expressionistes coneguts com “Der Blaue Reiter” 
i “Die Brücke”, Mendelsohn fou més tard, fundador juntament amb Ludwig Mies van 
der Rohe i Walter Gropius del grup d’arquitectes progressistes “The Ring”. Una de les 
seves obres més destacades és la “Torre Einstein” a Dahlem, observatori astronòmic de 
l’Institut Max Planck. Degut a la persecució antisemítica dels nazis, Mendelsohn emigrà 
el 1933 cap a Anglaterra. Per la seva amistat amb Chaim Weizmann, posteriorment 
president de l’estat d’Israel, Mendelsohn planificà una sèrie de projectes per ell a 
Palestina i el 1935 obrí una oficina a Jerusalem. El 1941 Mendelsohn s’afincà als Estats 
Units, on deixà de treballar com a arquitecte però es dedicà a donar conferències a les 
universitats i a publicar diversos articles sobre arquitectura. 
 
MIES VAN DER ROHE, Ludwig- (Aachen 1886- Chicago 1969). Arquitecte 
alemany, considerat com un dels millors del s XX. Les creacions de Mies van der Rohe 
són conegudes per les seves formes clares i l’ús únic dels materials: vidre, acer i 
formigó. Els seus treballs serviren molt d’inspiració per la construcció de gratacels de 
façanes de vidre. Una de les obres més destacables de Mies i que podem visitar 
precisament a la ciutat de Barcelona, és el pavelló de l’exposició universal de 1929 que 
es troba al recinte de Montjuïc. De la seva vida com a arquitecte, és interessant destacar 
la seva vinculació amb la Bauhaus, de la qual fou director entre 1930 i 1933, relació que 
marcà profundament el seu estil arquitectònic que avui dia resulta tan modern i futurista.  
Una de les seves frases cèlebres i que caracteritza la seva arquitectura, era la de “less is 
more”. 
 
POELZIG, Hans- (Berlín 1869- Berlín 1936). Arquitecte alemany de principis de 
segle. Professor i director de l’escola d’arquitectura de Berlín el 1903. La seva primera 
obra important fou la torre d’aigua que l’any 1911 formà part d’una exposició industrial 
i minera. Durant el període de la Primera Guerra Mundial Poelzig fou un dels més 
enginyosos arquitectes de l’expressionisme, especialment treballant amb formes 
estalactítiques i tubulars pels seus passadissos i entrades. Participà en el concurs de 
planificació de la plaça de la República de Berlín del 1927. El 1936 li fou oferta una 
càtedra a l’escola d’art d’Ankara però Poelzig morí abans d’arribar a prendre’n 
possessió. 
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ROSSI, Aldo- (Milà 1932- 1997). Arquitecte italià, forma part de la història com un 
dels grans renovadors ideològics i plàstics de l’arquitectura contemporània. Amb la seva 
poesia metafísica i el culte que professà a la geometria i a la memòria aquest arquitecte 
canvià el curs de l’arquitectura i de l’urbanisme de l’últim terç del segle XX. Rossi 
publicà el seu primer llibre el 1966, on establia les seves teories sobre el disseny 
urbanístic de les ciutats. El 1971 sofrí un accident d’automòbil que canviaria la seva 
forma de veure la vida: sorgí de la seva ment que les ciutats eren llocs pels vius i els 
cementiris pels morts, i per tant aquests últims requerien també de planificació i 
disseny. Així fou com guanyà el concurs pel cementiri de San Cataldo a Modena. Rossi, 
que inicialment s’havia interessat pel cinema i el teatre, realitzà alguns projectes 
destinats a teatre i òpera. Per la Biennal de Venècia del 1979 dissenyà un teatre flotant, 
el Teatro del Mondo. Més recentment dissenyà l’edifici de la Òpera Nacional de 
Gènova i al Canadà el Lighthouse Theatre de Toronto. Rossi també professor 
d’arquitectura a l’Escola Politècnica de Milà, a l’Institut Universitari d’Arquitectura de 
Venècia, a l’Escola Tècnica Superior de Zürich i a la escola Cooper Union de Nova 
York.     
 
RUTTMANN, Walter- (Frankfurt am Main 1887- Berlín 1941). Arquitecte i director 
de cinema alemany, considerat un dels directors més importants de films experimentals. 
La seva obra més important és el film de 1927 titulat “Berlin. Die Sinfonie der 
Grosstadt”, un documental d’un dia quotidià de la vida de la metròpoli de Berlín i que 
ve acompanyat d’una composició musical dinàmica que complementa molt bé amb les 
imatges. El 1933 s’incorporà als coneguts estudis UFA, aleshores encarregats de la 
propaganda nazi. Morí el 1941 rodant un documental al front est. 
 
SALVISBERG, Otto Rudolf- (Köniz 1882- Arosa 1940). Arquitecte suís. El 1908, 
s’instal·là a Berlín, on treballà a l’estudi de Johann Emil Schaudt fins el 1914 quan obrí 
un despatx pel seu compte. Al començament de la guerra Salvisberg fou cridat per 
l’exèrcit suís, però aviat fou alliberat del servei militar. Tornà a Berlín per acabar la 
Siedlung Staaken (1914-1917) que havia iniciat amb Paul Schmitthenner. Els següents 
anys de la seva vida, fins al 1930, els passà com a arquitecte a Berlín, on desenvolupà i 
realitzà molts projectes d’edificació així com projectes de Siedlungen. El 1930 es retirà 
a Suïssa on treballà com a professor a la ETH de Zürich. 
 
SCHAROUN, Bernhard Hans Henry- (Bremen 1893- Berlín 1972). Arquitecte 
alemany, un dels representants més importants de l’arquitectura orgànica. Els inicis de 
Scharoun, com a estudiant, ja foren molt brillants. Després de la Ia Guerra Mundial 
Scharoun obrí el seu estudi particular a Breslau. És en aquest període que realitzà 
multitud de projectes i organitzà moltes exposicions, entre d’altres les pertanyents al 
grup d’expressionistes “die Brücke”. El 1919 entrà dintre el cercle d’arquitectes 
expressionistes de Bruno Taut i el 1926 al grup “der Ring”. Del 1925 al 1932 estigué 
com a professor a l’Acadèmia d’Art de Breslau. A finals dels anys vint Scharoun 
dissenyà el pla general per a la Siedlung de la Siemenstadt de Berlín. Scharoun 
desenvolupà una arquitectura racionalista que busca donar a l’edifici un caràcter 
funcional. Durant l’època nazi Scharoun es quedà a Alemanya però treballà poc com a 
arquitecte. Després de la guerra els aliats li donaren la plaça de direcció de la 
construcció a la ciutat de Berlín. És en aquest període, el 1946 al 1950 que Scharoun 
publica les seves propostes de reconstrucció d’una nova Berlín que no es duran a terme 
degut a la gran inversió que suposava el començar de zero una ciutat de nova planta. És 
també en el període de després de la guerra quan Scharoun dissenyà els seus edificis 
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més destacables i que han passat a la història com a grans obres de l’arquitectura, és el 
cas de la Filharmònica de Berlín (1956-1963) o el complex de cases Romeo und Julia 
d’Stuttgart (1954-59). Del 1955 al 1968 fou president de l’Acadèmia d’Art de Berlín, i 
a partir del 1968 el seu president honorífic. 
 
SCHAUDT, Johann Emil- (Stuttgart 1871- Berlín 1957). Arquitecte alemany. Estudià 
arquitectura a la TH d’Stuttgart i Viena. Treballà a l’estudi de Paul Wallot. El 1901 obrí 
el seu propi despatx a Berlín, on desenvolupà molts projectes d’edificis oficials i de 
grans magatzems, com és el cas dels KaDeWe (1929-1930). 
 
SCHINKEL, Karl Friedrich- (Neuruppin 1781- 1841). Arquitecte alemany i pintor. 
Schinkel fou l’artista més prominent del període neoclàssic a Prússia. Schinkel començà 
com a alumne de Friedrich Gilly (1772-1800) i el seu pare David Gilly, a Berlín. Amb 
la seva tornada a Berlín, després del seu primer viatge a Itàlia el 1805, Schinkel 
començà a guanyar-se la vida com a pintor, fins al 1810, quan en una exposició d’art a 
Berlín, veié el quadre de David Friedric “El monjo al mar” i decidí deixar la pintura 
pensant que mai podria superar aquella obra d’art. Llavors fou quan decidí dedicar-se a 
l’arquitectura. Després de la derrota de Napoleó, Schinkel fou nombrat a formar part de 
la comissió de construcció de Prússia, amb una posició, on no era solament responsable 
de reformar la provinciana ciutat de Berlín en la capital representativa del cada dia més 
poderós estat de Prússia, sinó també a desenvolupar projectes pels territoris que Prússia 
anava annexionant i que anaven des del Rhin a l’oest fins a Königsberg a l’est. L’estil 
de Schinkel, en el període més productiu de la seva carrera, és clarament una tornada a 
l’arquitectura grega, en comptes de l’arquitectura imperial romana que havia estat l’estil 
que havia caracteritzat l’etapa dels ocupants francesos. Els seus edificis més coneguts es 
troben a Berlín. Entre ells la Neue Wache (nova guàrdia, 1816-1818), la Schauspielhaus 
(teatre, 1819-1821) a la plaça Gendarmenmarkt, o l’Altes Museum (museu antic, 1823-
1830). Schinkel però, és un artista molt més reconegut i valorat pel seu treball teòric i 
els seus esbossos per projectes, que pels edificis que realment s’executaren. 
 
SITTE, Siegfried- (Salzburg 1876- Unken 1945). Arquitecte i urbanista, fill del 
conegut arquitecte Camillo Sitte. Treballà bàsicament en el camp de l’urbanisme, 
estudiant i creant noves ordenances per a la construcció a les grans ciutats i formalitzant 
unes bases modernes per a la planificació de les noves ciutats. Participà amb un projecte 
en el Concurs del Gran Berlín de 1910.    
 
SPEER, Albert- (Mannheim 1905- Londres 1981). Arquitecte alemany, conegut per ser 
l’arquitecte del “Reich”. Speer resulta ser un dels personatges més camaleòniques del 
sXX. Speer fou un estudiant brillant i amb molt de potencial. Els seus inicis en 
l’arquitectura foren com a assistent de l’arquitecte avantguardista Heinrich Tessenow, 
però al 1931 s’afilià al partit nacionalsocialista i els seus treballs començaren a anar 
destinats a encàrrecs dels principals càrrecs nazis. El 1932 Goebbels li encarregà la 
renovació d’un districte de Berlín, i impressionat pel treball d’Speer el recomanà al 
mateix Hitler. A partir d’aquest moment Speer passà a ser l’arquitecte favorit del 
Führer, pel qual dissenyà la cancelleria, el pavelló alemany de l’exposició internacional 
del 1937 a Paris i un munt d’edificis i estructures pel Reich. Però el seu treball més 
destacable d’aquest període és el de la planificació de la nova capital d’Alemanya: 
Germania. Durant el període de la guerra, com a home influent en l’entorn de Hitler, 
Speer fou nomenat ministre d’armaments, tasca que desenvolupà amb molt ingeni i 
frivolitat, aconseguint la màxima producció centralitzant tot el control de la indústria 
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armamentística i multiplicant per quatre la producció que fins llavors  havien estat 
aconseguint. Es diu que abans d’acabar la guerra, Speer desobeí ordres i fou arraconat 
del cercle influent de Hitler. Aquestes qüestions són poc fiables degut a què el mateix 
Speer ajudà posteriorment a fer creïble el seu personatge d’alt càrrec nazi penedit de les 
seves accions. El cas és que Speer fou condemnat a vint anys de presó en els judicis de 
Nüremberg. Durant la seva estança a la presó d’Spandau aconseguí poder escriure les 
seves memòries i experiències de primera mà, molt valuoses pels historiadors. El 1966, 
sota gran polèmica, i després d’haver complert amb la condemna Speer fou alliberat i es 
retirà a Londres, on morí el 1981.   
 
TAUT, Bruno Julius Florian- (Königsbert 1880- Istanbul 1938). Arquitecte alemany 
molt prolífic, urbanista i autor actiu en el període de la República de Weimar. És 
especialment conegut pel seu treball teòric, i els seus esbossos d’arquitectura utòpica i 
edificis per a exposicions. L’edifici més singular de Taut és el pavelló de vidre, una 
cúpula de forma cònica, construït per a l’exposició de Colònia de 1914. Però Taut és un 
arquitecte important per l’urbanisme alemany per la seva contribució en les Siedlungen 
destinades per a la població obrera, que al seu dia organitzaren força controvèrsia per 
les comoditats i modernitat que oferien: teulades planes, habitatges assolellats, jardins i 
instal·lacions com gas, lavabos i llum elèctrica, òbviament comoditats no accessibles en 
aquells temps a la classe no benestant. Són exemples la Hufeisensiedlung i l’Onkel-
Toms-Hütte a Berlín. Taut treballà per la Unió Soviètica entre el 1932 i el 1933, i quan 
tornà a Berlín hagué d’emigrar a l’estranger degut a l’ambient d’hostilitat que els 
arquitectes modernistes com Taut havien de viure aquells dies. Taut es traslladà a 
Turquia on exercí com a catedràtic de la universitat d’Ankara i realitzà varis projectes 
per la mateixa universitat. Morí a Istambul el 1938. 
 
von KNOBELSDORFF, Georg Wenzeslaus- (Kuckädel bei Crossen 1699- Berlín 
1753). Constructor, pintor i arquitecte prussià. De formació militar, ben aviat decantà el 
seu interès cap a l’arquitectura i la construcció. Com a arquitecte el seu estil es veié 
molt influenciat pel classicisme barroc francès i el palladianisme. Guanyà la posició de 
conseller de la construcció i de les finances de Prússia. Les seves obres més destacables 
són la òpera de Berlín (1743), el palau de Charlottenburg (1740-1742)i el palau de 
Sanssouci a Postdam (1745). 
 
WAGNER, Martin- (Kaliningrad 1885- Cambridge 1957). Arquitecte alemany, 
urbanista i teòric. Conegut principalment pel seu paper de senador de la construcció 
durant el període de la república de Weimar i pels seus projectes per a la metròpoli de 
Berlín. Fou un gran impulsor de l’arquitectura i la ciutat del modernisme dels anys vint. 
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