La portada : Fotògraf Brangulí -1929

Síntesi
El Pavelló que estudiem es va construir a la falda de la
muntanya de Montjuïc per a l’Exposició Internacional
de Barcelona de 1929 per tal d’allotjar la representació
de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros,
mitjançant l’Institut de Serveis Socials que s’havia creat
l’any 1928
El curt període de temps amb que es va haver de
projectar i construir el pavelló, del gener de 1929 al juny
del mateix any, va portar als arquitectes a pensar en
solucions constructives que els permetessin una certa
presència mentre es miraven d’escurçar els terminis
d’obra.
És per aquesta raó, que l’elecció d’una estructura de
fusta per a cobrir els grans espais del pavelló es va
convertir en el signe d’identitat de l’arquitectura
proposada.
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Fonts documentals
Actualment aquest edifici és la seu de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya des de l’any 1993.
El treball de recerca s’ha basat en trobar la
documentació original del temps de la construcció, per
bé que no s'ha trobat el projecte, s'han estudiat els
documents emprats en la reforma i s’ha comprovat
sobre el terreny els elements que encara hi queden de
l’obra original. Els arxius administratius i personals que
s’han consultat han estat:

Font: Institut Cartogràfic Catalunya

- A l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, es va
examinar el Fons de l’Exposició de 1929. Hi manquen
alguns pavellons, entre aquests el Pavelló de la Caixa.
- A l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona es van consultar les
fotografies del període de l’Exposició. I es va localitzar
una fotografia de les obres d’inici del Pavelló
- A l’Arxiu de la Fira de Barcelona, es van obtenir
diverses fotografies de la façana, i la guia del pavelló.
- A l’Arxiu de l’Oficina de Patents i Marques de Madrid
es van obtenir les Patents de Sistema Montón.
- L’ Ignasi Santiveri, arquitecte i cap de manteniment de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, ens va facilitar
l’accés per tal de poder fer verificacions in situ.
- A traves del doctor arquitecte colombià Jorge Galindo
s’han fet consultes a la Universitat del Cauca i
l’Ajuntament de Mercaderes, sense obtenir cap resultat.
- A l’Arxiu de les arquitectes Sílvia Farriol & Anna Soler,
s’han obtingut els plànols de la reforma i els informes
tècnics que es van realitzar per dur a terme la reforma.
- Del Centre de Documentació de la Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona “La Caixa” la documentalista
Glòria Alcega ens ha facilitat les fotografies i els
documents del Pavelló durant el període de l’Exposició.
- A la Biblioteca del Col·legi Arquitectes de Catalunya,
s’han obtingut dades sobre l’arquitecte, Manel Mayol i
sobre l’enginyer, Joan Montón Blasco.
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L’Exposició Internacional de Barcelona de 1929
Inicialment, es va promoure l’Exposició d’Indústries
Elèctriques i General Espanyola de 1914. El tema
d’aquella exposició va ser l’electricitat, per l’importància
que va tenir en el moment. La data d’aquella Exposició
es va posposar per l’inici de la Primera Guerra Mundial
(1914-1918), tot i que des del 1915 ja s'havien iniciat les
obres d’urbanització a la muntanya de Montjuïc.
Acabada la guerra mundial, l'Ajuntament reprengué el
projecte però la crisi econòmica i política que afectava a
Espanya, feia cada vegada més difícil la seva
realització, El cop d'Estat del general Primo de Rivera el
1923 ajornà la convocatòria per segona vegada. El
certamen que sí s’arribà a celebrar fou l’Exposició
Internacional del Moble de 1923, quedant així
inaugurada la part inferior de l’Exposició. Com les obres
de Montjuïc estaven avançades, el General acceptà que
se celebrés el 1929 una Exposició Internacional.
Moment de l’inaguració de l’Exposició
Font: Guía Oficial Exposició Internacional de 1929

El 19 de maig de 1929 s’inaugurà l’Exposició
Internacional i es clausarà al 15 de gener de 1930. En
l’Exposició es podien distingir dos tipus d’edifici. Els
Palaus, que són edificis de dimensions més grans,
acollien aspectes monogràfics, i en ells hi predominava
una arquitectura acadèmica. Aquests havien estat
concebuts per a perdurar una vegada acabada
l’exposició. Els Pavellons, l’altre tipologia, eren edificis
més petits que corresponien a la representació d’un
país, d’una societat, d’arquitectura més heterogènia.
Aquests edificis van ser construïts només per la durada
de l’Exposició, però n’hi hagueren que perduraren un
cop acabada. Un d’aquests va ser el Pavelló de la Caja
de Pensions para la Vejez y de Ahorro
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Plànol de l’Exposició
Font: Centre de Documentació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”

Situació del Pavelló de la Caja de Pensions para la Vejez y de Ahorro
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La història del pavelló
L’origen
La Caja de Pensions para la Vejez y de Ahorro va crear
el 1928 l’Institut de Serveis Socials, que fou presentat al
Pavelló que es volia construir l’any següent per a
l’Exposició Internacional. Fou destinat com lloc de
presentació de les diverses obres socials i benèfiques
que duia a terme l’entitat en aquella època. També fou
sucursal durant el certamen.
Tal i com es cita a Barcelona – Atracción, una
publicació posterior a l’Exposició Internacional, ‘’como
todos los edificios que construye esa entidad lleva el
sello del buen gusto, siendo uno de los mas vistosos y
elegantes que se han construido por cuenta de las
entidades particulares que han concurrido el
Certamen’’.

Part de la documentació requerida per la Junta de l’Exposició, per tal de poder presentar un projecte
Font: Centre de Documentació de la Caixa de Pensions de Barcelona

Donada la importància i l’extensió dels serveis socials
que desenvolupava la Caja de Pensions para la Vejez y
de Ahorro, era necessari mostrar al públic la tasca
portada a terme per aquesta institució. I què millor que
un edifici on es poguessin mostrar les seves
estadístiques, l’organització i el treball que realitzava,
directament o a través de les seves filials. Amb el
museu es volia donar a conèixer la tasca social i els
progressos realitzats durant els darrers anys.
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Situació del pavelló
Entre mig del Palau Nacional i el Palau d’Agricultura, al
final de carrer Lleida amb la confluència del Passeig de
Santa Madrona, elevat respecte aquest, hi trobem el
Pavelló de la Caja de Pensions para la Vejez y de
Ahorro.
La parcel·la on es situa limita al nord amb el passeig de
Santa Madrona, al Sud amb l’antic camí de Santa
Madrona, per la seva dreta, a l’est, amb els terrenys de
l’Ajuntament de Barcelona que és la prolongació del
Carrer Lleida, i a la seva esquerra, a l’oest, amb els
terrenys propis de l’Ajuntament.

Al front de l’imatge el Pavelló de la Caixa de Pensions, al seu darrera el Palau Nacional
Font: Centre de Documentació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”

L’edifici, que està composat d’un cos central i dues
naus laterals, consta de planta semi soterrani només al
cos lateral esquerra. La planta baixa ocupa tota la
superfície de l’edifici. La planta primera és igual que la
planta baixa, però cal tenir en compte el doble espai de
la sala principal. La tercera planta ocupa la crugia
principal del cos central de l’edifici. Dues torratxes
s’eleven a cada costat d’aquesta crugia, i dues llotges
laterals, es prolonguen a ambdós costat de l’edifici1.

1

Situació segons la descripció registral de la finca.
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El programa funcional del pavelló
A continuació es detallen els espais, que segons la
Guia del Pavelló, formaven part de la visita per donar a
conèixer l’edifici.
El Vestíbul, conté les col·leccions d’unes esferes
representatives del volum dels balanços generals i de
les pensions dels obrers des de l’any 1922 i es podien
contemplar els Diorames de la Casa de Cultura de
Santa Coloma de Farnés i de la sucursal de la Caixa de
Pensions a la Vall d’Aran. També es podien examinar
les estadístiques de les operacions de l’estalvi
exposades en els murs.
La Sala 1, conté l’obra dels homenatges a la vellesa i
l’obra d’amor als invàlids. Es pot contemplar la
representació gràfica d’un Homenatge a la Vellesa, amb
un grup de dinou figures, i la col·lecció de cartells
simbòlics dels homenatges a la vellesa. Un altre grup
de vint-i-dues figures, representaven l’Orfeó de Cegues
de Santa Llúcia, es poden escoltar els seus cants.
També es podien veure les instal·lacions per a cecs i el
funcionament de la seva impremta en relleu. En les
seves vitrines s’observava el material especial que
produïa l’Institut per a Cecs i els treballs manufacturats
per les persones invidents que assistien a les Escoles
d’Arts i Oficis.

Portada de la Guia del Pavelló
Font: Arxiu de la Fira de Barcelona
Font: Centre de Documentació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “La Caixa”
Fotografia: Fotògraf Brangulí
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En aquesta fotografia i en l’anterior es poden observar
les vistes parcials de la Sala Gran.
Font: Centre de Documentació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “La Caixa”
Fotografia: Fotògraf Brangulí
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Es podia observar un altre grup de figures
representatives de l’Institut per a la Rehabilitació Física
dels Mutilats. Tres d’elles s’accionen mecànicament a la
vista del públic, en demostració dels moviments que
podien fer.
La sala conté també l’instal·lació de l’Institut Educatiu
de Sordmuts, amb un grup de nou figures i vitrines
demostratives del sistema d’aprenentatge oral i dels
seus resultats pedagògics.
El passadís contenia diorames dels Homenatges a la
Vellesa, de la Colònia d’antituberculosos de
Torrebonica, i de les Clíniques de Medicina de Santa
Madrona i Maternal.
En l’extrem del passadís, es trobava una Oficina de la
Sucursal, en la que es podien obrir llibretes d’estalvi, i
totes les operacions que tenia vigents la Caixa de
Pensions.

Font: Centre de Documentació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “La Caixa”
Fotografia: Fotògraf Brangulí

Introducció

19

La Sala 2, estava dedicada a les obres culturals i
d’antituberculosos de la Caixa de Pensions.
La part cultural contenia les instal·lacions de l’obra del
Bon Mot, amb els cartells simbòlics. També s’hi trobava
la representació gràfica, i cinc figures d’una biblioteca
pública gratuïta, com les constituïdes per l’obra de les
Cases de Cultura d’Igualada, Santa Coloma de Farnés,
Lleida, Vall d’Aran i altres que eren propietat de la
Caixa.
En referència a l’obra d’antituberculosos, la Sala
contenia quatre maquetes del Sanatori de la Verge de
Montserrat i de la Colònia de Torrebonica, dues vitrines
amb estudis sobre la tuberculosis, i un grup amb sis
figures demostratives de la cura del repòs.
En el centre de la sala, i com a conjunció de les
actuacions culturals i d’antituberculosos, es presentava
un grup de la Colònia Infantil de l’Angel de la Guarda.
Hi figuraven també nombroses fotografies. Es podien
observar les seves inscripcions, en els arcs i en les
voltes s’expressava les actuacions classificades i
concretes que la Caixa de Pensions realitzava en les
seves dues grans obres.

Font: Centre de Documentació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “La Caixa”
Fotografia: Fotògraf Brangulí

Introducció

21

La Sala 3, contenia les instal·lacions referents a les
inversions de la Caixa de Pensions per la Vellesa i
l’Estalvi.
Es podien observar les maquetes de les cases que
posseïa a la Via Laietana i en els Carrers Junquerosa i
Ortigosa.
S’hi trobaven les piràmides expositives, amb els seus
volums comparatius, de la distribució de les inversions
de la Caixa i les columnes gràfiques en colors i les
inscripcions dels arcs i les voltes, que mostraven les
inversions concretes que constituïen la cartera activa.
En un extrem de la sala, una col·lecció d’esferes
representava la progressió dels balanços anuals de la
Caixa. En aquest mateix extrem, un grup de pescadors
representaven a l’Obra Marítima de la Caixa. En l’altre
extrem hi figuraven les instal·lacions de la Muntanya de
la Pietat de la Verge de l’Esperança, i en el centre, cinc
figures de dones obreres treballant amb les seves
màquines de cosir.
A la sortida de la Sala 3, es trobava un passadís en el
que hi figuraven Diorames de l’Empar de Santa Llúcia
per les Cegues, de l’ Institut Educatiu de Sords Muts i
de la Casa Familiar Àngels Mateu. En l’extrem d’aquest
passadís es podia contemplar l’Obra Agrícola que
realitzava la Caixa, presidits per un elogi a l’agricultura.

Font: Centre de Documentació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “La Caixa”
Fotografia: Fotògraf :Brangulí
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La Sala 4, tenia per objecte l’exposició de les
operacions d’estalvi i previsions que realitzava la Caixa
de Pensions, i la representació dels seus Balanços.
En les vitrines es podia veure la documentació referent
a les Seccions de la Jubilació Obrera. Hi havia una
col·lecció de cubs, indicadora de la progressió anual
que el fons d’estalvi havia anat realitzant la Caixa.
Aquests balanços en el seu resum, eren representats
mitjançant
figures
còniques
les
xifres
que
representaven.
També s’hi observaven les inscripcions en les voltes i
els arcs, dels esmentats balanços i de les diverses
classes d’operacions que realitzava la Caixa. Acabada
la visita de la planta baixa del Pavelló, s’havia de tornar
fins el gran vestíbul de l’entrada, per pujar per les
escales per visitar les instal·lacions del pis principal.

Font: Centre de Documentació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “La Caixa”
Fotografia: Fotògraf Brangulí
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La sucursal que tenia la Caixa al Pavelló

Font: Centre de Documentació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “La Caixa”
Fotografia: Fotògraf Brangulí
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L’Escala dreta, de tornada al gran vestíbul de l’entrada
contenia quatre quadres amb efemèrides de la Caixa de
Pensions, i dos grans quadres pintats en el mur, que
representaven les derivacions ideològiques de les idees
bàsiques de l’estalvi.
La Plataforma superior de l’escala central, disposava
de tres cabellets metàl·lics on es podien observar, dues
col·leccions amb el desenvolupament gràfic de
d’ideologia de la Caixa i una col·lecció expositiva de la
seva síntesis, representada en ones psicològiques. En
el mur central hi havia un gran quadre ideològic a base
de la matriu de Beneficència.

Font: Centre de Documentació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “La Caixa”
Fotografia: Fotògraf Brangulí
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La Sala 5, estava destinada a l’exposició
l’organització territorial de la Caixa de Pensions.

de

Es podia veure en el centre de la sala un mapa de
Catalunya amb relleu, amb les sucursals situades en les
corresponents poblacions. És podia contemplar una
maqueta de l’edifici de la sucursal d’Igualada, una
col·lecció de piràmides, representativa de la distribució
del fons de l’estalvi a la vista a Barcelona i de les quatre
províncies catalanes. Una altre col·lecció de cilindres
representava l’estalvi existent en cada una de les
sucursal.

Font: Centre de Documentació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “La Caixa”
Fotografia: Fotògraf Brangulí
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La Sala 6, estava exclusivament destinada a l’Institut de
la Dona que Treballa.
La sala estava presidida, per deus figures d’infermeres
al costat del gran retrat “de l’excelsa modeladora de
l’esperit de les Infermeres de Santa Madrona, la plorada
Àngels Mateu”.
La Sala contenia unes vitrines amb material per
l’ensenyança i la pràctica de l’Escola d’Infermeres de
Santa Madrona. Hi havia les estadístiques i els quadres
sinòptics de les operacions d’aquell Institut, també es
podien observar les fotografies de les clíniques, dels
dispensaris i de les Cases de Família. La contenia
també les maquetes de la Clínica de Cirugia i Medicina
Maternal de Santa Madrona, i de la Casa de Família
Àngels Mateu.
Hi havia quatre figures geomètriques, amb els volums
comparatius dels subsidis pagats anualment per
l’Institut de la Dona que treballa.

Font: Centre de Documentació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “La Caixa”
Fotografia: Fotògraf Brangulí
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La Sala 7, contenia les col·leccions fotogràfiques, de les
actuacions socials i benèfiques de la Caixa de
Pensions, així com nombrosos cartells simbòlics de
l’Obra Maternal.
La Sala 8, estava destinada al Cine Social, en el que
es donaven conferencies, s’hi projectaven pel·lícules,
que presentaven les obres, les actuacions socials i
benefiques de la Caixa, i d’altres organismes similars.
La sala tenia una capacitat de vuit-centes persones
La Galeria de visites regies,
contenia grans
fotografies sobre les visites reials realitzades a les
obres de la Caixa de Pensions. S’hi podien veure una
col·lecció de firmes de tots els Reis d’Espanya, des de
Ferran VII, en un àlbum de la Congregació de la Nostra
Senyora de l’Esperanza, una filial de la Caixa .
L’Escala esquera, disposava en les seves parets de
les col·leccions ideològiques, basades en les idees
fonamentals del mutualisme, la cooperació i les
efemèrides de la Caixa, que es distribuien en quatre
quadres històrics.

L’acte d’inauguració del Pavelló de la Caixa
Font: Centre de Documentació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “La Caixa”
Fotografia: Fotògraf Brangulí
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Segons consta en el registre de visites realitzades al
Pavelló de la Caixa, per ells hi passaren 183.632
visitants.
Un cop finalitzada l’Exposició Internacional de
Barcelona, va obtenir el Gran Premi, que era la més alta
distinció dels premis donats. I per a la seva filial,
l’Institut per a la Rehabilitació Física del Mutilats, per les
seves millors instal·lacions i demostracions, va rebre el
Diploma d’Honor.

Imatge actual de la placa commemorativa del Gran Premi

Entrades per al Pavelló per al Cinema Social
Font: Centre de Documentació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “La Caixa”
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El període posterior a l’exposició

El 1935 la Caixa va equipar-lo com a hospital per tal de
donar servei als seus afiliats de les assegurances
obligatòries, de maternitat i d’accidents laborals. Però
l’inici de la guerra en va posposar la seva inauguració..
A l’esclatar la Guerra Civil (1936-1939) la Caixa l’oferí a
la Generalitat de Catalunya per dedicar-lo a banc de
sang, però la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya, va fer que s’oferís a la Creu Roja, i passà a
ser l’Hospital nº18, per col·laborar a l’atenció de milers
de ferits que arribaven del front. L’exèrcit Republicà, en
concret, la seva sanitat, el preparà per a realitzar-hi
transfusions, i així poder proveir al front amb sang.
Però la problemàtica que plantejava el Banc de Sang de
l’Hospital, com eren els difícils accessos, unes
instal·lacions deficients i que no es permetien fer
preparacions de flascons en el mateix local amb una
producció limitada, pel fet que les extraccions es feien
en dues lliteres. Es va determinar traslladar-lo al Carrer
Mallorca, entre Balmes i Enric Granados. Va ser
inaugurat el 5 de febrer de 1938.

Vistes Interiors del Pavelló
Font: Un Mètode una època
Autor: Frederic Duran i Jordà

Cartell de la Guerra Civil nº104 Company,solidaritzat aportant la teva sang a
l’humanitària tasca de l’Hospital nº18 del PSU-UGT
Font: Biblioteca Nacional d’Espanya
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L’edifici però va passar a ser de l’Institut Nacional de
Previsió l’any 1944, i el varen fer servir durant molts
anys de Maternitat, val a dir que el 1929 es va establir
l’assegurança obligatoria de maternitat que garantia
l’assistència durant l’embaràs i el part. Aquesta
institució es l’antecedent immediat de les actuals
entitats gestores del vigent Sistema de la Seguretat
Social.
Després es va buidar l’edifici i va ser utilitzat com a
refugi d’emergència de damnificats per les inundacions
del Vallès de 1962.
Anys més tard s’utilitza per allotjar els desnonats pels
enderrocs dels edificis amb motiu de l’obertura de
l’Avinguda Garcia Morato, la que és avui l’Avinguda de
Drassanes.
Posteriorment, i fins l’any 1986 quedà com a Dipòsit
Provincial d’Aprovisionament de la Seguretat Social,
com a magatzem d’arxiu administratiu i de medicines.

Des del l’any 1993, és la Seu de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya. Les obres de la reforma les va realitzar el
despatx d’arquitectura de Sílvia Farriol & Anna Soler.

Plànol de Barcelona de 1960
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
Fotografies de l’estat actual l’Institut Cartogràfic de Catalunya
Font: Arxiu de Sílvia Farriol & Anna Soler

Introducció

41

L’ARQUITECTURA I LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI
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L’arquitectura i la construcció de l’edifici

Els arquitectes i el projecte
Els dos autors de l’edifici foren els arquitectes Josep
Maria Ribas i Casas i Manel Mayol i Ferrer.
L’arquitecte Josep Maria Ribas i Casas va néixer a
Barcelona el 1899 i morí a Montornès del Vallès l’any
1959. Fou titolat l'any 1923 per l'Escola d'Arquitectura de
Barcelona i, com no, la seva arquitectura era d’influència
historicista i que, dins de l’historicisme, es decantaria
cap al neoclassicisme moderat.
L’arquitecte Manel Maria Mayol i Ferrer va néixer a
Barcelona el 1882 i morí a Barcelona 1929. Fou titolat
l'any 1925 per l'Escola de Barcelona ila seva arquitectura
d’arrel noucentista amb ressons arquitectònics de la
Florència renaixentista, i va influenciar amb el seu
historicisme a Ribas i Casas
Poc després que Mayol i Ferrer acabés la carrera
d’arquitectura, van ser els guanyadors del concurs per
la Caixa de Previsió Social per el Regne de València,
però finalment no varen realitzar les obres. Passats uns
anys la mateixa institució, la Caixa de Pensions per la
Vellesa i l’Estalvi els va encarregar sense concurs el
Pavelló de la Caixa per a l’Exposició Internacional de
1929.
L’edifici es va començar a construir el gener 1929, i es
va finalitzar el juny del mateix any.
Josep Maria Ribas i Casas
Font: L’Arxiu Familiar d’Anna Ribas i Seix

També foren els autors del Palau d’Agricultura, i en la
nau lateral que dóna al Carrer Lleida es va utilitzar el
mateix sistema patentat per l’estructura de fusta: el
Sistema Montón (veure fotografia pàgina 95)

Manel Maria Mayol i Ferrer
Font: L’Arxiu Familiar de Julia Mayol
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Un palau per a un estand
La primera imatge de l’edifici és la d’un palauet, i no tant
la d’un pavelló d’exposicions. Ja els comentaristes de
l'època s’hi referien així i en ressaltaven la seva
presència i allò que en deien “la seva honradesa
artística”, doncs al contemplar el conjunt de les seves
façanes es podia intuir la seva distribució interior.
El fet que el pavelló es situï a contrapendent fa que
aparegui a la banda de ponent una planta
semisoterrani. Per sobre ella s’aixeca la planta baixa i
per damunt seu, la planta noble i l’àtic.
L’accés a l’edifici es fa a traves de dues rampes que
simètricament condueixen a una placeta des d’on
s’accedeix axialment al porxo d’accés des d’una
escalinata.
El conjunt de l’edifici es composava d’un cos principal
que li dóna l’aparença de palau, dues ales avançades
als laterals del cos central, i les dues torratxes situades
entre el cos central i les ales que no eren accessibles
per al públic. Finalment, les dues ales eren flanquejades
per dues lleugeres galeries d’arcs de mig punt sobre
columnes
A l’interior i sobre de l’eix principal d’accés hi trobem
successivament, el vestíbul, l’escala d’honor a l’imperial
que ens comunica la planta baixa i la planta noble i la
sala gran amb el balcó-mirador a l’alçada del primer pis.
I simètricament a aquest eix es disposen les dues sales
laterals a la planta baixa i a la planta noble. Al principi
del passadís de ponent i per una escala s’accedia a la
sala del semisoterrani.
Els ordres de la façana del cos principal, les pilastres,
cornises i llindes es realitzaren en pedra artificial, i els
panys es revestiren amb estuc que ens insinua una
obra vista i li donen un to vermellós pujat al conjunt.
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Panoràmica de l’Exposició Internacional 1929
Font: Número 2 “Il·lustració Ibero-Americana” a l’abril 1930 AFC- Gabriel Sierra
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“La sensació de volum massís que dona el pavelló se suavitza en
certa forma gràcies a la disposició de columnes adossades al cos
central i al número de forats arquitectònics que es reparteixen
simètricament al llarg de les façanes. S’observa un intent
d’uniformar-les donada la simetria que impera en tot l’edifici. Per un
altre costat, els arquitectes autors del projecte van resoldre les
façanes amb conceptes estilístics diferents, doncs si bé el cos
central ens remeteix a l’arquitectura dels palaus espanyols del segle
XVIII, els dos cos laterals són un compendi de l’arquitectura civil del
nord d’Itàlia, mentre que les dues lògies ens condueixen a les vil·les
mediterrànies que elogiaren els noucentistes.”
L’Exposició Internacional de Barcelona de1929
M .Carme Grandas

L’arquitectura i la construcció de l’edifici
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Una arquitectura de construcció mixta
Pòrtics de formigó armat amagats
Les parts de l’edifici on localitzem el formigó armat són
la fonamentació, els pilars de la sala semisoterrani, de
planta baixa i les jàsseres que arriostren en ambdues
direccions els pilars d’aquesta planta. També el trobem
a la sala gran d’aquesta planta, en els pilars i les
carteles que suporten el balcó mirador de la planta
superior.
Espais coberts amb voltes de maó de pla
El sostre de la planta semisoterrani, a l’igual que el de
la planta baixa, són cúpules. Les voltes de la planta
semisoterrani són de mocador de tres fulles de gruix i
estan arriostrades en una sola direcció, i la solera és de
dues fulles de rajola fina. Les de planta baixa són voltes
bufades de tres fulles de gruix i arriostrades en dues
direccions, la solera és de dues fulles de rajola fina.
El tancament de tot l’edifici es maó massís de quarantacinc centímetres a la planta semisoterrani, i de trenta
centímetres a la resta de l’edifici.
Cobertes amb pòrtics vistos de fusta
L’estructura de fusta la trobem per a cobrir la planta
primera tant a la sala principal com a les sales laterals.
Els sostres de la planta primera són de fusta.
Pedra artificial i estucats per a la façana
L’acabat dels tancaments es composa d’un estucat,
excepte el lloc on hi ha els sòcols, les pilastres, les mitges
columnes, els entaulaments i les cornises, que estan
realitzats amb pedra artificial.

L’arquitectura i la construcció de l’edifici

Imatges de l’estat original de l’edifici abans de ser reformat
Font: Arxiu de Sílvia Farriol & Anna Soler
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EL PROCÉS CONSTRUCTIU
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A primer terme, el replanteig del Pavelló, al fons el Palau de l’Agricultura dels mateixos arquitectes.
Font: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona– Arxiu fotogràfic
Autor desconegut

El procés constructiu

Planta Semisoterrani

1. Replanteig de la fonamentació

2. Fonamentació i estructura de formigó
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3. Tancament d’obra de fàbrica

4. Realització de les voltes de mocador

El procés constructiu

Planta Baixa

5. Estructura de formigó

6. Tancament d’obra de fàbrica
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7. Realització de les voltes bufades

8. Sostres i reblert de voltes

El procés constructiu

Planta Primera

9. Estructura de fusta de la Sala Gran

10. Estructura de fusta de les sales laterals
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11. Cobertes i torratxes

12. Cobertes sala lateral

El procés constructiu

13. Procés finalitzat
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ESQUEMA ESTRUCTURAL
63

Esquema estructural

1. L’estructura de formigó
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2. Les voltes de maó de pla

Esquema estructural

3. L’estructura de fusta
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L’ESTUDI DETALLAT PER PLANTES
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L’estudi detallat per plantes

L’estudi detallat per plantes
La complexitat i diversitat de l'estructura ens ha
demanat un estudi sistemàtic de cada planta. A
continuació es detallaran les diferent plantes de l’edifici:
la semisoterrani, la baixa i la planta noble i que
s’acompanyen de les seccions i els alçats.

Secció esquemàtica de l’edifici
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Planta Semi soterrani
La planta semisoterrani es troba situada a l’ala oest de
l’edifici. És una sala de forma rectangular de vint-i-vuit
coma deu metres de llarg per setze coma deu ample.
La seva alçada lliure sota volta és tres coma noranta
metres. S’hi accedia per una escala, des de la planta
baixa
Els pilars rodons són de formigó armat, el seu diàmetre
inferior es de cinquanta-sis centímetres i el superior de
cinquanta centímetres, es troben en el centre de la sala,
i els quadrats són els perimetrals de quaranta-cinc per
quaranta-cinc centímetres. Els capitells dels pilars estan
realitzats en guix i la seva base amb pedra artificial. Els
pilars rodons estan afuats. L’acabat de les dues
tipologies és amb un estuc en calent, que en aparença
ens recorda al marbre.
La seva distancia entre eixos es de quatre coma nou o
sis coma trenta, el que dona forma de quadrat a les
voltes de les cantonades i a les tres voltes de la crugia
del centre, la resta la figura és un rectangle El mur de
la cara interior és de formigó armat amb el seu gruix
sense determinar.
Les voltes de la planta semisoterrani són de mocador
de tres fulles de gruix i estan arriostrades en una sola
direcció, i la solera és de dues fulles de rajola fina
Les paret de tancament són de maó massís de
quaranta-cinc centímetres de gruix

L’estudi detallat per plantes
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Planta Baixa
Les sales es troben en els dos extrems de l’edifici, i pel
fet que les dues són idèntiques, s’agafarà de referència
la sala del costat oest. És una sala de forma rectangular
de vint-i-vuit coma deu metres de llarg per setze coma
deu d’ample. La seva alçada lliure sota volta és de cinc
coma trenta metres.
En aquesta sala hi ha dues geometries de pilars. La
primera tipologia esta formada per pilars rodons de
formigó armat, de diàmetre inferior de quaranta-set
centímetres i de superior quaranta-dos, es troben en el
centre de la sala. La segona tipologia es composa de
pilars quadrats de quaranta-cinc per quaranta-cinc
centímetres, són els perimetrals. Com a la planta
semisoterrani els pilars rodons son afuats, i l’acabat es
el mateix.
Per la part superior l’hi arriba a l’estructura de fusta de
la planta superior, i ell transmet les carregues a
l’estructura de la planta de semisoterrani.
Les distancies entre eixos són de quatre coma nou o sis
coma trenta metres, el que dóna forma de quadrat a les
voltes de les cantonades i a les tres voltes de la crugia
del centre,a la resta, la figura és un rectangle.
Les voltes de planta baixa són voltes bufades de tres
fulles de gruix i estan arriostrades en dues direccions, la
solera és de dues fulles de rajola fina.
Les parets de tancament són de maó massís de trenta
centímetres de gruix

L’estudi detallat per plantes
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Planta Primera
A l’igual que a la planta baixa, les sales es troben en els
dos extrems de l’edifici, cal dir però que la de l’ala est,
en el seu extrem superior hi havia un projector de
cinema. Tal com s’ha fet en la planta baixa s’agafa de
referència la de l’ala oest.
És una sala de forma rectangular de vint-i-vuit coma
deu metres de llarg per setze coma deu d’ample. La
seva alçada sota estructura en el punt alt és de vuit
coma vint metres i en la part baix de cinc coma
cinquanta-nou metres
En aquesta sala l’estructura és de fusta, al igual que els
sostres. Hi ha tres crugies i dos pòrtics, i les bigues de
la cantonada es resolen amb bigues tremujal.
La sala, a banda de rebre il·luminació de les finestres,
rep llum zenital del lluernari, aquest va del carener fins
a la primera biga i només en el centre de la sala.
Les parets de tancament són de maó massís de trenta
centímetres de gruix.

L’estudi detallat per plantes
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La sala que es troba en el centre de l’edifici,
s’anomenava la sala gran. És una sala de forma quasi
quadrada de vint-i-cinc coma quaranta metres de llarg
per vint-i-quatre coma noranta. Al fons de la sala hi
havia un escenari, cobert per una caixa italiana. La seva
alçada lliure és de disset coma noranta metres, tenint
en compte el doble espai. L’alçada del balcó mirador és
de sis coma vuitanta metres.
L’estructura és de fusta, hi ha quatre crugies i els tres
pòrtics estan a una distància entre eixos de sis coma
trenta metres, el sostre és de fusta.
Aquesta sala com ja hem comentat té un balcó-mirador
perimetral a tota la sala. Aquest es va construir amb
voltes de maó que descarreguen sobre unes biguetes
metàl·liques, que anaven de la paret fins a un nervi que
hi ha aproximadament a la meitat de la cartela de
formigó
Els pòrtics del pis superior acaben en una ròtula de
ferro.
La sala, a banda de rebre il·luminació de les finestres,
rep llum zenital del lluernari, aquest va del carener fins
a la primera biga i al llarg de tota la sala.
Les parets de tancament són de maó massís de trenta
centímetres de gruix

L’estudi detallat per plantes
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Escales i torratxes
Dues escales d’estil imperial comuniquen la planta
baixa amb la planta primera, estan realitzades amb
marbre tant als graons com a la barana, la llosa de
l’escala està realitzada amb voltes.
Es composa de tres trams amb un replà al final de
primer tram i un altre al final del segon. El pas de
l’escala és de dos metres i mig, hi ha dinou graons al
primer tram, deu al segon tram i catorze al tercer tram,
el que fa un total de quaranta tres graons. La dimensió
de l’estesa és de vint-i-nou centímetres i l’alçada és de
disset centímetres.
Les torratxes és troben situades a l’extrem inferior del
passadís de comunicació del pis superior. Tenen unes
dimensions de nou coma trenta cinc metres de llarg i
cinc coma deu metres d’ample, la seva forma és
prismàtica.
L’estructura està formada per dues encavallades de
fusta, per cordons i una biga carenera , la forma de la
coberta es a quatre aigües. Cal dir que aquesta
estructura no es l’original, es va substituir en la
rehabilitació de l’any noranta tres
Les torratxes s’il·luminen amb finestres, dues a la cara
del davant i dues al darrera, i quatre més a cada costat
de la torratxes.
Les parets de tancament són de maó massís de trenta
centímetres de gruix

L’estudi detallat per plantes
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Planta Baixa
Font: Reelaboració de l’autor
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Planta Noble
Font: Reelaboració de l’autor
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Alçat Façana Principal
Font: Arxiu de Sílvia Farriol & Anna Soler

Alçat Façana Posterior
Font: Arxiu de Sílvia Farriol & Anna Soler

L’estudi detallat per plantes

Alçat Façana de Ponent
Font: Arxiu de Sílvia Farriol & Anna Soler

Alçat Façana de Llevant
Font: Arxiu de Sílvia Farriol & Anna Soler
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Detalls
Tipologia de mòduls
Planta Semisoterrani

Mòdul cantonada
4.90x4.90

4
3

1
Mòdul lateral
4.90x6.30

2

Llegenda
1. Estructura de formigó armat
2. Volta de tres capes de maó
3. Costelles de maó
4. Solera de dues capes de rajola fina

Mòdul central
6.30x6.30

L’estudi detallat per plantes

Tipologia de mòduls
Planta Baixa

Mòdul cantonada
4.90x4.90

4
3
1
2

Mòdul lateral
4.90x6.30

Llegenda
1. Estructura de formigó armat
2. Volta de tres capes de maó
3. Costelles de maó

Mòdul central
6.30x6.30

4. Solera de dues capes de rajola fina
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Planta Primera
Tipologia de mòduls

Mòdul 7
Pòrtic Sala Lateral

3

2

1
3

2
5
1
4

3
2
1

Mòdul 8
Pòrtic Tremujal

Llegenda
1. Pòrtic de fusta
2. Corretges de fusta
3. Enllatat de fusta
4. Coberta
5. Lluernari

Mòdul 9
Pòrtic Sala Gran

L’estudi detallat per plantes

Secció Constructiva

1. Els tancaments
Són de maó ceràmic amb un gruix es variable
45 centímetres a la planta semisoterrani, i 30
a la resta de plantes
2. Els sostres
2.1 La planta semisoterrani són voltes de
mocadors de tres fulles de gruix i estan
arriostrades en una sola direcció, i la solera és
de dues fulles de rajola fina
2.2 La planta baixa són voltes bufades de tres
fulles de gruix i arriostrades en dues
direccions, la solera és de dues fulles de rajola
fina.
3. L’estructura de fusta
Està format per bigues de gelosia en doble T
amb cordons que absorbeixen els esforços
normals i de flexió, l’ànima massissa de doble
empostissat clavat, que absorbeix els esforços
de repartiment per evitar-hi els bombaments
del doble empostissat de l’ànima
4. El formigó
Els pilars rodons es troben en el centre de la
sala, i els quadrats són els perimetrals. També
és de formigó les bigues que arriostren el pilar
de la planta baixa.
5. La coberta
És de teula àrab i s’entrega directament sobre
encadellat de fusta.
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L’ESTRUCTURA DE FUSTA
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L’estructura de fusta

L’estructura de fusta amb un sistema patentat
Cal dedicar un apartat per a estudiar l'estructura de
fusta i mostrar el que hem pogut trobar sobrequi va ser
l’enginyer que va patentar el sistema. Com es duia a
terme la patent.
La localització de l’estructura de fusta en la planta noble
del pavelló, i els detalls constructius
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L’enginyer
Juan Montón Blasco, de la promoció de 1921 de
l’Escola Técnica Superior d’Enginyers Industrials de
Barcelona, va patentar el 1927, el sistema constructiu
que es va desenvolupar en alguns dels edificis de
l’Exposició Internacional de Barcelona. Així doncs
aquest sistema l’hem trobat al Pavelló de Bèlgica, avui
desaparegut, al Palau d’Agricultura i al Pavelló de la
Caixa de Pensions.
Es casa amb Montserrat Rivas de Montón, es
desconeix la data.
Anys després a l’Exposició va anar a viure a Sudamèrica. Va ser professor de la Facultat d'Enginyeria
Civil de la Universitat del Cauca l’any 1944. A La
població de Mercaderes (Colòmbia) va iniciar els
treballs del primer aqüeducte l’any 1954, el 1969 el va
finalitzar, i va fer arribar l’aigua a la població. El 1959 va
construir un dipòsit de ferro per emmagatzemar l’aigua.
El 1979 va localitzar una font, avui queda en record seu,
un gran forat. També trobem avui a Mercaderes una
Plaça amb el seu nom.
Anunci de l’enginyer
Font: Anuari del COAC 1929
Anunci de l’enginyer
Font: Anuari del COAC 1929
Anunci de l’enginyer
Font: Anuari dels Amics de l'Art Litúrgic [Cercle Artístic de Sant Lluc], de
1926-1928
Propaganda d’obres realitzades en l’Exposició
Font: Anuari dels Amics de l'Art Litúrgic [Cercle Artístic de Sant Lluc], de
1929-1930

Propaganda d’obres realitzades en l’Exposició
Font: Anuari del COAC 1929
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La patent
L’any 1927 va patentar el sistema de cobertes de fusta
(patent 102.307), un nou sistema de construccions de
jàsseres i armadures de fusta (patent 103.771) i un
procediment de construcció de bigues jàsseres i
armadures de fusta (patent 105.394). El sistema
constructiu que s’utilitzà per dur a terme les cobertes i
l’estructura de fusta és en base aquestes patents.
Està format per bigues de gelosia en doble T amb
cordons que absorbeixen els esforços normals i de
flexió, i l’ànima massissa de doble empostissat clavat,
que absorbeix els esforços de repartiment per evitar-hi
els bombaments del doble empostissat de l’anima.
Els cordons de les estructures estan fixats entre ells per
dos filades de perns de fusta disposats a portell; la
primera resta encolada i amagada dintre el cordó i, la
segona travessa l’ànima i és ocultada per un
tapaboques perimetral als cordons.
Externament els cordons estan fixats per una sèrie
d’espàrrecs metàl·lics equidistants entre ells i cargolats
pels caps amb dues volanderes i les corresponents
femelles.
Es van emprar dos tipus de fusta fer l’estructura: pi de
melis pel elements principals, i pi de Flandès pels
elements secundaris.

Dibuixos de la patent
Font: Instituto Nacional de Patentes de Madrid

L’estructura de fusta

1

2

3

4
Procés Constructiu
1. Realització de l’empostissat.
2. Perforació de l’empostissat i dels cordons
3. Fixació dels cordons
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4. Fixació dels rigiditzadors
5. Decoració de la peça amb pintura al tremp
97

La localització de l’estructura de fusta en l’edifici
Sala Gran
La sala gran conté tres pòrtics que divideixen la seva
superfície lliure en quatre crugies, amb la coberta
sustentada per sis jàsseres en cada crugia. A les tres
crugies a partir de l’escenari en la zona de carener hi
trobem unes claraboies, repartides en les dues
vessants sense arribar a la jàssera següent.
Les mides de les escuadries del pòrtic de la sala gran
són pels cordons de compressió del peu dret, 10,5 x 14
cm, i els de tracció 9 x 12,9 cm. Quant al braç, les
dimensions pels cordons de compressió són 9 x 12,9
cm i els de flexió 10,5 x 21, 5 cm. Els rigiditzadors són 7
x 7 cm. L’anima central és un empostissat de 14,4 x 1,3
x 300 cm de llargada.
El peu del pòrtic s’uneix a una ròtula de base 22 x 22 x
1,5 cm de gruix que es divideix en quatre parts, i en
cada part hi trobem dos cargols que es fixen al pilar de
planta baixa . La ròtula es fixa al peu dret amb dos
cargols per la cara del davant. L’alçada de la ròtula es
de 29 cm
Per unir l’ànima i els cordons s’utilitza una barra
roscada que travessa els dos elements, el seu gruix es
de 2 centímetres. Per estabilitzar el conjunt s’utilitzen
dues volanderes la primera de 7centimetres i la segona
de 4 centímetres, i per tancar-ho una femella de cap
hexagonal
La biga amb doble T tenen una mida variable entre 65 o
70 cm i la longitud depèn de la situació dels pòrtics on
es recolza els seus caps. L’enteixinat del sostre està
format per llates i corretges les dimensions de les llates
són 4,8 x 4,8 x 300 cm i la de les corretges 14,8 x 4,8
cm.
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3

Vista parcial de la coberta de la Sala Gran

6

4

4
3

5

2

1
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Llegenda:

9
6
2

1. Ròtula de ferro (veure
detall pàgina 103)
2. Cordons de fusta

7

3. Ànima de fusta
4

4. Rigiditzadors de fusta

5

5. Reforç de ferro
6. Corretja en doble T
7. Finestra
8. Paret d’obra
9. Coberta

2

2

10. Balcó-mirador
11. Passadís
12. Lluernari

3
8

11
1

Vista del pòrtic

Secció del pòrtic

10

L’estructura de fusta
Llegenda:

12
6

1. Ròtula de ferro (veure
detall pàgina 103)
2. Cordons de fusta
4

4

3
4

3

3. Ànima de fusta
4

4. Rigiditzadors de fusta
5. Reforç de ferro

2

2

6. Biga en doble T

C

A

7. Finestra
8. Paret d’obra
9. Coberta

6
9

10. Forjat

2

11. Passadís
3

4

12. Lluernari

4

3

7

5
4

B
A. Vista carener B. Vista peu dret

D

8

C. Secció Carener D. Secció peu dret
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9

Llegenda:

3
6

1. Ròtula de ferro (veure

4

2

detall pàgina 103)
7
5

2. Cordons de fusta
3. Ànima de fusta

3

4. Rigiditzadors de
fusta
8
4

5. Reforç de ferro
6. Corretja en doble T

B2

7. Finestra
8. Paret d’obra
1

9. Coberta
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10. Balcó-mirador (veure
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detall pagina 103)

11. Passadís
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12. Lluernari
13. Cartela formigó
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14. Pilar de formigó
15. Jàssera
formigó
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D
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Llegenda:

1. Ròtula de ferro
2. Base ròtula
3. Rigiditzadors de ferro
4. Cargols de ferro
5. Cordons de fusta
6. Rigiditzadors de
7. Tapeta de fusta
8. Balcó-mirador
9. Passadís

D

E

G

10. Cartela formigó
11. Pilar de formigó
12. Jàssera
formigó

vista

de

13. Bigueta de ferro
5

14. Maó ceràmic
5

7

5
1

3

3
1
4

4

E
D. Vista del balcó-mirador

3
4

F

4

F
E. Vista ròtula

Vista Balcó Mirador Font: Arxiu Sílvia Farriol & Anna Soler

F. Detall ròtula

G. Vista inferior del balcó-mirador
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La localització de l’estructura de fusta en l’edifici
Sales Laterals
Les dues sales laterals del primer pis estan cobertes
amb una teulada amb tremujals. Per l’interior la seva
estructura és similar a la de la sala gran, encara que
adaptant-se a les seves característiques. Així doncs
trobem dos pòrtics transversals en la zona central de la
sala, mentre que prop dels angles de les parets, a cada
cantonada, hi ha dos pòrtics ortogonals que
convergeixen a mitja alçada, unint-se entre ells amb
una biga tremujal. Les quatre bigues tremujals es troben
en el punt més alt amb la biga carenera.
A l’estar construïda la coberta a base de tremujals,
l’estructura
interior
del
sostre
està
molt
compartimentada. Aquestes mantenen la secció de les
escairades generals però varien les longituds entre els
60 i el 350 centímetres segons la seva disposició.
Per unir els cabirons i l’empostissat, s’utilitza el mateix
sistema que la sala gran, però en aquest només
s’utilitza una volandera de 4 centímetres.
Les bigues amb doble T tenen una mida variable entre
65 o 70 centímetres i la longitud depèn de la situació
dels pòrtics on es recolza els seus caps
En les sales també hi trobem l’enteixinat dels sostre que
esta format per llates i bigues. La fixació de les teules
és igual que a la sala gran.
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Llegenda

1. Peu de pòrtic
2. Cordons de fusta
3. Ànima de fusta
4. Rigiditzador de fusta

6

5. Tirant de ferro
5

6. Cargols
4

7. Tapeta
6

3

6
2

2

2

2

7

5

Vista del pòrtic

1

Secció del pòrtic

1

Alçat del pòrtic

6
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Vista cantonada (trobada bigues tremujals)
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La localització de l’estructura de fusta en l’edifici
L’escala
El sostre de l’escala principal està dividit en tres crugies
alineades i disposades a dues vessants. El pla de la
coberta està sustentat per tres jàsseres en cada crugia.
La zona central de les crugies extremes, disposa de
claraboies que permeten il·luminar l’interior de l’espai.
Les bigues amb doble T tenen una mida variable entre
65 o 70 cm i la longitud depèn de la situació dels pòrtics
on es recolza els seus caps
En l’escala també hi trobem l’enteixinat en el sostre
que està format per llates i bigues. La fixació de les
teules és igual que a les resta de les sales

Vista de l’escala
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Les torratxes
Les torratxes estan cobertes amb una teulada amb
tremujals. Les quatre bigues tremujals es troben en el
punt mes alt amb la biga carenera, per sota d’aquesta
unió hi trobem una encavallada de fusta.
Els cordons de fusta estan encastats en la seva part
inferior a la paret, i en la superior a la biga carenera o a
les tremujals. Les dimensions d’aquests cordons són de
20 x 5 cm o 40 x 10 cm
No hi ha cap tipus de decoració pictòrica en el sostre
de les torratxes.
La fusta de la torratxa es va substituir en les obres de
reforma tal i com ens ho va comentar la Sílvia Farriol.

Vista de la torratxa
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Ornamentar l’estructura: les pintures

Com hem comentat, l’encreuament de les llates i les
bigues dóna lloc a un enteixinat, en el seu interior es
formen uns cassetons, que tenen uns motius pictòrics
segons la sala. La tècnica pictòrica és la pintura al
tremp, que es basa en tres elements bàsics que són el
pigment, el dissolvent que en aquest cas és l’aigua i un
aglutinant que pot ser qualsevol grassa animal o
vegetal, en aquest cas cola de peix.
A la Sala gran el motiu decoratiu de l’empostissat és
una estrella de quatre puntes en dos colors emmarcada
per una banda clara amb quatre puntes. Les bigues i
llates no duien decoració, i les jàsseres estan
decorades amb motius geomètrics d’un sol color.
A l’escala hi ha pintats quadres amb un triangle inscrit
de colors negre i gris alternats emmarcats per una
sanefa clara. En les bigues i les jàsseres mostren un
senzilla decoració geomètrica d’un sol color clar.
Les sales laterals estan decorades amb pintures
al·legòriques que representen els atributs socials de la
Caixa de Pensions: l’estalvi per una guardiola, la vellesa
per un rellotge de sorra, el treball per un roda dentada i
la previsió per una abella.
Sostre de la Sala Gran
Sostre de la Sala Lateral
Sostre de l’escala
Dibuix de les policromies de les sales laterals de la planta noble
Font: Arcor
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Conclusions
Com hem vist, es tracta d’un edifici de l’Exposició
Internacional de Barcelona de 1929 que fins ara s’havia
estudiat poc. L’edifici té un gran interès perquè utilitza
una mixtificació de tècniques constructives que hem
intentat mostrar i raonar en el decurs del treball, en
especial, conserva una estructura de coberta de fusta
que es va resoldre mitjançant un sistema patentat, molt
enginyós per l’època.
Aquest sistema és innovador i per tot el que s’ha
exposat en aquest treball es podria dir que s’assimila a
un sistema de prefabricació (precisió, preparació a taller
i muntatge ràpid). Sabem que també es va utilitzar en
d’altres pavellons de l’Exposició, en el de Bèlgica, avui
desaparegut, i en el Palau d’Agricultura, que en
l’actualitat és el Teatre Lliure. Aquest fet mostra
l’impacte d’aquest sistema durant els anys de
l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929.
El fet que l’edifici després hagi admès diferents usos al
llarg de la seva història mostra la seva capacitat
d’adaptació, la qualitat arquitectònica dels espais, els
materials emprats i les solucions constructives que són
fruit de com va ser pensat l’edifici com un palauet i no
com un pavelló. I a diferència d’altres pavellons que
només es van mantenir en peu durant l’Exposició,
aquest ha perdurat durant vuit dècades.
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Patent 103770
Font: L’arxiu de la Oficina de Patentes y Marcas de Madrid
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Nota Necrològica
Font: La Biblioteca del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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La Vanguardia dimecres 12 de gener 1949 – Joan Monton Blasco Font: Hemeroteca de la Vanguardiia

La Vanguardia dimecres 22 de desembre 1929
Font: Hemeroteca de la Vanguardiia

