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B | T04 Telegrama. 07/06/28

Peter Mathies

al Conseller Wagenmann

Politisches Archiv, Berlín 

Traducció Mònica Vidal

Senyor Conseller Wagemann

La directiva de l’Exposició a Barcelona ens va contestar amb l’escrit de l’11 d’abril de 

1928 les qüestions que els havíem presentat. Els facilitem una còpia de l’escrit. En el 

punt 4 B s’hi tracten les condicions de duana. Pràcticament, d’acord amb la resposta 

-tal com havíem esperat-, ens comuniquen el rebuig a les nostres peticions. Després 

d’algunes comprovacions, el Govern del Reich, d’acord amb l’Administració actual, 

ha harmonitzat la qüestió referent a la configuració de les tarifes duaneres espanyoles 

amb la invitació a participar en l’Exposició. Aquí han sigut decisius els motius donats 

per l’Ambaixada atesa la política comercial general. Referent a l’acceptació de la 

invitació, tenint en compte el desacord amb les qüestions duaneres, el Govern del 

Reich i l’Administració, apel·lant a criteris de caire polític i econòmic, han acordat 

d’aquesta manera que la directiva de l’Exposició, en el seu escrit d’11 d’abril de 1928, 

s’acomodarà a les nostres peticions tan bonament com sigui possible, en allò que 

estigui a les seves mans.

Signat, Mathies

Berlín, 7 de juny de 1928. Ministeri d’Economia del Reich
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Oficina d’Exposicions i 

Fires a les entitats

 industrials i comercials

Politisches Archiv, Berlín 

B | T06

Traducció 

Anna Katharina Fett

El govern alemany va acceptar la invitació del govern real espanyol per a la participació 

en l’Exposició Internacional que tindrà lloc l’any 1929 a Barcelona. Es va nomenar 

al senyor Doctor Georg von Schnitzler, directiu de la I.G. Farben Industrie, com a 

Comissari General de la Secció Alemanya de l’Exposició. L’oficina del Comissari 

General que es trobava temporalment a les sales de la DAM, Königen Augustastr. 28 

es va traslladar a Sigismundstr. 7 

Comissari General d’Alemanya per a l’Exposició Internacional de Barcelona 1929. 

Berlín W. 10, 

Sigismundstr, 7. 

Telegrama: adreça Barnako.

Unes paraules introductòries sobre la importància de l’Exposició en relació a la política 

i l’economia d’Alemanya ja van ser anticipades. El govern espanyol ha donat moltíssima 

importància al fet que Alemanya participi en l’Exposició de Barcelona i es va presentar 

des de fa mesos davant de l’Oficina de Relacions Exteriors amb desitjos relacionats 

per a això. El govern alemany volia aprofitar l’oportunitat de les molt cordials relacions 

entre Espanya i Alemanya per reaparèixer en una exposició estrangera després d’una 

pausa de 15 anys i, per primera vegada, donar oportunitat a l’economia alemanya sota 

la protecció del govern.

La DAM com a representació notable de tota l’economia alemanya en qüestió 

d’Exposicions ha afegit pels estudis de les qüestions econòmiques una petita delegació 

amb el senyor Director General Doctor Ter Meer. Un especialista en economia que 

‘in situ’ elaboraria recerques per a l’economia alemanya. Després de profundes 

consideracions sobre les parcialment greus preocupacions econòmiques va decidir el 

dia 25 d’abril, que l’economia alemanya estava determinada a complir amb els desitjos 

del govern i participar en l’Exposició de Barcelona.

Berlín W. 10 - 19 de juny de 1928 

Königen Augustastr. 28. 

Als grups professionals i les associacions regionals de l’Associació de la Indústria 

Alemanya del Reich

L’Associació de Venda a l’Engròs i Comerç d’Ultramar del Reich 

La Indústria Alemanya i Càmera de Comerç Alemanya; L’Associació d’Artesans Alemanya 

El Consell Econòmic Agrícola Alemany 

I la resta d’interessats. 

Assumpte: La participació alemanya de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929.

L’Exposició, segons el desig dels organitzadors, no l’haurien de fer els governs sols 

de manera oficial, sinó que l’economia de les regions individuals hauria de participar 

d’acord amb ells. Així va aprovar oficialment el govern alemany la seva participació a 

Barcelona.

Segur que les vendes a Espanya dels articles que es van exposar allà o que van servir 

per a la creació dels estands de l’Exposició no experimentaran en tots els casos un 

augment instantani. No obstant això, hi haurà un efecte propagandístic gegant en 

circumstàncies àmplies pels visitants de l’Exposició, encara més amb l’Exposició 

Iberoamericana a Sevilla, la qual representa un imant pels americans i així poden 

realitzar una gran visita internacional a Barcelona. A partir d’això no tan sols és un 

èxit a curt termini per a l’economia el que mou Alemanya a anar a Barcelona, sinó 

especialment una oportunitat de mostrar-se a l’exterior per primera vegada després de 

la guerra al mateix nivell de competició pacifica amb les economies d’altres pobles.

Les preparacions per a la participació alemanya ja estan avançades i encara durant 

aquest mes l’autoritzat general per a l’Exposició de Barcelona, el membre de la real 

ambaixada d’Espanya a Berlín senyor Domínguez Rodiño vindrà a Barcelona per 

reservar en els palaus individuals l’espai necessari per a la participació alemanya. 

Al mateix temps el comissari general d’Alemanya deixarà executar legalment al seu 

representant el senyor doctor I.W. Maiwald aquesta reserva de l’espai. No es pensa 

en la construcció d’un Pavelló alemany propi perquè la direcció de l’Exposició de 

Barcelona li va oferir al Comissari General d’Alemanya espai gratuït en tots els palaus 

i perquè, com és conegut, fins ara tampoc als altres països estan pensant en una 

construcció de pavellons propis.

El dia 13 de setembre el Comissari del Reich per a Exposicions i Fires, juntament 

amb el Comissari Alemany i el senyor Rodiño, pensen visitar Barcelona valorar ‘in situ’ 

l’espai necessari en relació amb la participació alemanya i especialment la distribució 

d’aquest mateix espai amb els diferents industrials expositors.

D’acord amb el presentat, es veu amb claredat que el Comissari General ha de tenir el 

dia primer de setembre a tot tardar, una imatge precisa del que ha de ser la participació 

alemanya en l’Exposició. Els números transmesos per cada federació de la DAM fins 

ara s’han de comprovar i eventualment corregir.

Parlant de la participació alemanya es pensa en una Secció Alemanya tancada en 

els palaus posats a disposició especialment per a la participació estrangera o també 

l’allotjament de la Secció Alemanya en els palaus distribuïts per criteris temàtics. 

Segons les experiències fins al dia d’avui es mostra com a útil que les empreses 

individuals en relació a les seves organitzacions especialitzades es posin d’acord 
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sobre una exposició conjunta perquè naturalment d’aquesta manera s’efectua una 

exposició representativa de l’economia alemanya completa al màxim. Sobretot existeix 

en les empreses individuals la possibilitat d’ajuntar-se amb els grups alemanys 

existents en els palaus i el Comissari General es posa a disposició amb tot gust per 

complir els desitjos relacionats amb el marc del possible. Únicament es pot decidir 

sobre un emplaçament individual quan es té una vista general sobre la participació 

alemanya sencera i també sobre els espais donats a disposició. Com he explicat es 

posa gratuïtament a la disposició dels expositors l’espai ocupat pel Comissari General 

d’Alemanya. La distribució la fa el Comissari General i eventualment per negociació 

de les federacions especials. Els interessats poden estar informats de seguida sobre 

qüestions individuals pel comissariat general d’Alemanya si aquest té els informes 

recollits ‘in situ’. També vostès rebran amb temps els formularis d’aplicació en suficient 

quantitat.

Demanem reservar o pensar en el dia 27 d’agost de 1928 com a última data per a 

l’aplicació de la participació en l’Exposició Internacional pel Comissari Alemany.

S’entén que es fa tot per reduir a un mínim els costos dels expositors pels enviaments, 

assegurances, etc. El Comissari General intenta negociar amb una empresa 

grand’enviaments un contracte col·lectiu amb tarifes possiblement econòmiques i 

també es posarà en contacte amb les empreses navals per rebaixar l’enviament de les 

mercaderies de l’Exposició. Quan hi hagi resultats en aquest àmbit els informarem de 

seguida.

Demanem també als interessats en particiar que facilitin un missatge. La 

correspondència s’ha d’enviar directament a l’adreça del Comissari General que 

encapçala aquest escrit.

Signat, Dr. Doering, Maiwald

L’Oficina d’Exposicions i Fires.

B | T06

p.1
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Sr.Koenig al Consolat Alemany 

de Barcelona
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B | 07 B | T07 Telegrames. 23/06/28

Senyor Koenig al Consolat 

Alemany de Barcelona

Politisches Archiv, Berlín 

El comissari d’exposicions i fires del Reich, el Dr. Matthies (sic), ens ha comunicat 

telefònicament que aquesta tarda el Dr. Maiwald, com a representant del Comissari 

General de l’Exposició a Barcelona -el senyor Dr. Schnitzler-, es dirigeix juntament 

amb el senyor Rodiño cap a Barcelona a fi de negociar en detall amb la direcció 

de l’Exposició, la participació de la indústria alemanya. Va pregar que això es posés 

en coneixement del consolat general a Barcelona per demanar que es recolzés al 

Dr. Maiwald amb assessorament i actuacions. De la mateixa manera, sol·licità del 

consolat general que demanés un suport semblant dels representants locals de la I.G. 

Farbenidustrie, el qual en el seu moment s’acordà en les negociacions amb la direcció 

de l’Exposició tot i que aquest suport, fins al dia d’avui no ha tingut lloc, doncs el consolat 

general volia rebre una confirmació per part de l’Oficina de Relacions Exteriors.

El Dr. Maiwald de l’Oficina d’Exposicions i Fires viatjarà demà cap a Barcelona en qualitat 

de representant del Comissari General per l’Exposició Alemanya, el senyor von Schnitzler, 

a fi d’acabar d’enfilar, conjuntament amb la direcció de l’Exposició, la participació de la 

indústria alemanya. Els preguem donin suport al senyor Maiwald amb assessorament i amb 

actuacions.

De la mateixa manera, demano als representats locals de la I.G. Farbenidustrie, li 

proporcionin l’ajut necessari en cas que sorgís algun dubte pel que fa a la participació 

alemanya en l’Exposició.

König

Berlín, 22 de juny de 1928

Berlín, 23 de juny 1928. Consolat general d’Alemanya, Barcelona. Telegrama xifrat

Traducció Mònica Vidal
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B | 08bis B | T08bis Acta. 13-14/07/28

Karl Ritter, Acta de la visita a 

Barcelona

Politisches Archiv, Berlín 

Traducció Mònica Vidal

Nota d’acta

El Sr. von Schnitzler ha estat avui amb mi a Barcelona a arrel de l’Exposició. Tenia dues 

Petita:

1. Jo havia de treballar en pro, tan a A.E.G (Sr. Pfeffer) com a Siemens (Sr. Köttgen), a fi de 

que les elèctriques alemanyes s’involucressin en l’Exposició. Els directors Sr. Birnholz y Sr. 

Fessel haurien declinat la participació fins a dia d’avui.

2.350.000 M  no eren suficients. Inicialment, el Reich havia volgut donar 500.000 M. 

El Parlament, però, n’havia denegat 150.000 M. Atenció: el Govern espanyol ha donat 

600.000 pessetes per a la premsa = aproximadament 420.000 M.

Berlín, 13 de juliol de 1928

He parlat amb el Sr. Köttgen; m’ha comunicat que la direcció de Siemens està poc 

inclinada a participar a Barcelona. Tot plegat els costaria 3-400.000 marcs i es preveu poc 

benefici de la inversió d’aquesta quantitat. De tota manera, el Sr. Köttgen pensava tornar a 

parlar amb el Sr. Fessel i amb els altres directius de Siemens.

Mentrestant, he parlat amb el Sr. Pfeffer d’A.E.G, el qual n’era totalment contrari. Deia que 

AEG contemplava aprovar, de cara l’any vinent, la fabricació a Espanya però com a societat 

nacional espanyola, a fi d’esquivar els embolics de la duana espanyola i per a escapolir-se 

d’altres administracions, de manera que en el futur desacreditaria la seva identitat com a 

empresa nacional espanyola, mentre que simultàniament es presentaria com a empresa 

alemanya en el pavelló alemany. Siemens fins aquí es troba en una altra situació doncs ja 

té fàbriques a Espanya. Siemens podria participar com a empresa espanyola en el pavelló 

espanyol de l’Exposició. El Sr. Pfeffer, però, no es pot imaginar que Siemens estigui 

disposada a participar com a empresa alemanya en el pavelló alemany de l’Exposició, 

doncs d’aquesta manera faria la competència a la seva empresa espanyola a banda de que 

es presentaria, de forma evident, com a empresa alemanya en primer terme.

He recomanat al Sr. Pfeffer de que hi participi; no m’ha sigut possible canviar la seva 

posició. Com a mínim l’he compromès, prescindint d’això, a que destorbaria a Siemens 

d’una semblant participació. M’he reservat la possibilitat de reprendre més tard amb A.E.G 

un altre cop la qüestió.

El Sr. von Schnitzler hi està d’acord.

Berlín, 14 de juliol de 1928
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B | 09 B | T09 Comunicació. 16/07/28

Georg von Schnitzler

a les entitats industrials i 

comercials

Politisches Archiv, Berlín

Ja que no era factible fer-nos des d’aquí una idea clara de la situació actual en què es 

troben els preparatius per a l’Exposició Internacional de Barcelona, l’apoderat Sr. Dr. E. 

W. Maiwald, juntament amb l’apoderat de la direcció de l’Exposició de Barcelona per a 

Alemanya, Sr. Enrique Domínguez Rodiño, han aprofitat l’oportunitat d’organitzar un viatge 

d’informació in situ a fi d’aclarir les, notícies contradictòries que arriben a Alemanya referent 

a l’Exposició. Arran d’això s’ha posat de manifest el següent escenari:

El recinte de l’exposició es troba al nord-est de la ciutat -al peu de la muntanya de 

Montjuïch-, coronada per una ciutadella. Al voltant d’un ampli eix central que, des de les 

entrades principals de l’Exposició al peu de la muntanya, fins al Palau Nacional que s’estén 

al llarg del cim, s’hi articula un bon nombre de pavellons, una mínima part dels quals ja fa un 

parell d’anys que hi són, mentre que la majoria ara tot just són de nova construcció. Tots els 

palaus, esbossats en el plànol, són acabats en obra bruta -llevat de petits pavellons menys 

importants. La construcció de les teulades, tant de la nau 2I (pavellons de l’Electricitat i de 

l’Energia), així com de les naus 3 i 3II,  es troba molt avançada. Per contra, el complex del 

pavelló d’agricultura número 5 està completament acabat. En tots els pavellons s’hi treballa 

en diferents torns, tots ells amb nombrosos treballadors. També a la Plaça d’Espanya, al 

peu de l’Exposició, a l’entrada principal, s’hi duen a terme extraordinàries modificacions. 

Els barris confrontants, llevat del coliseu construït en estil àrab, han sigut completament 

demolits i l’estació de metro que es troba baix a la plaça, s’està ampliant considerablement. 

Tota la ciutat sembla trobar-se en una frenètica activitat arquitectònica i tothora ens 

assegura que tot estarà a punt pel dia de la inauguració. 

Berlín, 16 de juliol de 1928. 

Sigismundstr, 7. 

El Comissari General Alemany.

A l’atenció de: 

L’Associació de la Indústria Alemanya del Reich 

L’Administració d’Exposicions i Fires Alemanyes 

Els grups professionals i les associacions regionals de l’Associació de la Indústria Ale-

manya del Reich 

l’Associació de Venda a l’Engròs i Comerç d’Ultramar del Reich

La Indústria Alemanya i Cambra de Comerç Alemanya 

L’Associació d’Artesans Alemanya 

El Consell Econòmic Agrícola Alemany i la resta d’interessats. 

Assumpte: viatge d’informació cap a Barcelona

Traducció Mònica Vidal
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El traçat de la circulació per la ciutat és magnífic i la situació de l’Exposició, des d’aquest 

punt de vista, és extraordinàriament favorable.

La impressió general pel que fa a la construcció de l’Exposició és tal, que ambdós senyors 

tenen el convenciment que l’Exposició estarà enllestida per a la inauguració.

Juntament amb els senyors de la direcció de l’Exposició, es van aprofitar totes les 

oportunitats que van tenir lloc a les nombroses reunions per aclarir preguntes de tipus 

organitzatiu, així com qüestions tècniques concretes. Amb la decepció del tamany de 

cada una de les naus, es preveia falta d’espai i, per això, tots els principals esforços 

anaven encaminats a assegurar el màxim espai a la delegació alemanya en cada un dels 

pavellons. Després de llargues negociacions, la delegació alemanya es va assegurar l’espai 

suficient en tots els pavellons. La disposició interior d’aquests ha sigut pensada per part 

de la direcció de l’Exposició de manera que s’ha distribuït l’espai segons l’especialització 

de les naus. En les negociacions va sorgir la pregunta, arran potser d’aquesta extrema 

especialització, de les dificultats que comportaria distribuir els subgrups a la pràctica, 

cal doncs assenyalar-ho. Ara, però, hi ha definitivament la possibilitat que la direcció de 

l’Exposició es desdigui d’aquesta excessivament teòrica especialització i que s’autoritzi 

l’agrupació espacial dels participants estrangers dins de cada un dels Palaus. M’he 

compromès amb la direcció de l’Exposició a tancar mitjançant un per un els contractes de 

l’espai ocupat, com a tard abans del 30 de setembre de 1928. L’èxit dels nostres esforços 

a Barcelona cal atribuir-lo, en primer lloc, al fet que érem l’únic país que estava en situació 

de treballar amb xifres concretes, la prossecució d’aquest èxit depèn definitivament de la 

rapidesa amb què siguem capaços de confeccionar les dades de la participació alemanya.

Pels mateixos dies es trobaven a Barcelona per negociacions una delegació sueca així com 

italians i francesos. Sembla que la manca d’espai se’ls farà evident també als altres i, per 

aquest motiu, des de l’altre costat, es negociarà de forma enèrgica per assegurar l’espai. 

Per tant, pel que fa a la participació alemanya, és del nostre interès aconseguir, com més 

aviat millor, les condicions finals, doncs només d’aquesta manera es pot assegurar l’èxit.

Pel que fa en detall a les qüestions tècniques, es troben en el meu despatx els plànols de 

les diferents naus per a la seva supervisió, en els quals es poden comprovar tots els detalls 

desitjables, també els referents a l’alçada de cada un dels locals. La direcció de l’Exposició 

s’esforça amb gran empeny per facilitar el transport de les mercaderies des del port fins a 

l’exposició, la qual no arriba a estar a un quilòmetre de distància, i els dispositius tècnics, 

grues, etc. satisfaran les exigències. Se’ns facilita amablement tota la informació necessària, 

de manera que fins avui se’ns han aclarit tots els dubtes.

En referència a la participació de la indústria alemanya, és perfectament comprensible que 

a causa de la preocupació per l’impacte del sistema econòmic actual, algunes empreses 

dubtin, de cara al futur, de si el mercat espanyol promet els resultats als quals eren 

avesades fins ara. Es comprova una inquietud massa gran i, en aquesta línia, podria arribar 

a ser francament un error de càlcul permetre que la indústria d’altres estats prengués la 

posició preponderant a la indústria alemanya, a Espanya, doncs aquella valora de forma 

menys pessimista el desenvolupament futur de la realitat espanyola, a com nosaltres ho 

fem. Com és sabut, Espanya és un país altament proteccionista que protegeix de forma 

exagerada la pròpia indústria. El precari desenvolupament industrial, i l’innegable alt poder 

adquisitiu de sectors de la població espanyola asseguraran l’absorció per part dels mercats, 

especialment pel que fa a articles de qualitat, tot plegat afavorit pel règim duaner dissuasiu 

dels altres països.

Prego aquí també a aquelles associacions professionals que fins ara han adoptat una 

postura més aviat contraria a l’Exposició, que repensin la qüestió de la participació 

col·lectiva doncs la no assistència d’una determinada, i precisament aquí a Espanya, 

indústria alemanya seria difícilment comprensible. A través de les associacions 

professionals, els pròxims dies facilitaré a les empreses un formulari d’inscripció, si 

aquestes ho demanen. Tal com estan les coses, es descarta la possibilitat de contemplar 

sol·licituds d’espai si no m’ha arribat la petició abans del 27 d’agost.

La segona meitat de setembre viatjaré cap a Barcelona amb el Comissari del Reich per a 

exposicions i fires, l’il·lustríssim senyor Dr. Mathies, el representant del govern del Reich, 

amb l’objectiu d’ultimar l’assignació definitiva de les places i dur a terme les negociacions 

necessàries a fi de tancar els compromisos contractuals. Referent a aquesta qüestió, em 

recolzen el Sr. Dr. Maiwald, el qual dirigirà l’execució de les disposicions especials per a 

l’Exposició, i l’arquitecte Sr. Mies van der Rohe, a qui penso encarregar  l’establiment d’un 

marc digne de les obres arquitectòniques necessàries.

Els prego prenguin nota que s’ha de modificar l’adreça telegràfica que figurava en una 

circular de l’Oficina alemanya per a Exposicions i Fires, emesa amb data del 19 de juny, nº 

3830, tal com ens ha demanat l’oficina de correus: on diu “Barnako” ha de dir “Barnakom”.

Signat G. von Schnitzler

Exposició Internacional Barcelona 1929. El Comissari General Alemany.

B | T09 B | T09
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Politisches Archiv, Berlín
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Fins avui he aconseguit obtenir els següents descomptes pels articles expositius per a 

l’Exposició Internacional de Barcelona 1929:

1- La línia Sloman de Hamburg i l’empresa de navegació de vapor Neptuno de Bremen 

han accedit amablement a proporcionar un descompte del 50% del preu regular de 

ports a l’anada i tornada del transport d’articles expositius. Aquesta reducció l’aplica la 

línia Sloman per a paquets fins a 200kg de pes per unitat. Per a paquets que pesin més, 

es pendrà un acord específic per a cada cas, tot i així, es pot comptar també amb una 

reducció dels ports respecte als preus originals.

2- La seu del Deutsche Reichsbahn (ferrocarril alemany del Reich) proporciona tarifes 

especials aplicades a ports alemanys pel transport d’articles expositius, sempre que 

s’envïin a través de ports alemanys a Barcelona, però no es consideraran els articles 

expositius que no s’hagin pogut vendre i siguin retornats a Alemanya després de 

l’exposició. Els directors del Deutsche Reichsbahn ja han rebut les instruccions 

corresponents.

3- L’administració del port de Hamburg no efecturarà cap cobrament pel període 

d’emmagatzematge fins a 4 setmanes i reduirà les despeses de manipulació pels 

articles respectius a -,15M per 100kg. La Lagerhausgesellschaft Bremen (associació 

de magatzems de Bremen) també oferirà un conveni però encara no es coneixen detalls 

sobre aquest.

Tan bon punt com estiguin resoltes totes les negociacions obertes, enviaré una carta 

informant sobre tots els descomptes.

En concret, es tractarà també de negociar les tarifes d’enviament i assegurances. Tot i 

així, no volia deixar d’informar-vos sobre els descomptes ja citats que són importants 

pels pressupostos.

Exposició Internacional de Barcelona 1929. El Comissari General Alemany.

B | T11  Comunicació. 

01/08/28

Eduard von Kettler

a les entitats industrials i 

comercials

Politisches Archiv, Berlín

Traducció 

Anna Katharina Fett

Berlín W, 1 d’Agost de 1928

Sigismundstr, 7. 

A l’atenció de: 

La Unió Nacional d’Indústries Alemanyes

L’Oficina Alemanya d’Exposicions i Fires

Als grups d’especialistes i les associacions d’agricultors de la Unió Nacional d’Indústries 

Alemanyes 

A l’Associació Nacional de Venda a l’Engròs i Comerç d’Ultramar

A la Cambra de Comerç i Indústria d’Alemanya, a la Unió Nacional d’Artesans Alemanys 

Al Consell d’Agricultura Alemany i a altres interessats.

p.1

B | 12  Carta. 17/08/28

Santiago Trias

a Enrique Domínguez Rodiño

Museum of Modern Art, 

MoMA
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B | 14 B | T14 Carta. 25/08/288

Hans Ernst Posse

a AA (Oficina de Relacions 

Exteriors)

Politisches Archiv, Berlín

Traducció Mònica Vidal La qüestió ja ha sigut abordada aquí per l’agregat de Premsa senyor Rodiño en nom 

del senyor Ambaixador espanyol. Es recordà al senyor Rodiño que la problemàtica 

referida a la construcció d’un pavelló alemany a l’Exposició Internacional de Barcelona 

va ser descartada per inoportuna i verificada per part de la comissió que es formà ‘in 

situ’ el mes de febrer d’aquest any, l’estreta cooperació amb els senyors de la direcció 

de l’Exposició, molt en especial, amb el secretari general, el director de l’obra i el 

consell dels senyors espanyols. Precisament els espanyols van indicar que seria millor 

edificar un centre representatiu alemany al palau internacional que no pas construir 

un petit pavelló, constret per la limitació dels mitjans financers. El fet que, mentrestant, 

altres Estats s’hagin decidit a construir els seus propis pavellons fa que ja no resulti 

adequat qüestionar-nos de nou la primera proposta, tenint en compte a més, que el 

període de temps de vuit mesos és absolutament insuficient. Construir un edifici que 

d’alguna manera pogués competir amb els palaus espanyols -fins i tot, en el cas que 

es poguessin aplegar els mitjans financers (cosa que em sembla bastant improbable)- 

fóra impossible per les limitacions de temps. El senyor Posse ha reconegut que la 

construcció d’un pavelló alemany, fins i tot amb el vistiplau dels senyors de la direcció 

de l’Exposició, ha sigut descartada, i està convençut que la manca de temps ja no 

permet l’edificació.

Signat, Posse

Berlín, 25 d’agost de 1928. 

Ministeri d’Economia. 

A l’atenció de l’Oficina Federal de Relacions Exteriors. 

En referència a l’escrit del 17 d’agost de 1928-II Span. 934
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Cònsol Rudolf Bobrick

al Marquès de Foronda

Arxiu General de Fira de 

Barcelona, AGFB
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Comitè Executiu de 

l’Exposició de Barcelona i 

Georg von Schnitzler

Arxiu General de Fira de 

Barcelona, AGFB
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Notes I. 10/10/28

Comitè Executiu de 

l’Exposició de Barcelona

Arxiu Municipal Contemporani 

de Barcelona, AMCB 

Año 1928   Mes de octubre   Día 10

Formarán parte en el 

Certamen las principales 

empreses Industriales de Alemania.

Hace unos días visitaron nuestra Ciudad los Sres. Dr Luis Mathies, Consejero Secreto 

y Comisario del Reich para exposiciones y feries, doctor Georg Von Schnitzler, 

Comisario General alemán y los arquitectes Sr. Mies Van der Rohe y Sra. Lilly Reich, 

quienes, acompañados del representante de la Exposición en Berlín, Sr. Dominguez 

Rodiño, se entrevistaron con los elementos directives del Certamen, con objeto de 

ultimar ciertos detalles relacionados con la aportación alemana.

En la entrevista, a la que siguió una visita al Parque de Montjuich, los delegados 

alemanes dieron cuenta a los miembros del Comité de la colaboración que el Gobierno 

de su país se dispone a prestar al próximo Certamen, explicando que el Pabellón que 

en éste ha de figurar serà suntuoso y especialmente adaptado a las características 

generales de las Construcciones de nuestro país. Manifestaron, además, que, a parte 

de dicho pabellón, la aportación alemana alcanzará un espacio superior a 25.000m2, 

a base de tomar parte en todos los grupos y secciones de la Exposición, mediante la 

aportación tan amplia como entusiasta, ofrecida por todas las principales empreses 

Industriales de aquel país, entre las cuales se distinguirán las del ramo de Maquinaria, 

Cinematografía, Artes Textiles y Artes Gráficas.

Durante su estància en Barcelona, los visitantes alemanes fueron obsequiados en 

el Hotel Colón con un espléndido banquete ofrecido po el Presidente del Comité 

Ejecutivo Delegado, Sr. Marqués de Foronda, y, al despedirse, hicieron constar 

al il·lustre (...) su agradecimiento por los agasajos de que habían sido objeto, y 

manifestaron la impresión gratíssima que les había producido su visita al Parque de 

Montjuich y la firme confiança que tenían en el éxito de la Exposición Internacional de 

Barcelona.
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B | Transcripció

Notes I 

Año 1928   Mes de octubre   Día 10

Han quedado ultimados 

los detalles relatives a la 

aportación de Alemania en 

el próximo Certamen.

Después de dejar ultimados algunos detalles relatives a la participación alemana en 

el próximo Certamen, ha salido de barcelona, para regressar a su pais, el Dr. E. W. 

Maiwald, Jefe de la Oficina del Comisario General de Alemania.

A fin de seguir de cerca los Trabajos que empezarán en breve para la construcción 

del magnifico Pabellón de Alemania y para la instalación de las (...) aportacions de 

la industria y la economia de dicho país, ha sido designado el Sr. Fr. Ruggeberg, 

residente en esta Ciudad, para representar cerca de los elementos directives de la 

Exposición, al Dr. Georg Von Schnitzler Comisario General Alemán, quien junto con 

otros delegados, visito hace unos días el Parque de Montjuich.
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Traducció 

Anna Katharina Fett

[…]

Mies van der Rohe va informar sobre els plànols de l’Exposició de Barcelona. Encara 

avui és incert fins on serà possible reunir els millors treballs d’arts i oficis en sales 

separades.

(En la mateixa reunió es va prendre la decisió de crear una comissió permanent per 

a exposicions d’arts i oficis a l’estranger. Aquesta comissió va ser integrada per Ernst 

Jaeckh, Ludwig Mies van der Rohe, Bruno Paul i Eric Raemisch).

[…]
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Georg von Schnitzler
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i comercials

Politisches Archiv, Berlín

Traducció Mònica Vidal

Exposició internacional Barcelona 1929. El Comissari General Alemany.

Berlín W. 10 - Berlín, 27 d’octubre de 1928. 

A l’atenció de: 

La Unió Nacional d’Indústries Alemanyes

L’Oficina Alemanya d’Exposicions i Fires

Als grups d’especialistes i les associacions d’Agricultors de la Unió Nacional 

d’Indústries Alemanyes 

A l’Associació Nacional de Venda a l’Engròs i Comerç d’Ultramar 

A la Cambra de Comerç i Indústria d’Alemanya

A la Unió Nacional d’Artesans Alemanys

Al Consell d’Agricultura Alemany i a altres interessats

Assumpte: tancament del contracte amb la direcció de l’Exposició a Barcelona

El viatge cap a Barcelona projectat per a la segona meitat del mes de setembre que 

vaig anunciar en l’informe del 16 de juliol, amb l’objectiu d’establir les condicions 

contractuals per a la participació alemanya a l’Exposició, s’ha dut a terme segons 

estava programat. El comissari del Reich per a Exposicions i fires, el senyor Conseller 

privat Dr. Mathies, com a representant del Ministeri d’Economia del Reich, també 

ha pres part en aquest viatge. El resultat de les negociacions entre la direcció de 

l’Exposició i jo mateix ha arribat als següents resultats que es detallen en l’informe 

adjunt. Dels acords als què s’ha arribat puc afegir-hi les següents consideracions:

La direcció espanyola de l’Exposició ens ha comunicat via telegrama del 12 d’octubre 

que, d’acord amb la decisió del comitè directiu, amb la participació personal de 

l’alcalde de Barcelona, la inauguració de l’Exposició s’ha fixat  definitivament pel 15 de 

maig de 1929. Qualsevol dubte sobre un eventual possible ajornament d’aquesta data 

està injustificat. Més enllà d’aquesta qüestió, s’ha solucionat favorablement el dubte 

sobre el visat dels passaports ja que amb data 15 d’octubre s’ha decretat la suspensió 

del tràfic de viatgers hispà alemany. A banda d’això, les diferents companyies 

ferroviàries han regulat d’alguna manera una reducció del 45% dels circuits per 

Espanya.

Una part considerable dels nostres esforços a Barcelona i a Madrid anaven adreçats 

a la qüestió sobre les tasses aranzelàries. Davant el rumor que corre també aquí 

a Espanya sobre la imminent i considerable apujada dels aranzels, el ministre de 

treball, en presència  del cap del comitè de l’Exposició, el senyor Trias, així com en 

presència del representant de la nostra Ambaixada alemanya a Madrid, m’aclarí que 

aquests rumors, a proposta de les parts interessades, no progressarien i que no hi 
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B | T19havia perspectives que arribessin a materialitzar-se legalment. L’estat de l’economia 

espanyola i els seus interessos eminentment agrícoles descarten de fet ja d’antuvi una 

substancial modificació del sistema aranzelari. El senyor Trias estava absolutament 

convençut que, per tal d’emparar l’exportació espanyola de productes del camp, 

fóra necessari el manteniment de les tarifes aranzelàries que fins ara s’aplicaven als 

productes industrials, amb petites excepcions. En conseqüència, podria tranquil·litzar-

nos que no és previsible que futures i imminents modificacions bàsiques vulnerin 

seriosament els interessos econòmics dels, fins ara, exportadors cap a Espanya. 

Tenint en compte que no s’ha fixat encara la data en la qual entraran en vigor els nous 

aranzels, l’anomenat “comitè determinatiu”, encarregat de la determinació d’aquells, 

s’ha reunit ara tot just el 17 d’octubre a Madrid, i s’ha donat la possibilitat, segons 

s’articula en el registre de les clàusules II - IV del Tractat, que estaria en les nostres 

mans, si fos el cas, de calcular-los si, a causa d’alguna sorpresa d’última hora, anessin 

en contra del senyor expositor. Després de les darreres informacions que han arribat 

ara fa poc, han sigut malauradament rebutjades les peticions de l’Associació de 

la indústria alemanya, les quals es varen fer arribar per mitjà de l’ambaixada, i que 

parlaven d’una reducció de les tarifes aranzelàries pels negocis que es realitzessin més 

enllà de les transaccions en l’Exposició.

D’acord amb les meves anteriors notificacions, he tramès a Berlín, amb el consentiment 

de l’arquitecte del Reich, el senyor Mies van der Rohe, l’esbós artístic, així com la 

transició i execució de les obres arquitectòniques que s’han de realitzar a l’Exposició. 

Per tant, serà la comesa del senyor Mies van der Rohe erigir el pavelló de representació 

que es menciona -amb xifres- en l’apartat VIII del contracte, així com establir la 

distribució dels diferents grups de productes segons el marc general de l’Exposició. De 

conformitat amb l’oficina local, el senyor Mies van der Rohe es posarà individualment 

en contacte amb les persones interessades, a fi de decidir conjuntament amb ells la 

construcció i el disseny de les diferents sales. 

Afortunadament es pot considerar assegurat el suport financer de la participació 

alemanya a l’Exposició.

En conclusió, les instal·lacions de l’Exposició mereixen els majors elogis. La 

direcció espanyola de l’Exposició, recolzada pels mitjans que li han sigut disposats 

i l’honorable presidència del Rei, així com la protecció de l’Administració Municipal 

de Barcelona, ha creat una obra dins el recinte firal que mai assolida per cap altra 

creació similar de postguerra. Catorze monumentals Palaus, tots ells construïts en 

pedra, es troben en un exuberant parc de vegetació mediterrània, distribuïts en una 

diferència d’altura de 120 metres, que vistos tant de dalt a baix, com de baix a dalt, 

aconsegueixen una extraordinària impressió visual. Sobre les nombroses terrasses en 

les quals s’ha construït el recinte ferial s’hi accionen generosos jocs d’aigua malgrat 

B | T19 la força complicació de reunir la quantitat d’aigua necessària. La vista d’aquests jocs 

d’aigua, sobretot amb la il·luminació que s’activa al capvespre, serà un espectacle 

impressionant.

Com a conseqüència de la generosa publicitat duta a terme per la direcció de 

l’Exposició en tot el món, i en relació amb l’exposició simultània iberoamericana que 

té lloc a Sevilla, s’hi espera una gran afluència de públic de l’estranger com mai abans 

s’ha esdevingut aquí a Espanya. Des d’Amèrica del nord i des d’Amèrica del sud, 

molt especialment, ja s’han registrat nombroses agències de viatges; el nombre dels 

participants s’eleva a més de cent mil. Per tant, l’èxit de l’Exposició, ara com ara, ja 

està assegurat. Es confia en què aquest èxit, d’acord amb el nombre de sol·licituds 

alemanyes que tenim en aquests moments, es converteixi en una embranzida per a la 

nostra economia.

Exposició Internacional Barcelona 1929

El Comissari General

Signat: G. von Schnitzler
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Politisches Archiv, Berlín
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B | T20 Carta. 12/11/28

Georg von Schnitzler a 

Ludwig Mies van der Rohe

Politisches Archiv, Berlín

Traducció 

Anna Katharina Fett

Berlín, a 12 de novembre de 1928

Sr. Arquitecte Mies van der Rohe. 

Berlin W 35, Am Karlsbad 24.

Estimat senyor Mies van der Rohe!

Pel que fa les nostres negociacions relatives a la realització de l’obra arquitectònica a 

l’emplaçament de l’Exposició Internacional de Barcelona, per aquest medi certifico el 

següent: que per la meva part ‘’El Comissari General’’ he seleccionat a la seva persona 

com a ‘’l’Arquitecte’’. He pres en consideració que el treball que es descriu es portarà a 

terme de forma conjunta amb Lilly Reich.

I. Abast dels serveis de l’arquitecte 

El Comissari General transmet als arquitectes:

1. La direcció artística de la Secció Alemanya a l’Exposició Internacional de Barcelona 

de 1929 realitzarà els següents treballs d’arquitectura:

a) El disseny arquitectònic dels espais ocupats per Alemanya en els Palaus monogràfics,

b) l’establiment i perfeccionament de tots els “estands” de l’exposició,

c) el tractament arquitectònic del Pavelló representatiu alemany.

2. La licitació i la contractació de qualsevol obra en nom del Comissari General,

3. La supervisió d’execució de les obres contractades.

4. El càlcul dels costos de producció a causa de les declaracions de despeses i / o 

desviacions de consum, la preparació del plec de condicions i sol·licituds d’informes de 

costos i construcció.

5. El control de les factures, així com la comprovació de la integritat i la qualitat dels 

lliuraments facturats.

II. L’oficina principal i les sucursals

Per a la realització dels treballs contractats l’arquitecte ha creat una oficina especial 

a Berlín, i ell, tan aviat com ho consideri necessari, obrirà una sucursal al recinte firal 

de Barcelona. L’arquitecte és lliure dels costos de l’espai d’oficina necessari per a la 

sucursal a Barcelona i els seus accessoris fins a la clausura final, seran assumits pel 

Comissari General. També aquest assumirà els costos de calefacció, enllumenat, telèfon 

i correu de l’oficina sucursal.
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III. Honoraris

La retribució de les obres encarregades als arquitectes s’estableix segons la normativa 

d’honoraris d’arquitectes d’1 de juliol de 1926, quedant entès que el valor total de la 

construcció és d’aproximadament 1,35 milions de marcs. Aquest total es compon de:

 

100.000 marcs per al pavelló de representació i 1,25 milions de marcs per a la 

preparació de les exposicions de cada secció.

D’aquests costos, el Comissari General s’ha disposat a pagar els costos del paviment, 

l’etiquetatge uniforme de les classes i el mobiliari. La resta de costos diversos aniran 

a càrrec dels expositors individuals, i aquests es facturaran a nom de l’arquitecte i del 

Comissari General. Els honoraris del disseny artístic s’assumiran també per part del 

Comissari General. Pel treball de les instal·lacions el total a cobrar s’eleva a una quota 

del 6,8%, ja que són serveis especials d’art i artesania - el termini previst en el recàrrec 

aranzelari és de 50% agregat sobre el percentatge de la taxa principal d’honoraris. Pel 

Pavelló, una taxa de 9% seria raonable.

En la liquidació de totes les sol·licituds de prestacions d’aquest contracte, l’arquitecte 

rebrà una suma global de 125.000 marcs.

En cas que el contracte d’obres, que ara inicialment és d’un volum de 17.000 m2, 

s’ampliï en més d’un 10%, l’increment de la taxa fixa s’ampliarà proporcionalment. Els 

arquitectes rebran la tarifa global mitjançant pagaments mensuals de 15.000 marcs.

IV. Costos addicionals 

Els costos que s’especifiquen a continuació aniran a càrrec dels arquitectes inclosos 

en el nombre de tarifa 

(III). Els costos addicionals inclouen:

Els honoraris que s’han de pagar als enginyers o altres persones necessàries per 

realitzar els càlculs estructurals i dibuixos, el cost de reproducció dels dibuixos i 

maquetes necessàries, les despeses de viatges necessaris per complir l’encàrrec, tant 

per l’arquitecte com pels seus empleats, tant les dietes com l’allotjament,  les despeses 

d’allotjament de l’arquitecte i els seus col·laboradors a Barcelona seran assumides pel 

Comissari General. Per contra, l’arquitecte accepta fer-se càrrec dels sous dels seus 

treballadors a Barcelona.

V. Indemnització per retard de l’exposició 

En cas que la secció alemanya en la seva totalitat o en part s’inauguri més tard de l’1 

de juny de 1929, les despeses addicionals ocasionades per l’arquitecte aniran a càrrec 

B | T20 del Comissari General.

VI. Clàusula d’arbitratge 

Tots els conflictes de drets en virtut de l’acord es resoldran per arbitratge sense 

recórrer al jutjat. Cada part ha de nomenar un àrbitre per a la composició del tribunal 

arbitral i aquest tribunal, si no poden posar-se d’acord sobre la resolució de la 

controvèrsia, podran seleccionar un àrbitre.

Respectuosament, Dr. V. Schn. / Hb.
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F. Barceló i S. Maynés

Arxiu Municipal Contemporani 

de Barcelona, AMCB 
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Santiago Trias

a Enrique Domínguez Rodiño

Museum of Modern Art, 

MoMA
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Comitè Executiu de 

l’Exposició de Barcelona

Arxiu Municipal Contemporani 

de Barcelona, AMCB 

B | Notes II. 
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Año 1929    Mes de febrero   Día13

Entrega del solar 

donde ha de construirse 

el pabellón de Alemania

La semana pasada tuvo efecto en el Parque de Montjuich el acto de entrega y toma de 

posesión del solar donde ha de levantarse el Pabellón de Alemania, que estarà situado en 

la parte baja del Parque al lado del Palacio de Alfonso XIII.

Asistieron a la ceremonia, en represntación de la Ciudad, los tenientes de alcalde Señores 

Ramón y Llansó, y representando a la Exposición el director de la misma, Seor Marqués de 

Foronda, con los miembros del Comité Permanente, Sres Trias, Ayalá y Alvarez Olivella, el 

Secretario de la Dirección, don Joaquin Montaner, el agregado de Prensa a la Embajada de 

España en Berlín y representante general de la Exposición de Barcelona en Alemania, don 

Enrique Dominguez Rodiño, varios altos funcionarios, y, en representación del Gobierno 

de Alemania, el cónsul general de dicho pais en nuestra Ciudad, el Dr. E. W. Maiwald, 

apoderada del Comisario general de Alemania, y los miembros del Comité alemán en 

la Exposición: don Federico Hanh, don Hugo Herberg, don Julio Muller, don Federico 

Ruggenberg, don Guillermo Schul, don Carlos Seither, don Carlos Vallin y don Ricardo 

Welsch.

 

Hizo la entrega el Sr. Marqués de Foronda, dirigiendo, seguidamente, a los representantes 

de Alemania, amables frases de saludo, y haciendo constar que la vivíssima satisfacción 

que le causava la concurrència oficial de dicho pais al Certamen, hubiera sido aun mayor, 

de no pesar en su ánimo el sentimiento causado por la muerte repentina de la Reina Madre, 

dona María Cristina, la egregia dama que fué la propulsora de la Exposición Universal en el 

año 1.888, y que tanto se interesaba ahora por el próximo Certamen de Barcelona y, muy 

especialmente, por la participación de Alemania.

Contestóle, en nombre del Comisario general de Alemania, su apoderado el Dr. E. Maiwald, 

asociándose al duelo que nuestra nación experimenta por la muerte de su sobirana, y 

agradeciendo la acogida que ha obtenido entre los elementos organizativos del Certamen 

la aportación de su pais, de la que dijo ha de ser fiel reflejo del estado de florecimiento 

alcanzado por su industria y su economia en general.

Añadió que la participación de Alemania se había acordado por el Gobierno del Reich y 

la industria, de completo acuerdo, correspondiendo a la invitación del Gobierno espanyol. 

Terminó el Dr. Maiwald diciendo que la Exposición Internacional de Barcelona había de 

constituir uno de los jalones principales de la historia de España en el siglo XX:

En el solar, donde ondeaba a media asta la bandera espanyola, fué izada, también a media 

asta, por el cónsul de Alemania en Barcelona, doctor Brosch, la enseña del Reich.

B | Transcripció

Notes II Comitè Executiu de 

l’Exposició de Barcelona

Arxiu Municipal Contemporani 

de Barcelona, AMCB

B | Transcripció

 Notes II
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Politisches Archiv, Berlín
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Joachim Windel

a Karl Ritter

Politisches Archiv, Berlín

A instàncies del Sr. Mathies, avui he assistit a la reunió de la Comissió de Pressupostos 

del Reich, en la qual s’havia de deliberar sobre la sol·licitud del Ministeri d’Economia del 

Reich i del Ministeri de Finances del Reich, en referència a l’autorització prèvia de fons del 

pressupost del 1929, per a la participació a l’Exposició Internacional a Barcelona 1929.

Els representants de totes les parts varen objectar immediatament que les despeses 

que havien de ser autoritzades, feia temps que ja s’havien realitzat doncs el comissari de 

l’Exposició en el mes d’octubre de l’any passat havia tancat contractes per valor de més 

d’un milió.

Com que en aquest estat d’opinió de la comissió es donava l’avinentesa que es denegessin 

els fons, el ministre d’economia del Reich va presentar la sol·licitud d’ajornar-lo tot plegat 

fins al divendres d’aquesta setmana a fi que el comissari de l’Exposició, el senyor von 

Schnitzler, es pogués explicar i respondre personalment a les preguntes. Es va prendre la 

decisió en aquest sentit.

Pel que fa aquesta qüestió, el ministre d’Economia del Reich, el senyor Curtius, em va 

comunicar a través del senyor Mathies que considerava absolutament necessari que una 

figura prominent de l’Oficina de Relacions Exteriors es presentés a la reunió del divendres 

davant de la comissió i indiqués que des del punt de vista del Ministeri d’Afers Estrangers 

semblaria intolerable si a hores d’ara no s’autoritzessin els mitjans necessaris i, d’aquesta 

manera, s’escapés l’oportunitat de contemplar l’assistència  a l’Exposició o, com a mínim, de 

prendre-hi part de forma digna.

Queda respectuosament a la seva disposició.

Al senyor Director General del Ministeri Ritter.

Berlín, 26 de febrer de 1929.

Traducció Mònica Vidal

B | 24  Carta. 28/02/29

Oficina de Relacions 

Exteriors a Karl Ritter, 

Joachim Windel i al 

Conseller Wagenmann

Politisches Archiv, Berlín

p.1
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Oficina de Relacions 

Exteriors a Karl Ritter, 

Joachim Windel i al 

Conseller Wagenmann

Politisches Archiv, Berlín

El Conseller privat Mathies del Ministeri d’economia del Reich ens ha comunicat 

telefònicament que la reunió sobre l’Exposició de Barcelona prevista per avui, dijous 28 de 

febrer a les quatre de la tarda, ha sigut anul·lada.

Malgrat això, fóra desitjable que a la reunió de la Comissió de Pressupostos del divendres 

1 de març, a les 10 hores, en el Reichstag, hi assistís un representant del Ministeri d’Afers 

Exteriors per tal de donar les corresponents explicacions, si cal; és a dir, que per qüestions 

estrictament polítiques ja no és possible fer marxa enrere pel que fa a la paraula donada  

referent a la participació alemanya a l’Exposició de Barcelona.

De la mateixa, una còpia al Director General senyor Ritter, al portaveu Conseller de la 

delegació Windel, al Conseller de la delegació Wagenmann.

Berlín, 28 de febrer de 1929. Urgent!

Traducció Mònica Vidal

p.1

B | 25  Notes. 01/03/29

Gerhard Koepke (escrites 

per Joachim Windel)

a Karl Ritter i al Director 

General Schneider

Politisches Archiv, Berlín
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Gerhard Koepke (escrites 

per Joachim Windel)

a Karl Ritter i al Director 

General Schneider

Politisches Archiv, Berlín

Traducció Mònica Vidal

pr. 1.3.29. Notes

La reunió d’avui de la Comissió de Pressupostos del Reichstag sobre la disposició de 

mitjans per a la participació alemanya en l’Exposició Internacional a Barcelona 1929 ha 

arribat a les següents conclusions:

En els pressupostos del 1928 ja foren autoritzats per a aquest fi 350.000,- RM. En 

aquests moments, però, se n’ha reclamat 750.000,- RM més. Aquest increment 

sobre el pressupost que s’havia calculat es deu al fet que, com a conseqüència de la 

bona voluntat de la direcció espanyola de l’Exposició, s’ha produït un augment de les 

peticions per part de potencials expositors alemanys, que no havia sigut inicialment 

previst. Més enllà de les negociacions a Barcelona del Comissari General Alemany, els 

estands alemanys s’allotjaran en diferents Palaus, d’aquí la necessitat d’una Exposició 

digne que ha resultat en un increment de les despeses. En referència a les obligacions 

alemanyes, el setembre de 1928 el senyor von Schnitzler tancà un conveni amb la 

direcció de l’Exposició i, immediatament després, va arribar als necessaris acords amb 

l’arquitecte alemany i amb els expositors alemanys que corren amb una gran part de 

les despeses de la representació alemanya. Aquesta participació s’eleva a 2 milions de 

marcs. S’han de posar en dubte els costos del Comissari General per la construcció 

del pavelló alemany (150.000,- RM), un 1/5 part de la remuneració per l’arquitecte 

que dirigeix el projecte, despeses per cultura i propaganda, així com el suport de les 

branques de la indústria alemanya més febles (com, per exemple, la indústria de les 

joguines, el ram d’impressió de llibres, arts i oficis), els quals, en establir-se els costos 

generals que recauen en els expositors, no es trobarien en situació de poder participar 

en l’Exposició.

Després de la presentació de l’informe del comissari general sobre les despeses 

suplementàries, el Ministeri d’economia del Reich va sol·licitar, a mitjans de desembre, 

l’ajust de les noves partides del pressupost en 750.000, - RM. El Ministeri d’hisenda 

del Reich, però, va signar aquest escrit primerament a mitjans de febrer,  i el va fer 

arribar posteriorment al Reichstag doncs hi havia dubtes sobre la petició, abans de 

l’aclariment de la situació dels pressupostos generals.

En la Comissió de Pressupostos del Reichstag, els socialdemòcrates, el partit 

popular bavarès (el prelat Leicht), i el partit del centre (prelat Schreiber) varen posar 

objeccions a aquesta tardana presentació. Per altra banda, es va criticar que la petició 

no hagués sigut inclosa en les partides dels pressupostos generals -de 2 milions de 

marcs- del Ministeri d’economia del Reich. En general fou criticat que la comissió 

del Ministeri d’economia del Reich, en primer lloc, no hagués facilitat cap document 
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aferrissadament la sol·licitud del govern. El senyor ministre d’economia del Reich, del 

comissari general von Schnitzler, i del Director General del Ministeri, senyor Ritter, 

van exposar que tant per motius polítics com per motius comercials s’hauria d’evitar 

fer marxa enrere tant pel què fa a la participació alemanya a l’Exposició, com d’afeblir 

la forma i l’abast d’aquesta, i van trobar l’aprovació per part de tothom. La pregunta 

que resta per resoldre és com s’ha d’aprovar aquest suplement addicional i per quina 

quantitat, o, si això no fóra possible, tal com proposen els opositors a la petició, caldria 

traslladar una gran part dels costos addicionals a la indústria expositora.

Les diferències existents que es feren paleses fins al final de la reunió es deuen en 

part al fet que la comissió es trobà a sí mateixa davant de fets consumats i, per aquest 

motiu, se sentí minvada en els seus drets. Fonamentalment no es varen poder superar 

les desavinences arran de les tensions de l’actual situació parlamentaria. Després que 

el govern en els darrers temps, més d’un cop, hagués denegat als partits les sol·licituds 

d’autorització de bestretes, i que l’organització central del partit popular alemany 

s’hagués pronunciat darrerament a favor de nous impostos, els socialdemòcrates que 

formen part de la comissió han forçat, per la seva part, una rebaixa de les despeses per 

a l’Exposició a Barcelona.

El tema fou interromput i ajornat per a l’ordre del dia de la reunió de la comissió del 

pròxim dissabte 2 de març, que començarà a les 9 ½ del matí, i a la qual es va demanar 

la presència del senyor ministre de finances del Reich.

Mentrestant, avui a les tres de la tarda, en una conversa confidencial entre els diputats 

populars i socialdemòcrates, en la qual també prengueren part  el Comissari General, 

el senyor von Schnitzler, així com els representants del Ministeri d’economia del 

Reich,  del Ministeri d’hisenda del Reich i del Ministeri d’Afers Estrangers, s’ha fet un 

intent d’acord. Això ha donat lloc a què els populars creguessin que podrà aconseguir 

una majoria de la comissió a fi d’autoritzar 300.000,- RM (en lloc dels 750.000,- RM 

que s’havien sol·licitat), si els socialdemòcrates  hi estaven d’acord. Aquests, però, 

fins ara només n’han concedit 150.000,- RM de manera que, a hores d’ara, encara 

és dubtós si demà hi haurà un acord pels 300.000,- RM. Les indústries necessitades 

de finançament s’han mobilitzat aquesta tarda a fi de poder influenciar als diputats 

socialdemòcrates que  les defensen.

El senyor von Raumer i el senyor von Schnitzler volen treballar en pro de què la 

indústria alemanya aporti els encara mancants 400.000,- marcs. Els representants 

del Ministeri d’economia del Reich s’han compromès, en el cas que fos necessari, a 

adreçar-se al Ministeri de relacions exteriors per demanar 100.000,- RM dels fons 

secrets.

B | T25 Per la present el senyor Director General del Ministeri Köpke, per al seu servicial 

coneixement, atent servidor

Signat Windel

còpia rebuda Director General del Ministeri Ritter, Director General del Ministeri 

Schneider (vegis la frase final)

Berlín 1 de març de1929

Els nostres compromisos vigents el dia d’avui

El contracte de l’arquitecte amb els viatges 

i la gestió local de la construcció    165.000,-

Quantitat necessària per a l’edificació 

suportada pels fons públics

Segons el § 7 del reglament de l’Exposició   250.000,-

Despeses d’organització de la direcció amb 

oficines a Berlín, Barcelona i viatges

(totes les despeses relacionades amb 

la persona del comissari general són

a càrrec d’aquest personalment)    150.000,-

Despeses netes del pavelló    150.000,-

Ajuts per a empreses del Reich, indústries amb baixa 

capacitat de rendiment i amb propòsits culturals:

1) A la secció de les joguines del Palau industrial    

     ca.  8.000,-

A tal efecte, incorporació d’articles de l’Exposició de

 Steiff    ca.  15.000,-

 Krusse     ?
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 Maercklin      6.000,-

2) Al Palau del Transport

11 Vitrines de Krupp Germaniawerft    12.000,-

Avions (llevat els ajuts del Ministeri 

de transport del Reich)     ?

Maqueta de l’elevador de vaixells Niederfinow, 

propietat del Ministeri de transport   ca. 5.000,-

3) Al Palau de la Indústria

Associació dels artesans del llibre alemanys, Leipzig   30.000,-

      

      791.000,-

Trasllat a compte     791.000,-

Impremta del Reich      8.000,-

Associació alemanya d’impressors, 

fonedors de tipus d’impremta, zincògrafs   ca. 4.000,-

Giesecke & Devrient     ca. 3.000,-

Casa de camp Dessau    ca. 3.000,-

4) Al  Palau Tèxtil:

Vellut i seda      25.000,-

Empreses de teixits decoratius     ?

5) Al Palau de Projeccions:

Condicionament d’una cabina de projecció 

per a pel·lícules culturals i de propaganda    20.000,-

B | T25

6) Al Palau d’Agricultura:

Producció de llavors 

(llevat l’ajut del Ministeri d’alimentació)    2.000,-

Viticultura 

(l’ajut no queda inclòs en el del Ministeri d’alimentació)  3.000,-

Silvicultura 

(l’ajut no queda inclòs en el del Ministeri d’alimentació)  5.000,-

ATL y AFT 

Automatisierung und Foerdertechnik    5.000,-

Centre biològic del Reich     ?

7) Al Palau de Maquinària:

Associació d’enginyers alemanys (consultori tècnic i llibreria)  25.000,-

Punt d’informació central del comerç alemany 

juntament amb la Cambra de comerç de Barcelona   5.000,-

8) Al Palau Internacional:

Suport a l’Exposició de la unió industrial   100.000,-

      

      997.000,-
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B | T26 Telegrama. 02/03/29

de Joachim Windel

a Gerhard Koepke i Karl Ritter

Politisches Archiv, Berlín

Traducció Mònica Vidal

Berlín, 2 de març de 1929

Per a la participació alemanya a l’Exposició de Barcelona, la comissió pressupostària 

del Reichstag ha autoritzat avui només 500.000 RM dels 1.100.000 RM que 

primerament s’havien sol·licitat. Aquí ha sigut determinant la situació parlamentària 

actual i l’obligació d’estalviar costos. Sobre la qüestió de la participació alemanya, 

la comissió estava absolutament inclinada a favor. No obstant això, demana que la 

indústria que hi pren part es faci càrrec de la major part dels costos. El govern alemany 

considera igualment apropiada la participació i intentarà solucionar les dificultats que 

puguin anar sorgint a fi de facilitar la continuació del senyor Schnitzler en el seu càrrec 

com a comissari general.

L’ambaixada espanyola hi està igualment interessada. Si fos necessari, prego que 

també allí actuïn de manera tranquil·litzadora.

a 1) <text> idèntic Barcelona

a 2) <text> idèntic Madrid

Windel

Còpia rebuda

Director general del Ministeri Köpke

Director general del Ministeri Ritter
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B | T27 Fragment. 04/03/29

Acta de la reunió del

Comitè Directiu del Deutscher

Werkbund del 4 de març de 

1928 celebrada a Berlín

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció 

Anna Katharina Fett

[…]

Mies informa sobre els sorprenents comentaris de la Comissió de Pressupostos del 

Reichstag sobre la petició d’un pressupost addicional per a la participació d’Alemanya 

a l’Exposició de Barcelona. Amb els mitjans aprovats fins ara pel Reichstag no és 

possible efectuar l’Exposició. Es farà un darrer intent per aconseguir mitjans econòmics 

per un altre costat, però provisionalment precisament ni el Pavelló representatiu ni la 

secció del Werkbund no es poden fer.
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Georg von Schnitzler

a Karl Ritter 

i Hans Ernst Posse

Politisches Archiv, Berlín

Frankfurt am Main, 4 de març de 1929. 

Dr. G. Von Schnitzler. 

Senyor Director General del Ministeri d’Afers Exteriors Dr. Ritter, Berlín. 

Senyor Director General del Ministeri d’economia del Reich Dr. Posse, Berlín. 

Assumpte: Exposició internacional Barcelona 1929

Benvolguts senyors!

Tal com hem acordat en la conversa telefònica d’avui amb el senyor Director General 

del Ministeri Dr. Ritter, em complau fer-los arribar juntament còpia de l’acta de la 

reunió, la qual fonamentava la posició expressada per telèfon. Amb molt agraïment 

he pres nota que la decisió final referent a la matèria pendent que ha de ser presa de 

comú acord el dimecres 13 de març a Berlín.

Amb el més senyalat respecte, seu molt devot. 

Signatura Georg von Schnitzler

Traducció Mònica Vidal
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Gerhard Koepke a l’Ambaixada 

Alemanya a Madrid

Politisches Archiv, Berlín

Berlín, 5 de maig de 1929. 

Telegrama xifrat. 

En relació amb el telegrama nº 28 del 2 de març.

Els nostres esforços per aconseguir la quantitat que fou denegada per la comissió del 

Reichstag de cara a què la participació alemanya a l’Exposició a Barcelona tingués 

almenys una aparença digna, i per descomptat suficient, xocaren amb serioses 

dificultats. Per a obtenir suport es va demanar  immediatament per telègraf l’opinió de 

l’Ambaixador sobre una previsible captació que evités una situació complicada amb el  

Govern espanyol, així com futures repercussions polítiques.

Koepke

Enviat

Traducció Mònica Vidal
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Hans Flach

al Doctor Rangen

Politisches Archiv, Berlín

Molt honorable senyor doctor!

El secretari d’Estat el senyor Schalfejew m’ha donat avís de la reunió que va mantenir 

ahir amb el Director General del Ministeri, el senyor doctor Posse, i amb vostè, referent 

a l’Exposició Universal a Barcelona. Per la present m’atreveixo a posar de nou per 

escrit la situació que, en aquest sentit, es va produir. Per la participació d’Alemanya 

en l’Exposició Universal de Barcelona s’havia previst del pressupost actual un primer 

lliurament per la quantitat de 350.000 RM. Quan la setmana passada, en la comissió 

pressupostària del Reichstag, es va confrontar l’autorització d’una anticipació sobre 

els pressupostos del 1929, la comissió la va denegar per la quantitat sol·licitada, i 

acordà simplement la suma de 150.000 RM. Els mitjans del quals disposa el govern 

per aquesta qüestió són tan minsos que és del tot impossible dur a terme la participació 

alemanya. Fóra absolutament necessari pel govern alemany anul·lar la participació i 

cancel·lar tots els contractes, tan aviat com fos possible.

La retirada de la participació alemanya tindria conseqüències funestes per a les 

relacions polítiques i econòmiques amb Espanya doncs, segons és ben sabut a 

Bremen, el govern espanyol havia dipositat des de fa molts anys el més gran interès 

en la realització d’aquesta exposició i, per altra banda, també s’esforça vivament en la 

incorporació d’Alemanya. Un cop es va acceptar la invitació, Espanya es va decidir a 

tirar enrere l’amenaçadora revisió de les tarifes aranzelàries prevista per a l’ú de gener 

de 1929, fet que hagués comportat una greu pujada dels aranzels, i ajornar-la fins 

a l’hivern del 1929. No hi ha cap dubte que, vist des de la perspectiva espanyola, la 

sobtada retirada d’Alemanya de la participació en l’Exposició de Barcelona en aquests 

moments s’interpretaria com una manca a la paraula donada i que, conseqüentment, 

seria avaluada en termes polítics. Aquesta valoració -els recordo aquí els successos 

esdevinguts amb els aranzels del vi- tindria un impacte negatiu també en el tracte 

comercial amb Alemanya, sigui en la configuració de les tarifes, sigui en les 

negociacions contractuals comercials, o sigui, també, en el tracte de la navegació. Si 

no s’aconsegueix aportar la quantitat indispensable, es produirà una situació gairebé 

insostenible pel nostre comerç exterior i la nostra política. Per això fóra urgentment 

desitjable que aquells cercles econòmics que tinguin interessos en el manteniment 

Ministeri d’Economia del Reich, Director General del Ministeri Flach.

Berlín, 7 de març de 1929. 

Senyor Dr. Rangen, Berlín NW 40

Traducció Mònica Vidal

B | T30 de les bones relacions amb Espanya “surtin a apagar l’incendi” i aportin els diners 

necessaris per a l’execució de l’Exposició, amb la perspectiva de reintegrament en el 

cas que el Reichstag, en l’aprovació definitiva dels pressupostos de 1929, autoritzi els 

fons necessaris en contra de la proposta de la Comissió Pressupostària. Amb gran 

satisfacció m’he assabentat que vostè està preparat a posar-se en contacte amb les 

seves empreses.

Cordialment

Entregat, 

Signat, Flach
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B | T31 Carta. 20/03/29

Rudolf Bobrik al

Ministeri Alemany d’Afers 

Estrangers

Politisches Archiv, Berlín

Barcelona, 20 de març de 1929. 

Consolat General d’Alemanya a Espanya. 

Contingut: breu ajornament de la data d’inauguració de 

l’Exposició Internacional de Barcelona

La inauguració general de l’Exposició Internacional de Barcelona no tindrà lloc el 15 de 

maig, segons estava previst, sinó el 19 de maig d’enguany. La direcció de l’exposició 

local m’ha comunicat que el motiu d’aquest breu ajornament de la data d’inauguració 

es deu al fet que el rei va manifestar el desig de celebrar el seu natalici el 17 de maig 

d’enguany, a Madrid, amb tot recolliment, a causa del dol oficial per la mort de la reina 

mare, i així obviar la recepció d’aniversari inicialment prevista per a després de la 

inauguració de l’Exposició de Barcelona.

La inauguració de l’Exposició el 19 de maig d’enguany tindrà lloc en presència del rei.

L’ambaixada a Madrid i el consolat a Sevilla han rebut còpia d’aquest informe.

Al Ministeri d’Afers Estrangers a Berlín

Signat, Bobrik

Traducció Mònica Vidal
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Berlín W. 5 d’abril de 1929. 

Sigmundstrs. 7 

Al senyor ministre del Reich Dr. Curtius. 

Berlín. Ministeri d’Economia del Reich.

Molt respectat senyor ministre del Reich.-

Segons l’informe del meu representant a Barcelona, el  Dr. I.W. Maiwald, es va decidir 

que l’Exposició s’obrirà el 19 de maig i hi ha una certa certesa que el Pavelló representatiu 

d’Alemanya es lliurarà, juntament amb la Secció Alemanya, poc després al públic.

Amb la direcció de l’Exposició es va prendre, com a expectativa sense compromís, la 

data de 25 de maig per a la inauguració del Pavelló alemany i la d’abril per a la Secció 

Alemanya. No hi ha cap dubte que aquestes dates les compliran tots els participants.

Sota aquestes circumstàncies crec que puc prendre la responsabilitat de demanar-li 

a vostè, molt respectat senyor ministre del Reich, planificar o pensar la seva presència 

a Barcelona pel període del dia 19 al 25 ambdós inclosos. L’obertura de l’Exposició 

que, almenys des del costat d’Alemanya, es pot valorar com programada, suposarà una 

demostració que la laboriositat industrial d’Alemanya està adequada al nivell de la nostra 

economia i afirmarà la nostra reputació econòmica a Espanya.

El disseny del Pavelló representatiu, crec que donarà un aplaudiment sense límits al 

senyor Mies van der Rohe per part de totes les personalitats a les quals vaig tenir l’honor 

de mostrar-lo. Entre elles es trobava el senyor director Ministerial Dr. Posse, el senyor 

Conseller secret Dr. Mathies, així com el Reichskunstwart (Protector de l’art real) senyor 

Redslob.

El fet que Alemanya, fos el primer país que va acceptar la invitació espanyola i també el 

primer que va iniciar les preparacions pràctiques per exercir la participació, ha contribuït al 

meu entendre a reforçar la impressió, dels treballadors espanyols que han participat, que 

Alemanya s’enfronta al desenvolupament de l’economia espanyola amb molta simpatia i 

vol emprar l’Exposició per reprendre l’actitud amistosa expressada durant els últims quinze 

anys.

Les dificultats en la Comissió de Pressupostos del Reichstag van passar desapercebudes 

gràcies a la intel·ligent direcció de la premsa a Barcelona. Es va poder evitar l’enuig 

temut en el costat espanyol pels senyors del govern gràcies als esforços dels senyors del 

Ministeri d’Economia del Reich que van solucionar de manera positiva el problema de la 

Traducció 

Anna Katharina Fett

B | T32 Carta. 05/04/29

Georg von Schnitzler

a Julius Curtius

Politisches Archiv, Berlín
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cobertura de costos per un altre camí.

Les festes d’inauguració de l’Exposició tindrien un valor afegit si Vè., molt respectat ministre 

del Reich, en nom del govern, volgués efectuar l’acte de lliurament del Pavelló, per això 

li demano devotament, tenint en compte el seu molt atapeït programa de treball, efectuar 

aquest viatge a Espanya.

La setmana del 19 fins al 25 de maig, està tan plena d’actes oficials que, a part d’un 

banquet per mi planificat després i a continuació de la inauguració del Pavelló, no farà falta 

considerar un altre esdeveniment des del costat alemany.

Addicionalment la direcció espanyola de l’Exposició es proposa que a l’octubre tingui lloc 

la Setmana Alemanya per convidar artistes alemanys i celebra festes en honor d’Alemanya. 

Seria de gran importància per a la celebració que, a partir de les seves indicacions, 

estiguessin presents personalment o en representació polítics importants i altres persones 

conegudes de les oficines Ministerials i també de les institucions espanyoles.

Estaria bé que uns altres importants senyors del Ministeri poguessin obtenir la seva ajuda 

per realitzar també una visita a l’Exposició Iberoamericana de Sevilla, la qual s’inaugurarà 

just abans. 

Sens dubte la visita a la primera Exposició Internacional de després de la guerra i a 

l’Exposició Iberoamericana de Sevilla oferiria als senyors participants una plenitud 

d’estímuls valuosos.

Jo consideraria un important honor si els governs de les diferents regions poguessin 

participar en la setmana d’inauguració i demano devotament al Ministeri d’economia del 

Reich que actuï de mediador amb aquests governs.

El president del Comitè Executiu el senyor marquès de Foronda em va demanar que 

l’informés al més aviat possible, sobre la confirmació de Vè., per mi desitjada, perquè ell 

desitja l’honor especial de celebrar adequadament amb els representants oficials del govern 

alemany, la importància de la participació i de la col·laboració d’Alemanya en l’Exposició.

Finalment no vull deixar d’informar principalment que la permanència del rei d’Espanya es 

va plantejar pels dies després de la inauguració i podrem comptar amb molta probabilitat 

que la seva majestat Alfonso XIII ens faci l’honor de participar en l’acte de la inauguració del 

Pavelló Alemany. 

Quedo, molt benvolgut ministre del Reich, amb l’expressió del més altíssim respecte.

El seu molt devot. Sense signatura.

B | T32 B | 33  Carta. 08/04/29
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a Carl Strauss

Musum of Modern Art,

MoMA
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Senyoreta Habrik

a Carl Strauss

Musum of Modern Art,

MoMA

8 d‘abril de 1929

Benvolgut Sr. Strauss;

El Sr. Mies m’ha dit que vostè negociarà els salaris i les despeses amb els senyors que 

són allà presents. Per això li facilito el llistat adjunt per a cada un dels senyors, del qual 

podrà vostè extreure’n les bestretes i els salaris pagats fins al dia d’avui. El senyor Mies 

i jo mateix hem arribat a la següent solució: cadascun dels senyors rebrà el mateix salari 

com aquí, més 10 marcs de dietes. Tenint, però, en compte que pes primers dies, mentre 

encara visquin a l’hotel, els senyors no en tindran suficient amb aquesta assignació, se’ls 

retornaran aquestes despeses extraordinàries mitjançant el corresponent comprovant.

Li preguem que calculi  la comptabilitat partint d’aquestes premisses, també de forma 

retroactiva per a Eggerstedt, Gutte i Kaiser. Amb el senyor Otto ja he parlat avui mateix de 

les condicions a fi  que n’estigui al cas.

Fóra del grat del senyor Kettler si abans de la meva partença se li poguessin liquidar les 

despeses fins a l’1 d’abril doncs, d’altra manera, difícilment podrà satisfer altres avenços.

Avui mateix hem contractat el jove enginyer espanyol Ulsamer. El senyor Mies ja els n’ha 

parlat. Les despeses d’aquest aniran a càrrec del comissari general. El Senyor von Kettler 

ja ha negociat amb ell de manera que aquestes remuneracions no ens corresponen. El 

Sr. Ulsamer viatjarà previsiblement el dimecres i estem segurs que serà de gran ajut per 

a vostè doncs, no només parla espanyol, sinó també català, i coneix sobradament les 

condicions a més de donar una bona i seriosa impressió.

Li preguem tanmateix de tractar confidencialment totes les qüestions referents als salaris 

i bestretes de les persones implicades tot i que, segurament, aquest prec és innecessari 

tenint en compte que vostè mateix ha recollit algunes impressions i ja n’haurà adquirit la 

pròpia experiència.

Previsiblement, farem les maletes el pròxim diumenge o dilluns; seguidament, el Sr. 

Klaus i la senyoreta Jurich i, de bon segur, també el Sr. Foerster, viatjaran amb el nostre 

material. Jo mateixa encara he de romandre aquí alguns dies; en primer lloc, perquè 

em cal enllestir amb calma la sala de Química i altres coses amb el Sr. Pabst, i després 

perquè he d’entregar els darrers encàrrecs. Naturalment, friso per poder partir com més 

aviat millor.

Amb les millors salutacions per a vostè i la senyoreta Habrik.

Traducció Mònica Vidal

B | 34  Carta. 09/04/29

Cònsol Alemany a

Barcelona Rudolf Bobrik sobre 

les dificultats d’allotjament a 

Barcelona

Arxiu Municipal 

Contemporani de Barcelona, 

AMCB 

p.1



389SECCIÓ ALEMANYA Exposició Internacional de Barcelona de 1929.388 1. Espai i TempsB. Documents des de 01/06/1928 a 28/05/1929

B | 34  

p.2

Molt urgent,

L’Exposició Internacional es planteja inaugurar, en presència del rei d’Espanya, el dia 19 de 

maig d’aquest any (diumenge de Pentacosta); El lliurament oficial del Pavelló Alemany es 

vol efectuar el dia 25 de maig.

En el cas que funcionaris d’alta posició, líders econòmics o semblants, vulguin venir per a 

aquest dia a Barcelona, recomano urgentment la reserva immediata de les habitacions.

Aquest tipus d’encàrrecs haurien de dirigir-se directament al representant autoritzat del 

Comissari General d’Alemanya, Dr. Maiwald, Ronda Universitat, 10 Barcelona (adreça de 

telegrames: Germanokom). En el telegrama ha de figurar sens falta el nombre de persones, 

el dia d’arribada i la durada aproximada de l’estada.

L’hotel Ritz (el millor) ja està gairebé ocupat per complet; Altres hotels bons ja no accepten 

reserves, per aquest motiu corre molta pressa.

La direcció de l’exposició disposa d’allotjaments privats.

Els preus en hotels bons seran molt alts i se suposa que a l’Hotel Ritz una habitació amb 

pensió completa costarà, per persona i dia, un mínim de 100 pessetes.

El nombre d’hotels - entre els anomenats millors - és restringit a Barcelona. D’altra banda 

és d’esperar que d’entrada es produeixi una gran demanda també d’altres països. Per això 

ja hi ha una cursa amb la reserva d’allotjaments. Per exemple, només el Comissari General 

de França ja ha reservat centenars d’habitacions a diversos hotels, només a l’Hotel Ritz 

vuitanta d’elles.

S’envia còpia a l’ambaixada alemanya a Madrid.

Signatura manuscrita: Bobrik.

Traducció 

Anna Katharina Fett

B | T34 Carta. 09/04/29

Cònsol Alemany a

Barcelona Rudolf Bobrik sobre 

les dificultats d’allotjament a 

Barcelona

Arxiu Municipal 

Contemporani de Barcelona, 

AMCB 
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B | 35  Carta. 29/04/29

Enrique Domínguez Rodiño

a Santiago Trias

Arxiu Municipal 

Contemporani de Barcelona, 

AMCB 

p.1

B | 35 

p.2
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B | 35  

p.3

B | 36  Carta. 14/05/29

Ludwig Mies van der Rohe  a 

Georg von Schnitzler

Politisches Archiv, Berlín

p.1
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B | T36 Carta. 14/05/29

Ludwig Mies van der Rohe  a 

Georg von Schnitzler

Politisches Archiv, Berlín

Barcelona, 14.V.1929. A l’atenció del Comissari General 

de l’Exposició internacional Barcelona.

Barcelona, Ronda Universitat, 10.

Fem referència als diferents comunicats verbals que li vàrem fer que en la marxa dels 

nostres treballs hem sigut destorbats a causa del fracàs de l’empresa de transports 

Vilarodona & Wolters. Mercaderies que ja havien aterrat aquí per avió el 9 de maig 

encara no han sigut entregades als corresponents pavellons. Així mateix, mercaderies 

d’enviament  exprés (via Gènova) i que, a més, necessitem urgentment, es troben en 

el port des de dissabte i encara no estan a la nostra disposició malgrat les constants 

reclamacions i indagacions fetes en persona. En aquestes circumstàncies, hem 

d’excloure poder acabar puntualment l’exposició. També cal tenir en compte quin 

increment de costos representarà tot plegat doncs la mà d’obra necessària, a causa 

d’aquests fets, està inútilment a disposició nostra, a part de la paralitzant influència que 

aquesta espera comporta per a la intensitat del treball.

Un cop més,  ens veiem obligats a informar-los, ja que per la nostra part no podem fer 

cap diligència per posar-hi remei.

(signat) Mies van der Rohe

Traducció Mònica Vidal

B | 37  Extracte. 28/05/29

Joachim Windel

a Gerhard Koepke

Politisches Archiv, Berlín

p.1
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B | T37. Extracte. 28/05/29

Joachim Windel

a Gerhard Koepke

Politisches Archiv, Berlín

Extracte d’una carta de Joachim Windel 

al Director General Koepke.

28 de maig de 1929. 

Ahir es va efectuar la inauguració de la Secció Alemanya feliçment, amb totes les seves 

celebracions esgotadores. Arquitectes, expositors i treballadors van realitzar en l’última 

setmana miracles treballant dia i nit; així que ara la Secció Alemanya, al contrari del que 

va ocórrer en totes les altres, es va finalitzar. El seu efecte segons l’opinió general és 

extraordinari.

El nostre rol, el dels representants del govern alemany, no era molt fàcil de representar 

perquè per a totes les tasques de representació no teníem nosaltres la cartera sinó 

que la tenia von Schnitzler. Afortunadament no hi havia en cap costat capgrossos ni 

testarruts així que una intensa col·laboració entre Welczeck, el comissariat general i 

nosaltres, es va desenvolupar amb suavitat, de la mateixa manera que va ocórrer amb 

les institucions espanyoles.

Converses detallades i profundes amb el ministre de comerç alemany d’aquí van 

aconseguir claredat sobre les qüestions obertes políticocomercials, de manera que per 

a mi no va haver-hi cap raó per desplaçar-se a Madrid.

(sense signatura)

Traducció 

Anna Katharina Fett

B | 38. Telegrama. 28/05/29

 Canceller Alemany 

Hermann Müller (escrita per 

Gerhard Koepke)

al General Primo de Rivera

Politisches Archiv, Berlín

p.1
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B | T38. Telegrama. 28/05/29

General Primo de Rivera (escrita 

per Gerhard Koepke)

al Canceller Alemany 

Hermann Müller

Politisches Archiv, Berlín

Berlín, 28 de maig de 1929. 

Urgent! Telegrama xifrat.

El General Primo de Rivera ha agraït telegràficament al Senyor Canceller del Reich, 

a través de l’ambaixada espanyola local, la col·laboració alemanya en l’Exposició de 

Barcelona i amb paraules cordials ha expressat els millors desitjos pel poble alemany.

Prego al Ministeri d’allà que doni la següent resposta, amb la corresponent traducció 

espanyola, el més aviat millor.

A la seva excel·lència, el senyor president del govern General Primo de Rivera, Madrid. 

A la vostra Excel·lència i al govern que presideix els vull expressar el més sincer 

agraïment en nom del govern alemany per la seva amistosa salutació, així com pels 

cordials desitjos que ha adreçat al meu país. En el moment en què Espanya presta 

els seus serveis al progrés i a la cooperació fraternal de la Humanitat mitjançant 

l’Exposició Universal de Barcelona, és per a mi una necessitat expressar renovadament 

els sentiments de sincera amistat que el poble alemany alberga envers Espanya. Que 

l’Exposició, en la que ens és permès col·laborar, i que omple de viva satisfacció al 

govern alemany, obtingui els millors èxits. Canceller imperial del Reich Müller.

Köpke.

28.5 a les 16.30 h

Traducció Mònica Vidal




