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Ludwig Mies van der Rohe 

sobre l’excés de pressupost 

del Pavelló

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció Mònica Vidal

Notes

A petició del Senyor Dr. von Kettler, sobre com està compost el traspàs del pressupost 

de l’obra del Reichspavillion, del dia 6 de juliol de 1929 s-explica el següent:

Per les condicions locals, el Pavelló del Reich es va replantejar diverses vegades dins 

l’àmbit de la plaça. Degut al gran desnivell del terreny, principalment a la zona del 

gran dipòsit d’aigua on s’ubicarien les oficines, s’havia de desplaçar l’edifici 10.58m 

respecte la traça original del carrer. 

Diferents negociacions amb la Direcció Espanyola de l’Exposició, principalment amb 

el Senyor Prof. Bajo (sic) i amb l’arquitecte Pasagoda (sic), van concloure desplaçar 

5,5 metres l’edifici respecte la traça. A canvi havíem de comprometre’ns a replantejar i 

a asfaltar la mateixa porció pel nostre compte, concretament a la part dreta tocant amb 

l’extensió del Palau Victòria Eugènia fins al carrer principal, amb un total de 155 metres 

de longitud.

Després de fixar definitivament la posició del pavelló, amb les oficines incloses, vam 

haver de retirar 320m2 de terreny, cosa que va produir un cost general d’aproximat 

de 48.000 pessetes. Addicionalment, tot i les múltiples negociacions, no vam poder 

utilitzar la canonada d’aigua freda de dues polzades, que passa pel terreny, i per això 

vam haver de demanar una connexió separada per a les necessitats de l’oficina i per 

omplir el dipòsit petit i gran d’aigua. Inicialment, el projecte comptava amb un lavabo 

per a l’oficina. 

Segons la normativa de la policia local, el sanejament de les aigües residuals havia de 

connectar amb la canalització situada al mig del carrer principal. Per això vam haver 

de portar totes les aigües residuals de l’oficina, el buidatge del petit i gran dipòsit 

d’aigua i l’evacuació d’aigües pluvials per un tub separat fins aquest carrer principal. 

Aquella nova canonada mesura 300 metres de llarg i acaba en el punt de connexió 

amb la canalització existent de 7 metres. Segons les estimacions actuals això va costar 

aproximadament 9 o 10.000 pessetes, amb materials inclosos. S’hi inclou l’aplanament 

del terreny (davanter i posterior) i la plantació de la façana posterior, tal com estava però 

posada a disposició de la direcció espanyola de jardins de l’exposició a preu de cost.

A causa de la urgència del projecte i l’absència d’arribada dels elements de ferro 

llogats a Alemanya i portats a Barcelona, va caldre comprar-los parcialment a la ciutat 

El 8 de juliol de 1929
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catalana i això va disparar els pressupostos. No s’han de subestimar els alts preus 

de les obres, ni tampoc les hores extres treballades a fi d’acabar l’obra a la data 

programada, sobretot els últims 8 dies abans del 27 de maig.

Les condicions de la construcció del Pavelló es repeteixen amb les del Pavelló de 

Subministraments Elèctricdel.

(Signatura)
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C | T02 Carta. 15/07/29

Eduard von Kettler

a Georg von Schnitzler

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció Mònica VidalBenvolgut Senyor Schnitzler,

Confirmo molt agraït la recepció del seu escrit de l’11 d’aquest mes, així com la còpia 

de la seva sol·licitud al senyor Ministre d’Economia. Després de la forta impressió que 

han causat les seccions alemanyes, encara és d’esperar que la comissió pressupostària 

del Reichstag autoritzi els mitjans necessaris a fi que, com a mínim, ens en sortim 

sense problemes.

Malauradament em vaig veure obligat a telegrafiar-li l’11, com a conseqüència d’una 

factura de recent creació, la minuta del senyor Strauss sobre l’encariment de les 

despeses de construcció del pavelló al voltant d’uns 24.000,- RM, de manera que el 

pavelló ara mateix, sense mobles ni decoració, augmentarà el valor a uns 300.000,- 

RM. El preu que em va donar en el seu telegrama del 10 de 7.000,- RM pels mobles 

em sembla una mica escàs. En la meva opinió, per precaució s’hauria de calcular 

pel complet interiorisme una quantitat propera als 10.000,- RM. No obstant això, 

les despeses per aquest interiorisme es podrien cobrir probablement mitjançant 

els aproximadament 8.000,- RM que hem demanat a l’assegurança per les plaques 

d’ònix trencades. Segons les darreres informacions cal suposar que l’assegurança 

farà efectiva aquesta quantitat. Com que es tracten de plaques de reserva que ja vaig 

fer efectives en la quantitat total abonada a Köstner & Gottschalk, la compensació 

econòmica de la companyia d’assegurances es pot comptabilitzar com a ingrés brut.

Tenint en compte que tant a Alemanya com també a Barcelona hi ha interessats en 

el pavelló que ja han notificat el seu interès, cal esperar que pugui ser venut tot i que 

encara no s’han dut a terme negociacions concretes. En cas que sorgís efectivament 

una venda, no és poc important que amb els 20.000,- RM a fons perdut de la segona 

quota, que va a parar al nostre calaix, es salvés la quota negociada pel director del 

ministeri, el senyor Ritter, abans que la primera.

En referència als 30.000,- RM inicialment compromesos per part de la Danatbank, he 

tret la conclusió arran del seu telegrama del 10, que la quantitat ha de ser aportada pel 

govern, sí o sí; és a dir, a la meva manera de veure, independentment dels mitjans que 

s’han sol·licitat a la comissió pressupostària. En cas que estigui equivocat, els agrairia 

molt m’indiquessin breument el contrari. Pel que fa a la seva sol·licitud d’informació 

telegràfica quant als nostres compromisos globals em vaig referir per telègraf a la meva 

carta d’avui. L’import dels nostres compromisos globals encara no es pot preveure 

El 15 de juliol 1929 

Al senyor Dr. Georg von Schnitzler, I.G.  Farbenindustrie A.G., Höchst / Main

amb exactitud. He calculat d’acord amb el senyor Strauss el mateix que en el meu 

telegrama de l’11, és a dir, més de 200.000,- RM, en la mesura en què no es tracti de 

quantitats ja abonades. Tenint en compte que encara hi ha moltes factures pendents, 

no es pot fixar una quantitat exacta. Per descomptat que es constrenyerà a tots els 

subministradors a què enviïn les seves minutes el més aviat possible a fi que poguem 

tenir per fi una idea clara de les nostres obligacions. A més dels deutes pendents 

envers els subministradors, encara he d’afegir la quantitat que ja vaig esmentar en 

la meva carta, d’aproximadament 450.000,- pessetes; aquesta s’ha de retornar al 

Banc alemán, és a dir, a la Unión Química. En la Dresdner Bank encara hi tinc un 

deute pendent per valor de 20.000,- RM doncs els pagaments a compte dels senyors 

expositors que vaig reclamar darrerament es componen de petites quantitats que 

espero que es facin efectives en els pròxims dies. És per això que en aquest moment 

en els quals necessito diners, encara no tinc disponible la quantitat total.

Entre els dies 10 i 16 d’agost, el senyor Strauss tindrà enllestida una relació més 

precisa de les nostres obligacions envers els subministradors i les nostres demandes 

als senyors expositors. D’aquesta es podrà veure quina quantitat cal imputar a cada un 

dels palaus. Fins al moment -i voldria tornar a insistir sobre aquesta qüestió- encara 

no he pogut presentar cap factura a ni un sol dels expositors i, per tant, tampoc es pot 

determinar quina és la seva actitud. Només he exigit els pagaments a compte i, en la 

majoria dels casos, els he obtingut sense cap objecció. Hi ha, però, algunes empreses 

que s’han negat a efectuar el pagament a compte abans de tenir una facturació més 

precisa; amb aquestes empreses encara m’hi cartejo.

La major preocupació ens la donen ambdós casos: la Deutsche Seide i l’Elektro, 

sobre els quals ja vaig informar telegràficament el dia 11. Adjunt li remeto les cartes 

del 10 de juliol d’aquestes dues empreses, que hem intercanviat mentrestant. Sobre 

aquesta qüestió he d’esmentar que el Dr. Raemisch, juntament amb el senyor Mies 

i la senyora Reich, van arribar a un acord sobre el muntatge de la Deutsche Seide, 

segons el qual es va establir un pressupostd’un valor de 80.000,- RM per començar les 

obres. He tingut coneixement de la carta decisiva que li adjunto, sortida de les actes 

del departament de construcció, ara fa poc. Segons els càlculs del senyor Strauss, 

les despeses per a l’exposició de la Deutsche Seide, incloent-hi  el compromís de 

pagament de l’electricitat que va assumir el senyor Mies, ascendeixen a 150.000,- 

RM. Evidentment, era absolutament impossible pel senyor Mies poder presentar un 

pressupost vinculant sense conèixer suficientment les normes espanyoles, normes de 

construcció, sous, etc. Sobre això n’és perfectament conscient el senyor Dr. Raemisch, 

deixant a banda que ja a Berlín, quan estàvem parlant sobre pressupostos, em va 

explicar que en la construcció del senyor Lange, el pressupost del senyor Mies es va 

superar considerablement i, pel que sembla, és habitual en totes les construccions i 

exposicions.

C | T02
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Sens dubte, no serà fàcil convèncer al senyor Dr. Raemisch de pagar les despeses 

addicionals. Per a què se’n faci vostè una idea vull remarcar que el senyor Dr. 

Raemisch ha obtingut d’Agfa, de Glanzstoff i de Bemberg - de cadascun d’ells- 

30.000,- RM per a l’Exposició, i també 25.000,- RM per a la propaganda de colorants, 

i també 50.000,- RM de la convenció de la viscosa. Amb el gran èxit que precisament 

va obtenir la Deutsche Seide, espero que li sigui possible fonamentar les despeses 

suplementàries i aconseguir que el senyor Dr. Raemisch assumeixi el pagament. Com 

que la carta del senyor Dr. Raemisch acaba d’arribar, encara no he tingut l’oportunitat 

de recollir l’opinió del senyor Mies sobre l’escrit.

Pel què fa al Pavelló de l’Electricitat, és absolutament impossible trobar entre les actes 

locals del departament de construcció ni un sol document escrit. Segons indicacions 

del senyor Strauss, el senyor Mies va explicar que el seu primer pressupost tenia un 

valor de 45.000,- RM. Per a la Elektrowerke es va preveure uns 41.000,- RM. Aquests 

41.000,- RM ja els han pagat. Després dels càlculs del senyor Strauss, les despeses 

addicionals del Pavelló de l’Electricitat per petició dels senyors de l’Elektrowerke aquí 

presents es va construir molt més gran i massiu, van augmentar fins a 70.000,- RM. 

Com ja sap, el Pavelló de l’Electricitat tot just s’acaba de construir i s’ha fet en el 

menor temps possible, cosa que ha implicat un dineral en sous. Els motius exactes 

d’aquest increment del pressupost d’ambdós casos, els hi podrà justificar el senyor 

Mies, a qui demà mateix escriuré personalment. No obstant això, en aquesta qüestió 

cal esperar els comptes exactes del senyor Strauss. Tenint en compte que la indústria 

subministradora d’electricitat -Reichselektrowerke, Preuss. Elektrizitäts A.G. i Berliner 

Stadt. Elektrizitätswerke- disposa de grans mitjans econòmics i, sobretot, perquè la 

seva exposició ha tingut un èxit força significatiu, és d’esperar que aquí també es 

puguin assumir les despeses addicionals.

Pel que fa a les nostres demandes als senyors expositors, em permeto de fer-li arribar 

adjunt una circular que vaig enviar a començaments d’any a tots els expositors on 

s’expressa de forma clara quines despeses van a càrrec d’ells. Legalment, doncs, 

estem absolutament coberts. Tampoc la Deutsche Seide i l Elektrowerke m’han 

demanat mai que em fes càrrec de les despeses d’edificació de les seves exposicions 

en cas que se superés el pressupost, cosa que evidentment jo no podia saber. Molt al 

contrari és el cas dels tres impressors de llibres, els quals aclariren que només podien 

pagar un total de 3.000,- RM i varen fer efectiva aquesta quantitat immediatament. 

Pel que fa a aquests, ja vaig aclarir després de consultar amb el departament de 

construcció, que em faria càrrec de les despeses addicionals i les he contemplat en el 

pressupost.

Per acabar, voldria abordar un altre tema polèmic. Malauradament, per diversos motius 

s’ha donat el cas que s’ha encarregat el material per duplicat o bé que, material que 

s’havia encarregat, no s’ha fet servir. La pregunta és, qui se’n fa càrrec d’aquesta 

pèrdua. L’expositor afectat de ben segur que ho rebutjarà, si no és que som capaços 

d’ocultar el fet. En última instància, ens haurem de fer càrrec nosaltres d’aquestes 

despeses. De tota manera, aquestes despeses no es poden pas passar pelt, tot i 

que encara no és el moment. Li prego que comenti també aquesta qüestió amb el 

senyor Mies. El senyor Strauss informarà més endavant amb exactitud sobre aquestes 

despeses. Donades totes aquestes circumstàncies, a 1 d’aquest mes encara no li he 

transferit al senyor Mies els 10.000,- RM que li corresponen contractualment.

En el cas que desitgi que vagi a Alemanya per mantenir una reunió verbal, estic a la 

seva disposició. El senyor Dr. Maiwald  ha anat a Alemanya només per a la qüestió de 

les despeses que s’ha originat, de les quals ja li he informat. Jo mateix, a causa de les 

extraordinàries dificultats de la situació i la feina pendent, no faré les vacances i, com 

a molt, un cop tot estigui clar, passaré uns dies a Espanya on restaré localitzable en tot 

moment.

Amb les salutacions més respectuoses. 

El seu sempre devot (signatura)

Annexes

C | T02
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C | T03 Carta. 15/07/29

Eduard von Kettler

a Ludwig Mies van der Rohe

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció 

Anna Katharina Fett

Benvolgut senyor Mies,-

Estic segur que s’haurà assabentat vostè a través de la carta del senyor von Schnitzler 

del dia 6 de juliol en la qual ens informa de la situació de les nostres finances. Estem 

més o menys satisfets amb el nostre pressupost. En efecte el Pavelló, sense mobles, 

costarà un mínim de 300.000 RM. Al pressupost que vostè ha pressupostat per a 

mobles de 7.000 RM, segons les nostres estimacions preliminars li faltaria un mínim de 

3.000 RM. Esperem que en el cas del Pavelló d’Electricitat l’excés de pressupost no 

vagi més enllà dels 70.000 RM.

Malauradament, el Senyor von Schnitzler no té esperances de rebre aquesta quantitat 

adicional per part de Reichstag, tot i que ha fet la petició al ministre Curtius.

Molt més crítica de moment és la situació de la Seda Alemanya i del Pavelló 

d’Electricitat. Ja vaig informar el senyor von Schnitzler en el telegrama del dia 11, i ara 

ho he tornat a fer amb més detall. Com el va informar el senyor Strauss per telèfon, els 

pressupostos que va preparar es van excedir més tard en tots dos casos en 70.000 

RM. En una carta del dia 10 de juliol, la Seda Alemanya diu que li van oferir pel 

muntatge de l’exposició un pressupost fix de 80.000 RM i que li és impossible atendre 

qualsevol demanda posterior. Quan el senyor Strauss acabi amb la comptabilitat, 

vostè hauria d’aclarir això amb el senyor Doctor Raemisch. Segons l’opinió del senyor 

Strauss els càlculs del senyor Kaiser són insuficients. No entenc com s’han arriscat a 

fixar un preu quan la majoria de factors són desconeguts. Com haig d’assumir que haig 

de pagar la llum estaré obligat a pagar-la i a deixar-me denunciar pel Doctor Raemisch. 

Atès que les factures per a l’electricitat rebudes fins avui són gairebé de 7.000 

pessetes, hem de calcular un consum mensual de 7.000 pessetes si no aconsegueixo 

una rebaixa. Si l’Exposició dura fins al 31 de desembre ja es pot vostè imaginar el 

que ens quedarà del nostre pressupost. Tampoc tenia coneixement de l’acord amb els 

productors de seda, només sabia que el senyor Raemisch li va limitar els recursos. Del 

contracte fixat i de les nombroses responsabilitats assumides no en sabia res.

La situació del Pavelló d’Electricitat és similar. No hi ha documentació escrita sobre 

el pressupost dels costos de construcció. Els proveïdors d’electricitat (Elektrowerke) 

diuen en una carta del 10 de juliol que el Pavelló és del Govern i que ells només van 

Barcelona, Ronda Universitat 10 

15 de juliol 1929. 

Al senyor Mies van der Rohe 

Berlin W 35, am Karlsbad 24.
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C | T03 fer un import fixe. A més, Elektrowerke rebutjarà qualsevol pagament adicional de 

41.000 RM ja pagats, i també els dels treballs de manteniment , les reparacions de 

coberta, etc. 

Li adjunto les còpies de les meves cartes a la Seda i Electrowerke. Les cartes d’ells 

les he tremès al senyor von Schnitzler i les hi enviaré a vostè també. També li adjunto 

la meva carta d’avui al senyor von Schnitzler. La situació legal d’aquests dos casos és, 

almenys, dubtosa, si més no, sense esperança per a nosaltres. Espero que el senyor 

von Schnitzler aconseguirà explicar els excessos en tots dos casos i aclarir que era 

impossible calcular un preu exacte per a una exposició des d’Alemanya a Espanya, que 

a més es va haver de finalitzar precipitadament.

També ens ha incomodat el tema de les comandes, perquè el material s’ha calculat 

malament o sobrepassat. En molts casos sebla ser culpa dels joves arquitectes. En tot 

cas, li agrairia molt que parlés amb senyor von Schnitzler sobre això. el senyor Strauss 

també aportarà imformació detallada sobre aquest tema.

Per a mi, com vostè es pot imaginar, la situació d’aquí és extramadament desagradable; 

desafortunadament no tenim fons líquids en aquest moment i per tanti no sé com 

pagaré als proveïdors.

Pel que fa als extres extraodinaris, probablement el Sr. von Schnitzler ja ho hagi parlat 

amb vostè a Berlín. Li demano que m’informi aviat sobre quina quantitat rebré, doncs 

ho  necessito.

Sento que la meva primera carta sigui molt negativa i amb l’enrenou de tant de 

treball tampoc he tingut temps d’escriure a la senyora Reich; si us plau, saludi-la 

afectuosament de la nostra part. L’únic consol en aquesta trista situació és l’èxit que 

tenen tots els departaments alemanys. Tothom pregunta per les cadires. Per favor, 

enviï tríptics o demani que els enviïn. I digui’m si us plau d’on ve el marbre, i el travertí 

i, en general, tot el material, per poder donar informació als visitants. Com sempre em 

pregunten quina és ‘la idea’ del Pavelló, agrairé unes paraules de concepte, que jo 

pugui repetir dotzenes de vegades, que continguin tot el que pugui satisfer als visitants 

curiosos. La paret il·luminada ha quedat fenomenal. El Pavelló cada nit està il·luminat.

Demà ens traslladem a l’oficina nova, “que uns follets han acabat amb molta rapidesa” i 

al final serà molt confortable.

Moltes salutacions de la meva part, de la meva dona i de la senyora Seeger. 

Seu 

(signatura)

Adjunts.

C | 04 Carta. 23/07/29

Ludwig Mies van der Rohe

a Eduard von Kettler

Museum of Modern Art, 

MoMA
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C | T04 Carta. 23/07/29

Ludwig Mies van der Rohe

a Eduard von Kettler

Museum of Modern Art, 

MoMA 

Traducció 

Anna Katharina Fett

Benvolgut senyor von Kettler!

Moltes gràcies per la seva carta i la còpia adjunta de la qual vostè ha dirigit al senyor 

von Schnitzler mentrestant. Aquí també hi ha hagut converses amb el senyor von 

Schnitzler.

No vull ocultar-li que la resposta a totes les preguntes relacionades amb el pressupost i 

la polèmica entre el Comissari General i els expositors ha succeit d’una manera que ha 

generat una inquietud innecessària i ha provocat complicacions que s’haguessin pogut 

evitar si s’hagués pensat com fer les coses.

S’ha d’entendre naturalment que alguns dels expositors es nega a efectuar els 

pagaments adicionals fins a tenir l’estat de comptes final. Les dificultats financeres 

existents ara no són fruit de l’excés del pressupost com s’està plantejant sinó que 

ja eren d’esperar de totes maneres, com vostè pot recordar, el vam advertir ja al 

novembre de l’any anterior i es haver evitat en el seu moment amb temps i mesures 

organitzatives. També el fet que la Seda Alemanya o com l’Elektrowerke, en cap de les 

seves demandes, no és motiu suficient per a un ambient de crisi. No cregui que les 

negociacions amb el Doctor Raemisch han estat ingènues com es podia interpretar 

a partir de les actes de Barcelona. Tampoc es pot determinar la nostra posició cap a 

Elektrowerke per una carta del senyor von der Heyden. Si vostè ens hagués contactat 

anteriorment, podríem haver-li informat sobre la situació real.

A principis de la setmana que ve tindrem converses amb senyor Doctor Raemisch. 

D’altra banda, amb Elektrowerke només podrem tenir negociacions útils quan tinguem 

el material de les actes.

Ens sembla del tot inadequat que en les seves cartes s’expressin sospites 

completament sense infundades que dificulta la gestió objectiva de les preguntes 

pendents. També lamentem que, en un document oficial que quedarà arxivat a la 

carpeta d’actes del senyor von Schnitzler, s’afirmi sense fonament que la Casa 

Lange es va excedir de pressupost, cosa que es pot interpretar com que superem els 

pressupostos habitualment. Així vostè ens obliga a aclarir inadequades afirmacions i ho 

farem al senyor Lange.

El 23 de juliol 1929

Al senyor Doctor Eduard von Kettler, Comissariat General d’Alemanya de l’Exposició 

Internacional de Barcelona

Barcelona, Ronda Universitat 10.

També ens sembla completament incomprensible el fet que nosaltres, en atenció a 

la seva falta de fons, haguéssim reclamat els honoraris que ens pertanyen, i vostè 

plantegi davant el senyor von Schnitzler que ha deixat de pagar-nos per protegir els 

seus interessos. Li puc assegurar que evitarem qualsevol col·laboració futura amb 

el Comissariat si vostè no canvia la seva visió. Vostè hauria d’haver comprovat amb 

nosaltres la qüestió de les dobles comandes.

El llistat de dietes del Departament de Construcció annexe a la carta del senyor von 

Schnitzler, no està d’acord amb els nostres llistats. En canvi imaginem que vostè 

ha afegit les dietes de l’oficina de comptabilitat que no afecten al departament de 

Construcció. D’aquí a uns dies rebrà un llistat exacte per la nostra banda.

El desig de continuar amb el treball amb vostè una vegada començat, ignorant les 

dificultats fins al final, ens obliga a ser tan francs a l’hora de parlar. S’haurà assabentat 

que formulem el desig que vostè també vingui aquí el dia 15 d’agost a treballar en 

la comptabilitat final amb els expositors per assegurar una opinió homogènia entre 

nosaltres.

Enviem les millors salutacions per a vostè, la seva dona i la senyora Seeger. 

Seu (sense signatura), Seva (Sense signatura)

Una còpia pel senyor von Schnitzler

C | T04
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C | T05 Carta. 25/07/29

Georg von Schnitzler

a Karl Ritter

Politsches Archiv, Berlin

Traducció Mònica VidalMolt respectat senyor Director General!

En relació a la nostra reunió acabada de mantenir, m’atreveixo a informar breument de la 

situació financera de la participació alemanya a Barcelona a fi de que avui mateix sigui 

possible una valoració definitiva.

Dels 255.000,- marcs addicionals compromesos per part del govern, 30.000,- marcs 

encara no s’han rebut. Aquesta darrera quantitat fou promesa al senyor director general Dr. 

Posse per part del senyor Jacob Goldschmidt. Suposant que aquest 30.000,- marcs acabin 

arribant, cal valorar el dèficit total del pressupost del Comissari General en la quantitat de 

120.000,- marcs, que es reparteixen de la següent manera:

1. 30.000,- marcs, increment dels costos d’organització que han aparegut com a 

conseqüència  de la inflació del 50% ocorreguda a l’Exposició.

2. Pel mateix motiu, s’han incrementat en 10.000,- marcs els costos del departament de 

construcció local a Barcelona que van a càrrec del Comissari General.

3. 40.000,- marcs més de sobrecost s’han produït pels treballs de construcció imprevistos, 

els quals van haver de ser efectuats per a la retirada de terres de la muntanyeta al costat 

de l’oficina i la necessària planificació de les obres que això comportà. A part d’això, la 

reubicació del pavelló del lloc que figurava inicialment al projecte a 5 metres abans del 

carrer i, conseqüentment, el compromís que ens varen exigir els espanyols de fer-nos 

càrrec de les despeses del costat dret del carrer. Tot això puja en total la quantitat de 

48.000,- pessetes. A més a més, el canal d’aigües residuals de l’edifici d’oficines i dels dos 

estanys d’aigua demanaven una canonada independent fins a la meitat del carrer principal 

d’una llargada aproximada de 300 metres; de la mateixa manera, la canonada d’aigua 

s’havia de construir de nou doncs, malgrat diverses negociacions, no es podia connectar 

a la canonada d’aigua preexistent, fets, ambdós, que costaren diversos milers de pessetes 

addicionals.

4. Més enllà d’això, es varen produir despeses addicionals significatives degut a 

l’encariment de les despeses de transport (necessaris enviaments d’urgència a fi de poder 

mantenir la data d’inauguració el 27 de maig), així com la considerable pujada de sous i 

serveis a Barcelona. Aquí també cal sumar-hi les despeses de manteniment i neteja.

Berlín NW 7, Unter den Linden 38

25 de juliol de 1929. 

Al senyor Ritter, Director General del Ministeri d’Afers Exteriors, Berlín

Diario No. 3245

C | T05 

A més a més hi ha compromisos del Comissariat General que han anat a càrrec dels 

expositors, ja que segons els contractes tancats entre la direcció espanyola de l’Exposició i 

els mateixos senyors expositors, la construcció i l’equipament dels pavellons i dels estands 

de l’Exposició, a través de la direcció d’obres del Comissariat General,  anaven a càrrec 

dels senyors expositors. L’import a tenir en compte de tot plegat pot arribar eventualment 

al ½ milió. Teòricament, aquesta quantitat podria recuperar-se. En la pràctica, però, 

hi ha alguns senyors expositors que portaran problemes doncs els encariments dels 

pressupostos del Comissariat General també es donen pels senyors expositors i, en aquest 

aspecte, hi haurà desacords depenent dels diferents afectats. Les dificultats cal esperar-

les molt especialment en la confrontació de les companyies elèctriques (Elektrowerke 

A.G. Preuss, Elektrizitäts A.G. i Berliner Elektrizitätswerke), els pavellons dels quals han 

esdevingut notablement més cars del cost inicialment calculat, i també per a la Seda 

Alemanya on, sobretot, la il·luminació està en disputa. Ambdós casos s’han de contemplar 

com més aviat millor i esperar una entesa amistosa. Les quantitats en dubte oscil·len 

entre 60.000 i 70.000 marcs i, a hores d’ara, encara no es pot dir amb certesa quina part 

d’aquestes no poden ser totalment aportades. Per a la resta de senyors expositors, de 

moment, no hi ha preocupació.

Encara no s’han distribuït les notes de liquidació. La factura individual en la seva totalitat 

encara tardarà entre 4 i 6 setmanes ja que no s’haurà enllestit la documentació pertinent 

fins a mitjans d’agost, d’acord amb la qual s’ha de calcular el repartiment individual que 

correspon a cada senyor expositor. La solució momentània més convenient fóra que el 

Comissari General obtingués un crèdit per valor de 300.000,- marcs que es compensaria 

després del tancament de la factura individual i de l’Exposició. L’excedent es reemborsaria 

a la caixa del Reich. He de remarcar que la resolució del Reichstag del 2.3.1929 finalment 

ha repercutit en un notable encariment de les despeses com a conseqüència de la 

demora. Aquest fet comportà la recuperació del temps amb treballs nocturns, hores extres i 

acceleració del transport.

Més enllà d’això, també he d’indicar que certes mesures per a la ‘Setmana Alemanya’ no 

han sigut contemplades en l’anterior import. Per a aquest esdeveniment s’hauria de facilitar 

algun fons especial.

L’indiscutible i extraordinari èxit de la participació alemanya es veuria de nou afectat en gran 

mesura en cas que les expectatives sobre els modestos actes alemanys previstos per finals 

d’octubre enganyessin a les autoritats espanyoles i al públic en general, molt especialment 

després que França i Itàlia hagin fet els majors esforços en aquest sentit.

Expressant la meva més alta consideració, el saluda el seu molt devot 

(signatura)
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C | T06 Notes. 30/07/29

Senyor Slimpert sobre una 

reunió del Reichsverband

Politsches Archiv, Berlin

Traducció Mònica Vidal

Notes

Una reunió de dues hores que tingué lloc el 23 de juliol en l’associació de la Indústria 

Alemanya del Reich, amb la presència del Comissari General per a l’Exposició de 

Barcelona, el senyor von Schnitzler, i en la que també prengueren part el director Kraemer 

i el Dr. Herle, responsable de l’Oficina d’Exposicions i Fires de la Indústria Alemanya, 

l’il·lustríssim conseller del govern Mathies, el Dr. Maiwald i l’arquitecte Mies van der Rohe 

del Comissariat General, així com el sota firmant, va tenir els següents resultats:

1. Les despeses del Comissariat General sobrepassaran les quantitats prèviament 

autoritzades pel Reichstag, comptant-hi també  la suma que el govern del Reich va 

proporcionar posteriorment (50.000,- més 255.000 marcs) en un total de 120.000,- marcs. 

També s’espera que els pagaments efectuats per part de la direcció d’obres a compte de 

cada un dels expositors alemanys no es puguin recuperar en la seva totalitat. Encara no 

podem calcular el total del dèficit que resulta de tot plegat doncs, fins al dia d’avui, no s’han 

pogut presentar les factures als senyors expositors. Això tindrà lloc a mitjans d’agost.

2. Com que una part dels subministradors reclama urgentment el pagament, el Comissariat 

General desitjaria obtenir un préstec de, com a mínim, 50.000,- marcs i, a ser possible, de 

300.000,- marcs. Una bestreta d’aquesta quantitat a compte dels mitjans del pressupost 

es impossible; també sembla inútil demanar ara una altra vegada diners en l’àmbit 

privat sobretot perquè no es pot oferir la perspectiva del reintegrament amb seguretat. 

A fi de tornar a omplir la caixa del Comissariat General i així evitar majors dificultats, el 

director Kraemer actuarà sobre un nombre d’expositors alemanys amb la intenció que 

realitzin noves bestretes a compte de la quantia de construcció que els correspon, i, molt 

especialment, la indústria de la seda i la de les empreses de l’electricitat, doncs llurs costos 

d’edificació s’han superat considerablement (50.000,- i 70.000, marcs respectivament).

3. Un document signat pel ministeri d’economia del Reich a la cinquena comissió del 

Reichstag, en el qual es presentava una petició de diners suplementària per a Barcelona 

de 120.000,- marcs, sembla que ha sigut retinguda en el ministeri de finances del Reich, 

on espera actualment cosignatura. Aquest fet sembla del tot necessari, ja que les peticions 

suplementàries fetes fins ara per part del Comissariat General, tal com s’ha dit fins ara, 

de bon segur que no seran suficients per cobrir totes les despeses. Cal ara en primer lloc 

esbrinar quina quantitat es pot recuperar del reemborsament dels senyors expositors.

El 30 de juliol de 1929 4. El quasi segur descobert que patirà la direcció de les obres obliga a prendre’s amb 

cautela la Deutsche Woche, segons es desprèn dels suggeriments obtinguts del ja 

anomenat escrit del ministeri d’economia del Reich a la cinquena comissió del Reichtag,  

referent a la facilitació de mitjans.

Després de la comunicació del Dr. Maywald, el ministre del Reich, senyor Stresemann, 

hauria explicat en la seva visita a l’Exposició de Barcelona que intentaria, en cas que la 

decisió del Reichstag sobre els pressupostos del ministeri d’exteriors resultés raonablement 

favorable, d’alliberar dels seus mitjans la quantitat necessària per a la Deutsche Woche; a 

part d’això volia aconseguir una visita a Barcelona dels vaixells de guerra alemanys.

La secció VI ha aclarit no estar en disposició d’aportar els compromesos 25.000,- marcs 

del fons dels Wagner-Festspiele per a la Deutsche Woche. El director del ministeri, el 

senyor Ritter, contempla preguntar al senyor ministre del Reich, després de la seva tornada, 

si per part meva és possible l’entrega d’una quantitat al voltant dels 25.000,- marcs. Només 

en el cas que la resposta sigui afirmativa podrà prendre cos la idea d’un viatge cap a 

Barcelona per part del Ministre d’Economia del Reich, el senyor Curtius; en aquest moment, 

el ministeri d’economia del Reich es troba en una posició totalment contrària.

El conseller Forster preguntarà a la marina si autoritza una visita als vaixells de guerra 

alemanys.

Pel que fa als desitjos de la colònia alemanya referent al banquet del Comissari General 

s’han fet arribar a través del Dr. Maiwald.  Cal, però, atenuar la crítica negativa del Consolat 

general arran de la representació amateur prevista per part de la colònia alemanya.

El consol general, senyor Bobirk, que anirà a Berlín a parlar durant les seves vacances, que 

comencen el 12 d’aquest mes, es mantindrà informat a través del conseller Wagenmann.

Pel que fa a l’enviament d’un vaixell de guerra cap a Barcelona amb motiu de la Deutsche 

Woche, es va parlar el 6 d’agost amb els senyors Hormel, capità de corbeta, i amb el 

capità Stobwasser. Segons la declaració d’ambdós senyors, la Marina estaria gratament 

disposada a enviar un o, fins i tot, més d’un dels nous vaixells-torpede en el període en 

qüestió. Amb tota seguretat, no estarà disponible un creuer. La marina demana com més 

aviat millor la corresponent notificació per escrit per part del ministeri d’Exteriors a fi que 

pugui ser transmesa als comandants de la marina (concretament, a l’almirall Brüker) que 

actualment es troben en el Mar Bàltic.

Per la present en II Span, presentat de nou devotament, Berlín, 7 d’agost de 1929 

(signatura)

C | T06
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C | T07 Carta. 21/08/29

Georg von Schnitzler

a Auswärtiges Amt

Politsches Archiv, Berlin

Traducció 

Anna Katharina Fett

El 21 d’agost de 1929

Berlín NW 7, Unter den Linden 38.

A la Oficina d’Assumptes Exteriors, 

Diario-No. 3385. 

Assumpte: Exposició Internacional de Barcelona 1929.

El meu representant a Barcelona, el senyor von Kettler, que està actualment a Berlín, 

m’ha informat avui que des de l’estat Espanyol hi ha un desig d’allargar l’Exposició 

fins després del 15 de Novembre de 1929. El general Primo de Rivera estima que la 

data de tancament per part Internacional de l’Exposició quedi fixada pel 19 de maig de 

1930, ja que asseguren que durant l’hivern hi haurà visitants sud-americans i amb ells 

es podran augmentar els resultats econòmics de l’exposició. A més les festes de tan-

cament es podran celebrar amb un millor temps de Primavera. Peltra banda, també es 

parla del 31 de Desembre de 1929 com a data de tancament oficial per la part Interna-

cional de l’Exposició. Sembla que el Comissari General de la Secció Francesa aposta 

per aquesta data. A dia d’avui no es pot decidir el dia exacte del tancament. Espanya 

prefereix esperar que es reuneixin tots els Comissaris Generals a l’Octubre.

Des d’Alemanya no tenim una opinió clara sobre aquesta prolongació. Com ja es 

coneix, hi ha problemes per atendre els pagaments, hi possiblement la participació en 

aquesta prolongació per part d’Alemanya no seria possible. Només seria possible si el 

Govern acceptés aquest allargament de temps i n’assumís els costos extres. Demano 

si us plau, que em comuniquin com m’he de posicionar, però em permeto informar que, 

segurament, per part del Rei i el President del Govern estarem disposats a una pressió 

intensa a l’Octubre perquè es prolongui l’Exposició. Segons el meu pensament, no és 

aconsellable allargar l’Exposició més enllà del 31 de Desembre de 1929, si els exposi-

tors hi estan d’acord, ja que els costos extres seran molt elevats. Però aguantar fins el 

31 de Desembre, hauria de ser políticament important.

Amb altíssim respecte,

Una còpia ha sigut enviada al ministeri d’Economia del Reich.

C | 08 Carta. 22/08/29

Acta sobre la reunió del 

Länderbank.
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Acta sobre la reunió 

del Länderbank.

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció 

Anna Katharina Fett

El senyor von Schnitzler va informar que el Ministeri d’Economia del Reich es va 

alarmar per un informe “mal orientat” del conseller privat Mathies sobre les converses 

en el Reichsverband i en el Ministeri d’Economia del Reich de fa tres setmanes. 

Mathies va informar que Mies havia parlat d’un excés de pressupost d’entre 400 i 

500.000 RM. Fet que nosaltres neguem de seguida. Posse ja va informar per carta a 

Schnitzler que el Reich, és a dir el Ministeri d’Economia del Reich, ja no tenia recursos 

per a Barcelona i, des d’ara l’economia privada ha de cobrir els costos. El senyor von 

Schnitzler informa que va respondre a aquesta carta de manera adequada. En una 

reunió que va tenir Schnitzler en el Reichsverband al matí, el van informar també que 

el representant del senyor Mathies, en una conversa amb el senyor Krämer va parlar 

de mala administració en l’execució dels treballs de Barcelona, dient que si no hi havia 

res clar s’hauria de constituir una comissió de recerca. Aquest senyor va expressar així 

mateix que els diners es van gastar d’una manera inadequada i irresponsable i que el 

contracte de l’arquitecte havia estat altíssim, que els joves arquitectes del Departament 

de Construcció eren inexperts, etc., etc. Addicionalment el senyor Krämer es va 

assabentar via el senyor Jäckh que alguna cosa anava malament en el Departament 

de Construcció: el Senyor Strauss, un treballador molt important i complidor, li havia 

dit a Jäckh que volia deixar el treball perquè no volia assumir la responsabilitat. Llavors 

el senyor Jäckh va comentar que ara una col·laboració de Mies per a Colònia no la 

consideraven, però que li donarien treballs especials per posar-lo en una via morta. 

Nosaltres de seguida neguem aquestes acusacions i informem que totes les dietes 

personals en metàl·lic, van estar sempre dins del marge del pressupost. Les dietes 

dels arquitectes que inicialment s’havien fixat en 20 RM es van reduir a 10 RM una 

vegada conegudes les circumstàncies i també afirmem que els arquitectes mai havien 

estat inexperts. A més, les despeses del Departament de Construcció que segons el 

pressupost es fixaven en 40.000 RM al final només van arribar entre 42 i 43.000 RM 

un excés que considerant l’augment del 50% s’ha de contemplar com molt baix. El 

contracte de l’arquitecte que es va comprovar i es va aprovar en el Ministeri d’Economia 

del Reich estava per sota de les normatives del B.D.A. Nosaltres mai acceptaríem un 

altre cop aquestes condicions. Pel que fa a l’excés de costos generals, també informem 

que, segons el nostre coneixement, Àustria i Suïssa tenien els mateixos problemes 

econòmics o més. El senyor von Schnitzler va informar del mateix de França. El senyor 

von Schnitzler va dictar una carta, per desig de von Kettler, pel Doctor Maiwald, 

per fixar exactament com havia de repartir-se el treball. En aquesta ocasió també va 

comentar que uns rumors sobre el Departament de Construcció que ja circulaven entre 

El 22 d’agost de 1929 

Converses en la reunió del Länderbank 

dictades o escrites per Lilly Reich o Ludwig Mies van der Rohe
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la colònia alemanya eren també d’ell. A continuació informem el senyor von Schnitzler 

que ja ens havíem adonat moltes vegades d’això i que també es feia responsable al 

Maiwald d’això d’aquí i especialment del Reichsverband.

Llavors ens acomiadem. En acomiadar-nos vam creure necessari demanar al senyor 

von Schnitzler que nomenés fil per randa les acusacions i en demanés una resposta. 

Intentarem contactar amb el senyor von Kettler i ens el vam trobar en el Ministeri 

d’Economia del Reich durant la seva visita. Llavors von Kettler va informar que 

havia demanat al conseller privat afectat nomenar una altra vegada les acusacions 

expressades davant Krämer. En aquesta conversa es va demostrar que aquest senyor 

ni sabia que el contracte havia estat aprovat pel Ministeri ni l’import de les dietes, de 

manera que el senyor von Kettler li va poder dir que en el cas que part de tot això no 

hagués funcionat es podia fer responsable al cap de negociació autoritzat, però no a 

nosaltres. També va resultar que els coneixements d’aquest senyor es basaven en uns 

càlculs que ja estaven aprovats pel secretari responsable del Ministeri del Reich. La 

seva queixa sembla que té la causa principal en què per a Barcelona es van aprovar 

dietes més altes que per a Milà, que és en el que treballa aquest senyor ara. L’objecció 

del senyor von Kettler és que no es poden fer aquestes afirmacions i que era necessari 

posar-se d’acord per informar el senyor Krämer. Durant l’àpat, el senyor von Kettler 

va informar també que a Barcelona el senyor Doctor Döring preguntava què es podia 

fer per evitar que la senyora Reich mai més treballés en una Exposició. Com aquesta 

actitud únicament s’explica per a les intrigues del Doctor Maiwald, el senyor Doctor von 

Kettler vol també parlar d’això amb el Doctor Döring. 

A la tarda li demanarem al senyor von Schnitzler investigar detalladament aquestes 

acusacions i que ens demanés aclariments perquè el resultat d’aquesta recerca es 

pogués enviar als llocs importants com el Ministeri d’Economia, el Ministeri d’Afers 

Exteriors i el Reichsverband. Volem emfatitzar que no és important per a nosaltres que 

el senyor von Schnitzler ens cobreixi perquè ja s’ha expressat de manera diferent, però 

desitgem que ell mateix rebi respostes clares de la nostra part, fil per randa, la qual 

cosa també suavitzaria la seva situació significativament. Però el senyor von Schnitzler 

va respondre que aquestes acusacions només li van arribar a través de rumors i 

no d’una manera oficial i llavors, per a ell, no és possible respondre. El senyor von 

Schnitzler va demanar en canvi que li poséssim per escrit les causes dels excessos de 

pressupost i en segon pla la refutació de les acusacions que s’han fet per poder enviar-

ho als altres.

(Sense signatura)

C | 09 Carta. 22/08/29

Ludwig Mies van der Rohe

a Eduard von Kettler

Museum of Modern Art, 

MoMA

p.1

C | T08
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p.2

Traducció 

Anna Katharina Fett

Benvolgut senyor von Kettler!

El nostre Director Tècnic, l’arquitecte senyor Strauss, va enviar una carta a l’atenció 

del Reichsverband el dia de la inauguració de la Secció Alemanya, en la qual em va 

informar que posava el seu càrrec a la seva disposició i en conec tots els punts. El 

senyor Strauss, les capacitats del qual aprecio molt, sembla que va escriure aquesta 

carta per efecte d’un enuig, potser una mica justificat, amb els altres arquitectes.

No vaig poder apreciar les consideracions expressades a la carta perquè no 

eren objectives. Amb la velocitat d’aquells moments no era possible fer el treball 

burocràticament a la perfecció. Segur que no hi havia temps per a les qüestions 

de prestigi. Òbviament el senyor Strauss no es va assabentar de la coacció que 

vivíem aquests dies. Jo sabia el que ens jugàvem i quina responsabilitat tenia. No 

acabar abans de la data indicada hauria estat un desastre. No haig de contrarestar 

especialment les conseqüències de no haver acabat.

Els problemes de dins del nostre departament no s’han d’utilitzar per avaluar el nostre 

treball. Naturalment s’entén que en una exposició d’aquest calibre i amb la qualitat a la 

qual aspiràvem no es podia arribar a l’èxit amb desordre.

Les causes veritables de l’augment de cost durant el muntatge de la Secció Alemanya 

a Barcelona són les següents:

1) Les interrupcions de diversos treballs per negociacions del pressupost al febrer van 

causar una acumulació de tasques de muntatge en poques setmanes. Així ens havíem 

d’acomiadar de totes les disposicions del Departament de Construcció que intentaven 

assegurar la finalització a temps.

2) Per una ordre de Primo de Rivera es va augmentar en un 50% el cost dels treballs 

de l’Exposició.

3) Les dificultats impressionants del transport i duanes que van evitar que el material 

de construcció arribés a temps, van provocar que no es pogués aprofitar completament 

la mà d’obra.

El 22 d’agost de 1929 

Al Comissari General d’Alemanya de l’Exposició Internacional de Barcelona, Berlín

Unter donin Limitin 78 

Confidencial.

C | T09 Carta. 22/08/29

Ludwig Mies van der Rohe

a Eduard von Kettler

Museum of Modern Art, 

MoMA
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4) A causa dels punts 1 i 3, es va haver de treballar de nit per aconseguir l’objectiu, la 

qual cosa va representar un encariment del 100%.

5) Al final, la falta tremenda de material i mà d’obra en les últimes setmanes, van 

provocar, segons el senyor Strauss, un encariment important, augmentant el cost 

d’alguns materials en un 300% i el d’alguns articles especials en un 500%.

Tots els materials i treballs encarregats a Alemanya es van mantenir per sota del 

pressupost establert pel Departament de Construcció.

Una cordial salutació. 

Seu (sense signatura)

C | T09 C | 10 Carta. 22/08/29

Ludwig Mies van der Rohe

a Ernst Jäckh

Museum of Modern Art, 

MoMA

p.1
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C | T10 Carta. 22/08/29

Ludwig Mies van der Rohe

a Ernst Jäckh

Museum of Modern Art, 

MoMA

C | Estat de Comptes I 

18/09/29

Politsches Archiv, Berlin

Traducció 

Anna Katharina Fett

Benvolgut senyor Jäckh!

En el Reichsverband hi ha hagut converses entre el senyor von Schnitzler, el senyor 

von Kettler i un representant del Ministeri d’Economia. El senyor Krämer en ocasió de la 

presència d’aquests senyors els va explicar que vostè l’havia informat sobre el contingut 

d’una carta del senyor Strauss. En el context d’aquesta carta, referint-se a Colònia, va 

informar també que vostè havia expressat que no volia que jo tingués allí treballs executius 

importants i que seria recompensat amb qualsevol treball secundari.

Li agrairé per favor una explicació breu.

Una cordial salutació! 

(sense signatura)

El 22 d’agost de 1929, al senyor professor Ernst Jäckh, Castillo Hornegg/Württemberg

p.1
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C | 11 Carta. setembre 1929

Ernst Jäckh a 

Ludwig Mies van der Rohe

Museum of Modern Art, 

MoMA

C | 11

Traducció Mònica Vidal

Estimat senyor Mies,

La meva resposta a la seva petició ve tan tard perquè la seva carta ha seguit un trajecte 

erràtic: de Berlín cap a Schloss Horneck i de nou cap a Berlín i, només llavors, cap 

aquí a Vaihingen.

Anant a la qüestió en sí: en la confusa conversa entre el Senyor Kraemer i jo mateix, la 

qual li ha arribat, no hi ha ni una sola paraula de cert. El cas és el mateix com en el de 

l’altra pregunta que em va fer (en el tren cap a Breslau): si és cert que jo vaig dir que el 

senyor von Schnitzler l’havia ‘deixat caure’. Ja llavors el vaig haver de replicar afirmant 

que, el que jo havia dit era exclusivament la repetició d’una crítica (més coneguda per 

a vostè que no pas per a mi mateix) feta des dels cercles de la indústria en contra de la 

gestió mercantil duta a terme a Barcelona. Això que ara li passa a vostè fa referència a 

la mateixa conversa i es correspon encara menys amb la veritat. Les circumstàncies han 

estat les següents: 

Tal com ja li vaig dir, abans de la reunió de la unió del treball a Breslau vaig informar 

el cap  de l’Oficina d’Exposicions i Fires, el director senyor Kraemer, de la situació 

dels preparatius de l’exposició de Colònia. El senyor Kraemer m’explicà llavors sobre 

Barcelona, això és, de tot allò que es parlà en la reunió (el mateix dia o l’anterior) en 

presència de vostè. En aquell moment vaig fer notar que vostè i jo ja haviem parlat 

de les dificultats que sorgiren a Barcelona com a conseqüència dels crítics informes 

del senyor Strauss, qui primerament havia dimitit a Barcelona, però que després 

va reprendre de nou les seves funcions i les va continuar desenvolupant. El senyor 

Kraemer va expressar el seu profund reconeixement per la seva contribució artística i 

va esmentar el també apreciatiu judici francès, declarat en una conferència a Bassel. 

Ambdós reconeixements, (així em sembla recordar) ja els hi havia manifestat en la 

nostra conversa en el tren cap a Breslau. Paral·lelament a aquests elogis, el senyor 

Kraemer va exposar, un altre cop, la crítica feta des dels cercles industrials a la gestió 

mercantil (despeses, superació dels pressupostos, pagament de factures amb retard, 

les diferents maneres de cobrir el dèficit, etc.), dit curt i ras, allò que vostè coneix 

perfectament i que jo li vaig resumir de forma sumària en la nostra breu conversa. En 

la seva posició com a cap de l’Oficina d’Exposicions i Fires, càrrec en el qual sembla 

que la patronal de fires de Colònia vol mantenir-lo, el senyor Kraemer va posar en 

relleu que la indústria, molt contrariada pels fets succeïts a Barcelona, no permetria una 

Landhaus Knappenhof, Vaihingen a. F. gestió similar per a la fira de Colònia. A això li vaig respondre: Barcelona i Colònia no 

es poden comparar en cap sentit: un cop la cooperativa ciutat de Colònia s’inventés 

una altra manera de gestió, llavors fóra impossible que es donés un encàrrec similar 

com el que ha dut a terme a Barcelona a un sol arquitecte. Primer es resoldrien els així 

denominats ‘projectes de construcció socials’ (urbanitzacions, escoles, clíniques, etc.) 

Internacionals, nacionals i locals; després vindrien moltes altres i diverses tasques dins 

l’exposició. Tot això necessitaria diferents forces, tant nacionals com Internacionals; 

també de quina forma s’haurien de repartir les diferents comeses, etc. Sobre tot això, 

avui encara no s’ha dit ni un mot. Només hi ha una cosa segura; que Colònia no es pot 

fer à la Barcelona.

Aquesta conversa que es correspon amb allò sobre el que hem reflexionat i fet públic 

en diferents ocasions, s’ha convertit en allò que vostè em comunica en el seu escrit. A 

través de qui ha sigut no ho sé, però de ben segur que no ha sigut a través del senyor 

Hans Kraemer, a la naturalesa del qual aquest capteniment no s’ajusta.

Amb les millors salutacions. 

Seu (signatura)
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C | T12 Carta. 21/09/29

Ludwig Mies van der Rohe

a Georg von Schnitzler

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció 

Anna Katharina Fett

Molt benvolgut senyor von Schnitzler!

En l’última conversa que vaig tenir amb el senyor von Kettler li vaig dir, perquè l’informés 

a vostè, que no estem d’acord amb la retenció dels nostres últims honoraris perquè ens 

sembla una falta de confiança; i fins a l’aclariment d’aquesta situació aturem la nostra 

col·laboració.

Per la revelació prematura de la qüestió de la comptabilitat davant el Reichsverband i les 

oficines ministerials i per la consideració insuficient de la veritable situació, generant una 

opinió, que no es refereix als fets, volem expressar el nostre desacord. Durant l’última visita 

a Berlín li vam informar de la nostra opinió i dels fets; a més li vam demanar que s’iniciés 

una recerca per aclarir les acusacions cap del Departament de Construcció. També el 

vam informar a través del senyor von Kettler que no ens deixarem empènyer sota cap 

circumstància cap a una posició que no correspon de cap manera al nostre treball fet.

No hem rebut resposta de vostè, els honoraris no estan pagats, llavors hem de pensar que 

existeix desconfiança vers nosaltres. Vostè ha d’entendre que, de moment, sota aquestes 

circumstàncies aturem la col·laboració.

Cordials salutacions. Seu (sense signatura)

Acabem de rebre el contingut de la seva carta per telèfon.

Tant l’actitud d’aquesta carta com la seva informació sobre l’ambient en el Ministeri 

d’Economia del Reich no ens motiven a canviar la nostra opinió. No tenim cap raó per témer 

l’opinió del Ministeri d’Economia del Reich, perquè no es basa en fets sinó en declaracions 

inadequades.

Ara sobretot donem importància a una posició clara per la seva banda i exigim que per a 

l’avaluació del treball del Departament de Construcció expliquin les circumstàncies reals a 

Barcelona i les dificultats que havíem de superar.

Si això no succeeix, em veuré obligat a informar les institucions oficials amb la meva versió.

Hörnum, el 21 de setembre de 1929
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C | T13 Carta. 25/09/29

de Georg von Schnitzler

als ministres Stresemann i 

Curtius

Politisches Archiv, Berlin

Traducció 

Anna Katharina Fett

Els meus treballs sobre el cost final de la participació alemanya en l’Exposició de 

Barcelona ja estan avançats, tant que a principis de la setmana que ve li podré lliurar 

un resum preliminar. Mentrestant, envers el llistat li vaig donar molta importància a 

nomenar i a explicar les causes individuals de l’excés de cada partida del pressupost. 

Vaig posar molt èmfasi en el balanç provisional perquè naturalment només puc lliurar 

els càlculs finals després de la liquidació de l’exposició.

Aclarir la situació de la qüestió econòmica és encara més important per a mi perquè 

resulta determinant per a la meva participació en la “Setmana Alemanya” planificada 

pels dies que van del 19 al 25 d’octubre.

Pel divendres dia 4 d’octubre o el dissabte dia 5 li demano a vostè cita i hora per parlar 

personalment sobre el llistat, al moment que a vostè li satisfaci i, com a molt tard el 

dimarts dia 1 d’octubre, aquest llistat estaria a les seves mans.

Amb altíssim respecte 

(signatura)

El 25 de setembre 1929 

Berlín NW 7

Unter donin Limitin 38, 

Al Ministre d’Afers Exteriors del Reich. Senyor Doctor Stresemann, Oficina d’Afers 

Exteriors, Berlín

Al Ministre d’Economia del Reich senyor Doctor Curtius, Ministeri d’Economia del 

Reich, Berlín 

Diari Nº 3476.
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C | T14 Carta. 28/09/29

Ludwig Mies van der Rohe

a Georg von Schnitzler

Politisches Archiv, Berlin

Traducció 

Anna Katharina Fett

Molt benvolgut senyor von Schnitzler!

Li enviem els balanços, elaborats fins ara per l’oficina de comptabilitat, dels treballs 

de construcció i equipament de la Secció Alemanya, efectuats pel Departament de 

Construcció a Barcelona.

1: Cost del Pavelló del Reich i cost dels treballs que han de pagar els expositors.

2: Cost que ha de pagar, d’acord amb les condicions de l’Exposició, el Comissari General.

A efectes de comparació adjuntem una còpia del pressupost, establert en el seu temps per 

nosaltres, dels treballs que ha de pagar el Comissari General.

El resultat de la comptabilitat mostra que els treballs executats per nosaltres a Alemanya 

i els materials comprats aquí, no excedeixen en cap punt dels pressupostos presentats. 

D’altra banda, els treballs d’equipament i muntatge a Barcelona excedeixen bastant del 

pressupost.

Les causes d’aquest augment tenen una naturalesa general.

Des del Departament de Construcció es van fer tots els preparatius per acabar els treballs 

a temps, de manera que se li pogués lliurar a vostè la Secció Alemanya el dia 10 de maig 

ja preparada per a la inauguració. El sentit d’aquesta disposició era evitar les dificultats que 

naturalment es poden esperar en una exposició tan gran durant les últimes setmanes abans 

de la inauguració.

Així doncs, es van distribuir els treballs importants pel gener i febrer i a finals de febrer 

es va traslladar l’Oficina Tècnica a Barcelona per iniciar de seguida els treballs majors de 

construcció. Totes aquestes prevencions però, es van enfonsar a causa de les negociacions 

del pressupost a principis de març. La interrupció dels treballs durant 10 dies ens va 

suposar un retard d’entre pràcticament 3 - 4 setmanes. I a partir de llavors es van haver de 

fer els canvis necessaris deguts a la minimització del pressupost.

A més, per aconseguir els objectius que ens havíem fixat, vam pressionar moltíssim als 

proveïdors, vam haver d’augmentar molt el nombre dels empleats de Barcelona i el nombre 

de muntadors previstos de tots els grups professionals, per enfrontar-nos a unes dificultats 

que ja no eren evitables.

El 28 de setembre de 1929

Al senyor Doctor Georg von Schnitzler, Frankfurt a. m.
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Just després del reinici del nostre treball a Barcelona es va fer efectiu un decret de Primo 

de Rivera segons el qual tots els treballs podien sofrir un augment del 50%. Això va causar 

un encariment inevitable dels treballs. Addicionalment, cada dia augmentaven les dificultats 

de transport, les quals van afectar catastròficament en les últimes setmanes abans de la 

inauguració. Aquestes dificultats van empitjorar per una fallada completa de les duanes. Així 

vam estar obstaculitzats d’aprofitar completament la mà d’obra disposada, però no podíem 

reduir la mateixa per l’absència de treballadors, i estàvem obligats al treball improductiu 

i costós d’aconseguir les mercaderies i el material que necessitàvem urgentment no el 

podíem aconseguir i el material que no el necessitàvem en canvi arribava. Això va tenir 

com a resultat els constants canvis de lloc de les mercaderies en un terreny molt extens, 

operació que portava molt de temps.

Havíem d’acabar per a la inauguració, sinò tots els esforços fets fins avui no servirien per 

res i es comprometia l’èxit de la participació alemanya. Per corregir això va caldre treballar 

de nit, dissabtes i dies festius fins al final. Això va significar un encariment del 100% en els 

treballs de l’última setmana.

Tot i l’organització acurada vam sofrir la falta completa de material i mà d’obra.

Només amb l’esforç extrem de tots els treballadors es podia arribar al final.

Aquestes dificultats generals expressades anteriorment van augmentar per disposicions 

especials de la direcció espanyola de l’Exposició, per no haver considerat a temps acords 

fets, per insuficient disposició de sales, per la falta de qualsevol llum, etc.

Com a exemple per a les complicacions explicades anteriorment vull explicar les condicions 

durant la construcció del Pavelló. Allí vam estar obligats per la direcció espanyola de 

l’Exposició a moure l’emplaçament de la construcció 7 metres, la qual cosa significava 

un augment important i un reforç de la construcció base i ens va obligar a moure el carrer 

(8.000 pessetes) i fer nous treballs d’explanació (6.000 pessetes). Addicionalment es va 

demanar una escomesa d’aigua i un desguàs que només això va costar 48.000 pessetes. 

Les condicions generals de l’empresa de canteria va augmentar 18.000 RM. 

(Sense signatura)

C | T14 Pavelló del Reich

Costos total de la construcció    RM338.422.18 

Unió de  construcció  de Siemens Ptas. 134.408.14 RM

Köstner & Gottschalk           187.580. -- 

Hertel estatua de Kolbe                 770.80

Günther (cortina)                5.698. --

Gossen             11.610.10

Ferreteria Vilaseca                   143.90

Tarrida                    128.37

Levy (herraje)                                   45. --

Motor Super Dièsel Junkers   59.80

Borrell Carreras                   551.70

Kebschull                     529.35

Casa Atlantis                   566.53

Hermann montatge (transport pesat)                 606.80

Cucurella Hermanos                  875.08

Berliner Metallgewerbe (Indústria de metall de Berlín)

incloent muntatge i mobiliari            28.759.90

D.L.W. 50qm a 10,255 (paviment)                510. --

Korte 50qm a 2,- + 11,296 % despeses                120. --

Tenir factura del 30 d’abril 1929                224.20

V.D.S.              11.536.09

Salomonis incloent muntatge

de tots els vidres               3.390.40

Arndtz subminstre de vidres              1.257.85

Kohler & Pott                  383.75

Tela 140qm a 1,-                  140. -- 

            252.632.89

    Ptas. 137.262.87    =         85.789.29

     Total       RM 338.422.18

El subministrament i muntatge dels materials de l’empresa Fa.I. Wassermann d’un import de 

RM 3.340. -- va ocórrer ad honorem.
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C | T143 Adjunts

Llistat final de tots els Palaus i les aportacions del Comissari General

Pavelló del Reich     338.422.18 RM

   Comissari General  Expositor

Palau de Química    20.980.77  120.793.08

Palau de Maquinària    45.951.92  ca   78.352.79

Palau d’Infraestructures   53.255.05 ca   48.271.55

Palau d’Electricitat       119.451.50

Palau de Tèxtil     43.724.44  230.014.27 

Palau de Projecció      3.662.72      20.800.29

Palau d’Indústria    36.082.95    68.484.90

Palau d’Agricultura         8.667.99       29.702.92

Palau d’Impremta      37.961.65       18.348.02

Palau de Construcció     6.226.53      30.042.69

Casa Ramona        608.09          2.854.48

   256.852.11  767.116.49

Mobiliari     17.411. -- “

Senyalització    35.000. -- “

   309.263.11

Junt amb el Pavelló  647.685.29

 Total RM                  1.414.801.71
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Traducció Mònica Vidal

Seguint al meu informe anterior del 26 de setembre, em permeto per aquest informar-

lo de la situació actual en què es troben els comptes de les despeses referents a la 

participació alemanya en l’Exposició Internacional de Barcelona. A través de l’oficina de 

liquidacions de la direcció d’obres, d’acord amb l’informe aquí adjunt, s’han esgotat un 

total d’1.414.801,- marcs. D’aquesta quantitat van a càrrec

del Comissariat General  648.000,- marcs

la resta   767.000,- marcs

s’ha de presentar als senyors expositors.

1. Pressupost del Comissariat General

En lloc de l’estimació calculada de 520.000,- marcs, segons es va preveure en 

la reunió del 14 de març d’enguany amb els senyors representants del ministeri 

d’Economia del Reich i amb l’oficina d’exteriors, les despeses realitzades representen 

un cost addicional d’aproximadament 128.000,- marcs. Els motius per aquest 

increment s’expliquen detalladament en l’informe de l’arquitecte.

Les despeses addicionals són bàsicament conseqüència de la construcció del pavelló 

de representació i tenen la seva justificació en què la direcció de l’Exposició espanyola 

va exigir-nos que ens encarreguéssim nosaltres d’alguns treballs de construcció; 

aquests no podien estar contemplats en el pressupost inicial. A més d’això, cal sumar-

hi l‘increment sorgit en conjunció amb els caríssims i necessaris treballs nocturns 

que es varen realitzar ad hoc. Sense aquestes despeses addicionals no haguera sigut 

possible d’inaugurar oficialment el pavelló en presència del rei Alfons XIII, el 27 de 

maig.

Una petita quantitat d’aproximadament 30.000,- marcs ha sorgit degut als elevats sous 

i despeses que el Comissari General es va veure obligat a assumir per a obtenir el 

rendiment laboral pertinent d’acord amb les condicions que exigia l’Exposició. Pel que 

fa a l’adquisició de material a Alemanya, s’ha pogut mantenir el pressupost.

L’encariment que ha tingut lloc a Barcelona, legalitzat mitjançant decret reial, ha inflat 

les despeses d’organització, sigui dit de pas, de forma sobtada. Davant dels 190.000,- 

marcs previstos en el pressupost per a despeses d’organització, s’ha de comptar, fins 

a la cloenda de l’Exposició, amb un increment de mínim entre 50.000,- fins a 70.000,- 

El 29 de setembre de 1929 

Al senyor Ministre d’Exteriors del Reich Dr. Stresemann, Berlín 

Al senyor Ministre d’Economia del Reich Dr. Curtius, Berlín

marcs, és a dir, amb un total d’entre 240.000,- i 260.000,- marcs. Cal tenir en compte 

que la magnitud de la tasca i les sol·licituds d’informació tan dins d’Alemanya com 

dins d’Espanya, varen fer necessaris viatges, despeses de telèfon i de telegrames, la 

magnitud de les quals no es podia preveure amb antelació.

La prima de risc prevista en el pressupost de març al voltant de 50.000,- marcs per a 

imprevistos s’haurà de fer servir per a la il·luminació, neteja, seguretat, càlculs estàtics, 

treballs de reparació, assegurances, etc. Per sobre de tot s’ha de comptar que el 

pressupost del Comissariat General es tancarà amb un dèficit d’aproximadament 

200.000,- marcs.

2. D’acord amb el contracte que es va tancar amb la direcció de l’Exposició espanyola 

el 26 de setembre de 1928 i amb la conformitat del ministeri d’economia del Reich, 

de l’execució d’aquest, sota els punts 1 i 2 en qüestió, s’han esdevingut compromisos 

vinculants, de manera que el Comissari General es va veure obligat a fer-se càrrec del 

condicionament de naus i estands sota la seva pròpia responsabilitat, fins i tot en el 

cas que es tractés d’expositors individuals. En l’execució d’aquestes obligacions s’han 

produït deutes que hauran de satisfer els senyors expositors, el muntant dels quals, 

segons la relació de l’arquitecte en cap, fins ara puja a 767.000,- marcs. D’aquesta 

quantitat, al dia d’avui, s’han rebut a compte 341.000,- marcs. Les factures definitives 

podran ser emeses als expositors primerament al llarg del mes d’octubre doncs només 

ara fa poc s’ha completat la documentació dels comptes separats, que estableix les 

quantitats que concerneixen el Comissariat General o bé als senyors expositors.

Cal també tenir en compte que els expositors no estan d’acord amb part dels imports 

restants, doncs el sobrepreu local que ha afectat el pressupost del Comissariat 

General, ha afectat de la mateixa manera als expositors i, probablement, no sempre 

serà possible convèncer als senyors expositors de la necessitat d’aquestes despeses 

addicionals. El Comissariat General i l’arquitecte en cap, evidentment, faran tot el 

que estigui en les seves mans per cobrar les partides en qüestió i només permetran 

impagaments amb l’autorització del govern. Pel que fa l’estat actual de la caixa, el 

reclam als expositors de les quantitats restants, al voltant de 425.000,- marcs, de 

moment no pot activar-se. Per aquest motiu serà necessari sol·licitar un crèdit a fi 

de satisfer les obligacions econòmiques en vers els proveïdors. Això comportarà el 

corresponent recàrrec de cara a les reclamacions que s’han de fer als expositors, 

que s’haurà de sumar al dèficit inicialment previst de 200.000,- marcs del 

pressupost del Comissariat General. Tenint en compte que, en tot cas, el cobrament 

d’aquestes demandes serà molt lent i pensant en l’extrema necessitat de satisfer els 

subministradors, fóra bo de sol·licitar aquest crèdit per valor de 550.000,- marcs. 

Naturalment, el superàvit d’aquest es carregaria a la caixa del Reich. Ara bé, els 
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C | T15expositors sota cap circumstància poden tenir la impressió que se’ls perdonen els 

deutes que els pertoquen. La prompta facilitació de recursos és encara més necessària 

si tenim en compte que els crèdits anteriors ja han vençut i els proveïdors, peltra 

banda, ja fa temps que busquen la reparació dels seus comptes per via legal, cosa que 

comportaria una intolerable pèrdua de prestigi i que amenaça el, fins ara, indiscutible 

èxit de la participació alemanya en l’Exposició.

Amb el major respecte, Exposició Internacional de Barcelona, 

El Comissari General Alemany 

(sense signatura)

C | 16 Carta. 03/10/29

Karl Strauss

a Georg von Schnitzler

Museum of Modern Art, 

MoMA

p.1
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Karl Strauss

a Georg von Schnitzler

Museum of Modern Art, 

MoMA

C | T16

Traducció 

Anna Katharina Fett

Molt benvolgut senyor von Schnitzler!

Adjunt el llistat final dels costos de tots els Palaus separat entre

els imports del Comissari General

els imports dels expositors

els costos de construcció total. 

Amb això tanco el meu treball de comptabilitat per a l’Exposició de Barcelona.

Llistat final dels Palaus i els seus costos

Palau  Comissari General Expositor  Total

Tèxtil    45.274.75 RM 201.748.44 RM 247.023.19 RM

Maquinària   53.050.25 “   76.429.46 “ 129.479.71 “

Infraestructures   55.904.40 “   52.356.09 “ 108.260.49 “

Química    20.980.77 “ 120.793.08 “ 141.773.85 “

Pavelló alemany 338.422.18 “   338.422.18 “

Electricitat               420.--  “ 119.451.50 “ 119.871.50 “

Projecció          3.662.72 “  20.800.29 “  24.463.01 “

Indústria     36.082.95 “   68.484.90 “ 104.567.85 “

Agricultura          8.667.99 “   29.702.92 “   38.370.91 “

Impremta    37.961.65 “   18.348.02 “   56.039.67 “

Construcció     6.226.53 “   30.042.69 “   36.269.22 “

Casa Ramona        608.09 “     2.854.48 “     3.462.57       

  606.992.28 RM 741.011.87 RM 348.004.15 RM

Mobiliari    17.411. -- “

Senylització   35.000. -- “     52.411. -- “     

  659.403.28 RM                  1.400.415.15 RM

Als costos anteriors cal afegir els costos del transport, assegurances, embalatge, i 

eventualment, costos parcials de l’oficina del Comissari General i del departament de 

construcció. Aquest treball l’assumirà el senyor baron von Kettler.

El 3 d’octubre de 1929 

Al senyor Doctor Georg von Schnitzler, Frankfurt a./M.

Hoechst, I.G. Farbenindustrie

Diari Nº 3996.

Avui viatjaré a la meva casa, Castillo Horneck, Gundelsheim/Neckar (Württemberg), allí estaré 

disponible per respondre qualsevol pregunta.

Vaig informar detalladament sobre el llistat final a senyor Mies van der Rohe i va estar d’acord.

La senyoreta Habbe i el senyor Heider rebran avui els expedients de l’oficina de comptabilitat. 

Els dos, estan informats d’aquest fet i portaran tots els documents necessaris per acabar les 

factures a Barcelona.

Les còpies restants es queden en l’oficina de Berlín i la senyoreta Schlüssler, que guarda els 

documents de Berlín, també està informada.

Li desitjo que es pugui resoldre aquest assumpte.

Entregadament 

(signatura)
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de Georg von Schnitzler

a Hans Posse

Museum of Modern Art, 

MoMA

C | T17

Traducció Mònica VidalMolt honorable Senyor Director del Ministeri,

Després de la conferència d’avui matí, en la qual hem proveït al senyor Ott amb força 

material, he pogut comprovar arrel d’una nova reunió amb el senyor Mies van der Rohe, 

que en la minuta provisional del 29 de setembre i la del 3 d’octubre referent a les 

despeses acumulades per cada un dels pavellons, encara no s’han tingut en compte 

els costos de transport, i que, heus aquí la qüestió principal en relació al material per 

acabar de muntar el pavelló, això és, que fou subministrat amb el transport inclòs. 

Aquesta circumstància possiblement pot significar encara una mínima reorganització 

de les despeses del Comissari General.

Mentre hi hagi deutes de transport dels senyors expositors que no hagin sigut tingudes 

en compte en els corresponents costos d’equipament de les naus i dels estands, 

aquests estan fora de perill doncs cada una de les seves despeses de transport, en 

principi, queden soventades. En la relació als comptes i als pagaments que ha rebut 

el ministeri d’hisenda, de la qual faig arribar un exemplar al ministeri d’economia del 

Reich, i que, peltra, banda, constitueixen el fonament de la distribució general dels 

costos, hi ha una quantitat d’aproximadament 60.000,- marcs prevista pels costos de 

transport. D’aquesta quantitat, tal com hem dit abans, encara no es pot dir amb certesa 

fins a quin punt s’ha redistribuït, o no. En realitat, totes les quantitats i els números, 

dins d’uns límits concrets, fluctuen. Peltra banda, avui, per exemple, s’ha reeixit a 

rebaixar substancialment el dèbit restant de la indústria del metall, cosa que, en primera 

instància, juga a favor dels pressupostos del Comissari General. En la mateixa direcció 

treballa el senyor von Kettler en referència a les empreses de transport i els costos de 

transport cap a Barcelona, amb un èxit bastant segur. A ell, però, un cop més li juga 

en contra com a factor negatiu el discutit punt de l’interès contractual i dels interessos 

bancaris, àmpliament debatut en la nostra discussió (comparis els elevats interessos 

amb els del crèdit obert en la Dresdner Bank) ja que, en general, els costos lligats a la 

liquidació i a la tramitació dels pagaments que apareixeran en les pròximes setmanes o 

mesos no es poden estimar amb exactitud.

Sense voler canviar les quantitats calculades provisionalment i que figuren en la minuta 

del 29 de setembre i la del 3 d’octubre, voldria considerar del tot necessari que el 

senyor ministre Curtius presentés la suma global de 550.000,- marcs davant els líders 

dels partits a fi que no hi hagi una clara diferència entre els punts: a) superació del límit 

El 5 d’octubre de 1929

Al senyor Director del ministeri, Dr. Posse, Ministeri d’Economia del Reich

Berlín W 10

del pressupost del Comissari General; b) deute a càrrec dels expositors.  Es podrien 

donar fàcilment idees errònies sobre el possible resultat final doncs, tal com s’ha dit, 

la relació entre les posicions a) i b) encara ara són massa fluctuants i, finalment, potser 

s’hauria de rectificar a favor d’un o de l’altre.

Amb el degut respecte, resto amb devotes salutacions 

(signatura)

Còpia al Conseller del Govern Senyor Ott, Ministeri de finances del Reich, Senyor 

Mies van der Rohe
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Karl Ritter sobre una reunió al 

Ministeri d’Economia

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció Mònica Vidal

Notes

Pel que fa a les dificultats financeres del Comissari General Alemany per a l’Exposició 

de Barcelona, amb data 4 d’octubre tingué lloc una reunió en el ministeri d’economia 

del Reich sota la presidència del ministre del Reich, senyor Curtius, la qual revelà el 

següent: 

1. Com a resultat de circumstàncies imprevisibles, al Comissari General se li ha 

disparat la despesa al voltant de 210.000,- RM, molt per damunt de la quantitat 

autoritzada pel Reichstag de 500.000,-RM. Tenint en compte que actualment no 

es pot presentar al Reichstag una demanda suplementària anàloga, el ministre del 

Reich, el senyor Curtius, vol mirar d’influir sobre els dirigents dels partits del govern 

en l’obtenció de l’aprovació del gabinet del Reich per mirar que aquells no formulin 

cap objecció en contra quan el ministeri de finances del Reich posi a disposició les 

quantitats necessàries per a la satisfacció de les urgents obligacions del Comissari 

General, abans de l’aprovació del pressupost suplementari.

2. El Comissari General ha pagat per endavant al voltant de 740.000,- RM en nom 

dels expositors alemanys i, fins al moment, n’ha reemborsat 340.00,- RM com a 

pagament a compte. La diferència de 400.000,- RM es podrà primerament reclamar als 

senyors expositors només d’aquí a algun temps com a conseqüència de les dificultats 

de la redistribució de les despeses de construcció, tot i que encara podem comptar 

amb algun contratemps. A fi que els alts proveïdors puguin ser satisfets sembla 

absolutament necessari que el ministeri de finances del Reich permeti l’endeutament 

d’aquesta quantitat mitjançant l’acceptació d’una garantia. En aquests moments s’està 

comprovant tant des del ministeri de finances del Reich com des del ministeri de 

justícia del Reich si això es pot dur a terme sense més, és a dir, sense consultar als 

dirigents dels partits i sense l’autorització de la comissió pressupostària del Reichstag 

doncs no es tracta de despeses sorgides dels contractes del Comissari General amb 

la direcció de l’Exposició espanyola i amb la direcció d’obres alemanya, en principi 

aprovats per part de la comissió pressupostària.

Després de la notificació al ministeri d’economia del Reich, ja s’ha preguntat a la 

Cancelleria sobre la qüestió d’establir l’ordre del dia de la pròxima reunió del consell 

de ministres.

Per la present al secretari d’estat (hi ha còpia), presentat humilment, firmat Ritter

Rep impressió, Dir. Köpke, L.R. von Bülow

Berlín, 10 d’octubre de 1929 C | 19 Fragment.

Extracte. 14/10/29

Acta de la reunió de la Junta 

Directiva del Werkbund

Museum of Modern Art, 

MoMA

p.1
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 Extracte. 14/10/29

Acta de la reunió de la Junta 

Directiva del Werkbund

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció Mònica Vidal

[...]

Jäckh diu, abans de començar el seu discurs a l’exposició de Colònia, unes paraules 

sobre Barcelona. Assenyala en relació amb les acusacions de mala economia financera 

que s’han plantejat en diverses ocasions contra el director artístic de l’Exposició, que 

el pressupost sol·licitat inicialment ascendia a 1.100.000 RM. Aquest pressupost es va 

reduir a la Comissió de Pressupostos del Reichstag, de manera que, finalment, només 

hi havia 900.000 RM disponibles.

Aquesta quantitat de 900.000 RM s’ha superat gràcies a extraordinaris augments de 

preus a Barcelona per un total de 200.000 RM, de manera que els marcs alemanys 

calculats originalment, que se sol·licitaven proposant una suma d’1.100.000 RM s’han 

complert. L’alt rendiment i l’impacte artístic de l’exposició de Barcelona han estat 

reconeguts en totes les pàgines autoritzades i Jäckh expressa el desig que les mateixes 

forces que van portar a l’existència de l’Exposició de Barcelona, estaran a punt per a 

l’exposició de Colònia del 1932 i faran que la seva experiència allà sigui fructífera aquí.

C | 20 Notes. 18/10/29

Senyor Windel sobre la reunió 

del Consell de Ministres

Politisches Archiv, Berlin

p.1
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C | T20 Notes. 18/10/29

Senyor Windel sobre la reunió 

del Consell de Ministres

Politisches Archiv, Berlin

Traducció 

Anna Katharina Fett

Notes de Windel

En la reunió d’avui el Ministre d’Hisenda va acceptar que, segons les explicacions 

formulades pel Ministre d’Economia del Reich, el senyor Curtius i la informació jurídica 

del Ministre de Justícia del Reich el senyor Guérard, s’incloguessin al pressupost 

addicional.

 200.000 RM (desviació de pressupost del Comissari General)

 350.000 RM (desemborsaments dels expositors alemanys)

Total  550.000 RM

Només si s’aconsegueix un acord parlamentari a partir d’una conversa amb els líders 

dels partits sol·licitant la seva aprovació. Així ho va acceptar el gabinet.

Presentat al representant secretari de l’estat

Senyor Director del Ministeri Ritter

Senyor Conseller ponent Wiehl

Senyor Conseller Wagenmann

Presentat devotament, Berlín, 18 d’octubre 1929

(signatura)

(Hi ha una nota manuscrita al costat de la signatura)

C | 21 Carta. 26/10/29

Georg von Schnitzler

a Elektrowerke

Museum of Modern Art, 

MoMA

p.1
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A Barcelona, el 26 d’octubre de 1929

Al president de Elektrowerke A.G. Berlin 

W 62, Kurfürstenstrasse 112

Aquí els adjunto un estat dels costos efectivament acumulats durant la construcció 

del Pavelló d’Electricitat. L’excés important del pressupost ha estat inevitable a causa 

de la situació de les circumstàncies locals; també el projecte, d’acord amb vostès, va 

rebre un equipament que era major que l’originalment decidit. Vostès, especialment 

el senyor conseller privat Lenzmann i el director general Kauffmann, ja coneixen l’èxit 

extraordinari que va tenir el Pavelló. Per això espero que els increments generals que 

afecten de manera similar al pressupost general i en aquest cas van ser aprovats pel 

Govern, també siguin aprovats per vostès i així un acord ràpid ajudi a assegurar el 

complet èxit de la participació alemanya fins al final.

Signat Doctor Georg von Schnitzler

C | T21 Carta. 26/10/29

Georg von Schnitzler

a Elektrowerke

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció 

Anna Katharina Fett
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C | T21Llistat de les factures del Pavelló de l’Electricitat:

Factura de Siemens-Schuckert I.E.S.A. del  10.5.1929  Pts.        380,05

    31.5.1929    “   114,15

      6.6.1929      “     20, --

                    27.6.1929    “                300,25

      Pts.   814,45

Factura de Sd.Metra. de Construccions   Nº  6 del 24.-30.4.1929 Pts. 5.850,99

            Nº  7 del    1.-  8.5.1929   “            21.486,04

           Nº  8 del    8.-14.5.1929   “            30.856,46

           Nº  9 del    1.-  8.5.1929   “            21.486,04

           Nº10 del  22.-28.5.1929   “            44.072,87

           Nº11 del 29.5-6.6.1929   “            18.904,57

       Pts.       170.820,69

Reparació de la coberta d’Aguste Rechat   Pts.           1.220, --

Aportació a las làmpades Petromax per a la il·luminació nocturna Pts.           2.500, --

      Pts.           3.720, --

Treball d’Ernst Wassermann it. paper d’avisos    “              1.220, --

Suma de factures de Siemens-Schuckert I.E.S.A.    “                814,45

 “   Sd.Metra. de Construccions  Pts.      170.820,69

       Pts.      175.575,14

Aquesta suma s’entén a reserva de les factures que entren pel Pavelló Elèctric i també 

dels imports pagats pels senyors d’Elektrowerke, dels quals no se sap la quantitat de 

l’import.

(Signatura)

(Hi ha una nota manuscrita al costat de la signatura)

C | 22 Carta. 29/10/29

Eduard von Kettler

a Lilly Reich

Museum of Modern Art, 

MoMA

p.1
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Eduard von Kettler

a Lilly Reich

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció Mònica Vidal

A Barcelona, 29 d’octubre de 1929 

Pavelló d’Alemanya, 

Exposició a la plaça dels Reis

Senyora Lilly Reich, Berlín

Estimada senyora Reich!

Vinc avui amb dues petites peticions, les quals amb tota seguretat podrà solucionar 

vostè per telèfon a través de la senyoreta Schlüsser.

El senyor Walther ha enviat un compte per 4.608,- marcs “per la seva estada a 

Barcelona durant l’execució del pavelló” i una factura de 3.752,70 marcs “per la 

col·laboració a Berlín en la projecció del pavelló”. El senyor Walther va rebre les seves 

dietes immediatament pagades, així com les despeses de viatge. Li estaria molt agraït 

si em pogués dir si les quantitats, que personalment em semblen elevadíssimes, són 

correctes i si les he d’abonar al senyor Walther.

A la senyoreta Hahn i a la senyoreta Uhland els pagaré la resta a començament de 

novembre, tot i que també em sembla una mica exagerada. Malauradament, abans no 

disposava de diners. Acabo de tancar un acord amb el Banco alemán a fi de poder 

pagar petites quantitats.

Al senyor Straub, a més a més dels ja abonats 1.000,- marcs, li he firmat un taló 

addicional per valor de 500,- marcs.  Ell, però, ens en reclama 1.900,- marcs. Li prego 

m’indiqui si he de pagar-li la diferència de 400,- marcs o bé, en vistes de l‘escàs 

rendiment del seu treball, ho he de deixar en aquests 1.500,- marcs doncs era aquesta 

la quantitat de l’oferta.

L’empresa Elite-Diamant (representant, el senyor Weinhagen) es nega a pagar els deu 

rètols que va encarregar. Es remet a una carta del 20.3 que li adjunto. El representant 

descarta aquest escrit, en el que es diu que s’havien de subministrar els deu rètols. 

Si us plau, comuniqui’m si vostè és del mateix parer doncs, d’altra manera, Severain  

hauria de pagar els rètols. O estan inclosos en e l’import global de 35.000,- marcs?

Adjunt algunes postals del pavelló fetes per part dels espanyols i que tenen una 

molt bona sortida. La figura de Kolbe, malauradament, va estar il·luminada durant la 

Deutsche Woche a petició del senyor von Schnitzler. Ara, però, per motius d’estalvi 

m’he vist obligat a prescindir de la il·luminació. Desafortunadament, durant el congrés 

de l’associació cultural, en el que també hi havia d’haver il•luminació, una persona 

caigué dins de l’aigua.

Gràcies a Déu, la Deutsche Woche ja és aigua passada. Estem exhaurits; així, doncs, 

anirem un parell de dies als Pirineus.

En aquests moments estem preparant el desmuntatge. Li estaria molt agraït si es 

pronunciés sobre la millor manera d’enviar tot el material que ens pertany, això és, 

les vitrines dels artistes llibreters, les vitrines de Krupp, etc. Més endavant haurà 

d’importunar seriosament al senyor Mies a fi que aquest es manifesti sobre la venda 

del pavelló. Per la meva part, a instàncies del senyor von Schnitzler, també escriuré 

a Köstner & Gottschalk, si per ventura pot ser d’ajuda en la venda o en la reutilització 

del material. En això darrer m’agradaria saber l’opinió del senyor Mies. Li prego una 

resposta el més abans millor.

En els pròxims dies sortiran les factures. Abans no s’enviïn a la Elektrowerke i a la 

Deutsche Seide, li volia demanar que el senyor Mies expliqués “carta d’agraïment” 

els motius del sobrepreu del pressupost. El senyor von Schnitzler vol adjuntar a les 

factures còpia de les cartes que aquí li remeto. M’he permès de fer notar que això 

per si sol no bastaria, però que potser fóra necessari una anàlisi més objectiva i 

detallada, siguin quins siguin els motius pels quals s’han produït aquestes despeses 

addicionals. Li estaria veritablement molt agraït si em pogués donar la seguretat que 

se’n farà càrrec d’això darrer doncs, naturalment, no sé què és el que hi havia previst 

en el seu pressupost i amb què estan relacionades aquests sobrepreus en detall. 

Les actes de la Deutsche Seide varen ser sostretes de les capses del senyor Strauss 

que es trobaven en el vapor i, posteriorment, es varen ficar dins d’una maleta, també 

robada, de la Krupp-Germania-Werft. Després de diverses reclamacions s’han enviat 

a la senyoreta Schlüsser. Per desgràcia, el representant senyor Berndt no va posar la 

adreça correcte i aquí s’explica que els comentaris per part de la senyoreta Hahn  i la 

senyoreta Uhland han comportat una considerable indignació al senyor representant. 

En qualsevol cas, estic content que s’hagin trobat les actes doncs, tant el senyor 

Strauss com la senyoreta Habrik, ambdós juraren que les havia perdut jo. Potser seria 

vostè tan amable de mirar-se les actes i de dir-li a la senyoreta Schlüsser si cal enviar-

les al senyor Strauss. A més a més de les actes de la Seide, en l’enviament sostret 

hi havia altres actes. Reconeixerà immediatament si són importants per a emetre les 

factures; en cas afirmatiu, demani a la senyoreta Schlüsser que les enviï o bé al senyor 

Strauss o bé a nosaltres. En el cas que en les actes hi hagi algun serrell que hagi de 

ser contemplat a l’hora de fer comptes, valoraria en gran manera que m’enviés un 

telegrama.

Salutacions cordials, pel Dr. Von Kettler, qui mentrestant ha partit de viatge 

(signatura Habbe)

C | T22 
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C | T23 Carta. 08/11/29

Lilly Reich

a Eduard von Kettler 

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció Mònica Vidal

El 8 de novembre de 1929

A l’atenció del Comissariat General alemany de l’Exposició Internacional de Barcelona, 

Barcelona, Ronda Universitat 10

Benvolgut senyor von Kettler!

Moltíssimes gràcies per la seva carta del 29/X i els adjunts, que han arribat 

primerament el 5/XI.

La liquidació del senyor Walther és correcte. La quantitat no contempla només el 

pavelló, sinó també fa referència a tota la resta dels treballs pels quals necessitàvem 

càlculs estàtics com, per exemple, pel pavelló de l’electricitat, el palau químic, el 

palau tèxtil, etc., etc. El senyor Walther li reescriurà, conseqüentment, per motius 

de conveniència la seva liquidació en aquest sentit. A més, els càlculs estàtics es 

remuneren segons les tarifes oficials de l’Associació d’arquitectes alemanys (B.D.A.) i, 

més exactament, prenent com a base aquestes, la quantitat pels treballs realitzats seria 

fins i tot més elevada.

Igualment volia fer-li notar, en referència al les dames Hahn i Uhland que aquests es 

troben absolutament en el marc de la normalitat; són, per exemple, les mateixes tarifes 

que el senyor Dr. Raemisch va pagar en el seu moment per a la Berliener Austellung 

segons marcaven els honoraris de l’associació per a treballs artístics, que en cap 

moment es poden comparar amb els tipus que cobra un representant o bé un empleat 

comercial, sense tenir en compte que, personalment, sóc de l’opinió que aquesta 

qüestió no importa a ningú! Li prego encaridament pagui a ambdues dames la quantitat 

que encara els queden pendents al més aviat possible doncs, com que ambdues són 

professionals autònomes, en són totalment dependents. Peltra banda, se m’acaba 

d’ocórrer que encara no hem abastat la quantitat autoritzada segons pressupost de 

10.000,- marcs per a la decoració de la Deutsche Seide, segons pot comprovar dels 

meus comptes.

En el cas del senyor Strauss no li puc donar cap opinió. Desconec el que va acordar 

amb ell i, pel que fa al seu rendiment laboral, tampoc sé fins a quin punt cal tenir en 

compte l’extraordinària demora i la resta de complicacions.

El cas Elite-Diamant, al meu entendre, és bastant clar. Es va avisar a l’empresa que 

només se subministrarien 5 rètols i, per tant, els cinc restants els haurà de pagar. Els 

primers cinc van a càrrec de l’import global de 35.000,- marcs de Severain.

C | T23 En el que concerneix les vitrines, he parlat amb el Werkbund. La senyoreta Mia Seeger 

ja li va telefonar arrel de la seva visita aquí. Espera en realitat bastant impacient notícies 

sobre els preus, mesures i pagaments. Eventualment es podrien fer servir a la petita 

exposició de Monza així com, també, per a la propera exposició del Werkbund prevista 

a París a l’estiu, la qual serà finançada per l’oficina d’exteriors. El millor serà que enviï 

fotografies i mesures, etc. a les oficines del Werkbund doncs és allí on convergeixen 

tots els fils. Puc pensar que tant el contraxapat com les vitrines del Palau Comercial 

podran ser reutilitzats en l’exposició a Monza. Potser també poden adjuntar fotografies, 

etc. Aquí no disposem de cap tipus d’esquema.

Pel que fa a la valoració del pavelló, el senyor Mies es posarà en contacte amb el 

senyor Köstner. Li comunicarem el possible acord en el seu moment. En principi, el 

senyor Mies era de l’opinió que s’aprofités allà mateix.

En el cas de les factures que han d’arribar a la Elektrowerke no podem dir gaire 

cosa més. El senyor Mies ja va explicar clarament en una carta els motius d’aquests 

sobrepreus, que de cap manera refuten les objeccions del senyor von der Heyden. I les 

raons generals d’aquestes despeses addicionals li són suficientment conegudes. Es 

tracta, simplement, de presentar-les adequadament.

Com que per fi hem rebut ara fa molt pocs dies les actes de la Deutsche Seide, un 

cop haguem pogut revisar-les,li farem, arribar una breu explicació, que posteriorment 

podrà ser adjuntada. La desaparició i reaparició d’aquestes actes és veritablement un 

misteri. Dubto que mai pugui ser aclarit. El senyor Strauss ja ha donat una ullada a les 

actes doncs tant el senyor Mies com jo mateixa érem de viatge quan van arribar. Les hi 

reenviaré tan bon punt ja no les necessitem. A banda que, tant a mi com a la senyoreta 

Schlüsser, ens sembla que el dossier de les actes s’ha aprimat una mica, tot i que del 

cert no puc assegurar que hi falti alguna cosa.

De la Deutsche Woche aquí hem pogut llegir molt poc. Espero que per a vostè i la 

seva esposa, i per a la senyoreta Seegrin fos, malgrat tots els mals de caps, bastant 

agradable.

Aquests dies esperem el retorn del fotògraf senyor Niemann i estem molt encuriosits 

per si encara porta bones fotografies.

Amb les millors salutacions per a tots vostès, seva (sense signatura)
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El 25 de novembre de 1929 

Senyor Doctor Eduard von Kettler 

Barcelona, Ronda Universitat 10, 

Comissaria General d’Alemanya

Benvolgut senyor von Kettler!

Avui m’informa de nou la senyoreta Schlüsser sobre la reclamació de Älteseten 

Volkstedter Porcelanmanufaktur. Li vaig donar les explicacions que vaig poder i que 

vostè em va transmetre. Em preocupa que aparentment aquestes factures surtin sense 

cap comentari ni explicació que justifiqui els increments. Això ens sembla molt perillós. 

Temem que les empreses s’enfadaran sota aquestes circumstàncies, la qual cosa 

influirà en la disposició per pagar i serà també font de mals rumors. Per a les empreses 

s’hauria d’acompanyar almenys una carta circular detallada per a tots que aclarís les 

raons de l’encariment local. En la majoria dels casos cal donar una explicació particular, 

així que tampoc hauria de ser tan difícil. Em sembla apropiat desglossar partida per 

partida el pressupost mostrant aquelles que no es van excedir perquè es vegi que les 

que s’han excedit corresponen al muntatge local. Així s’evitarian possibles demandes 

d’aclariment. 

Addicionalment anotem els punts que expliquen l’encariment dels treballs de Bemberg:

1. Interrupció del treball a Berlín durant tres setmanes per la cancel·lació temporal de 

l’encàrrec. Això va causar una compressió de treball en un temps menor a l’esperat, i va 

suposar una sobrecàrega a totes les empreses de cromatge d’Alemanya. El resultat van 

ser costos elevats i lliuraments amb retards dels transportistes.

2. Sortides amb retard dels vaixells de vapor del port alemany que suposa entregues 

amb un retard de fins a 10 dies més.

3. Com a resultat d’un tardà lliurament es produeix un aprofitament insuficient de la mà 

d’obra el que provoca més tard, per l’acumulació i el retard, un esforç extrem.

(El punt 4 no figura a la llista)

5. Una vegada arribats els vaixells de vapor, les mercaderies es quedaven fins a 6 dies 

en el port franc abans de la duana i, després del subministrament, calia esperar un altre 

dia per la seva entrega al recinte de l’Exposició.

C | T25 Carta. 25/11/29

Lilly Reich

a Eduard von Kettler

Museum of Modern Art, MoMA

Traducció 

Anna Katharina Fett
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C | T256. El subministrament no transcorria a través del camí desitjat cap als llocs de treball 

perquè els carrers no estan acabats. Uns dies es van necessitar fins a 10 homes per 

realitzar el transport a peu d’obra.

7. El muntatge es va complicar especialment per falta de paletes qualificats, 

inexistència i veritables fallades del cablejat elèctric especialment en el Palau Tèxtil.

8. Per a treballs auxiliars de construcció va ser necessari, per exemple, efectuar 1600 

forats amb un trepant manual perquè no hi havia electricitat per a la màquina.

9. Per falta de petits elements de ferreteria (cargols, petites peces de fusta, etc.) els 

treballs no podien efectuar-se un després d’un altre.

(Sense signatura)

C | 26 Carta. 15/12/29

Ministeri d’Economia

a Georg von Schnitzler

Museum of Modern Art, MoMA
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El 15 de desembre 1929 

Berlín W 10, Viktoriastrasse 34

II 26301 

Al Comissari General d’Alemanya de l’Exposició Internacional de Barcelona

Berlin NW, Unter donin Limitin 78.

Resposta a la carta de l’11 de desembre 1929 -Nº 3710-

Per facilitar-li poder atendre els compromisos pendents i mantenir oberta la Secció 

Alemanya de l’Exposició de Barcelona fins al dia 15 de gener de 1930, he ordenat 

que li ingressin la quantitat de 550.000 RM al seu compte del Dresdner Bank a Berlín. 

Només des del punt de vista d’un tancament anticipat de la Secció Alemanya i una 

cancel·lació de pagaments, que tindria desavantatges importants per a vostè i una mala 

reputació per a Alemanya a l’estranger i especialment a Espanya, vaig aconseguir la 

disposició d’aquesta quantitat.

Però, emfatitzo especialment que aquest import no es posa a la seva disposició a 

fons perdut, per això demano que lluitin personalment amb totes les forces per a la 

minimització del dèficit present. Espero de vostè, que amb el seguiment enèrgic de les 

seves exigències, especialment cap als expositors alemanys que encara no van complir 

amb els seus compromisos completament, i amb una bona reutilització del material que 

va servir per a la construcció i equipament de la Secció Alemanya, es pugui retornar la 

majoria dels diners. De tota manera demano al costat d’aquestes mesures, de les quals 

em reservo una comprovació contínua, aplicar la màxima parquedat en la despesa.

Finalment demano que presenti vostè aquest decret als seus empleats i converteixi la 

seva consideració en obligació. Li agrairia una confirmació clara. Pel seu ús, adjunt 

cinc còpies d’aquest decret.

En representació, signat Trendelenburg.

C | T26 Carta. 15/12/29

Ministeri d’Economia

a Georg von Schnitzler

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció 

Anna Katharina Fett
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C | T27 Carta. 18/12/29

Georg von Schnitzler

al Ministre d’Economia

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció 

Anna Katharina Fett

El 18 de desembre 1929 

Frankfurt a/M. 

II 26301

Al senyor Ministre d’Economia del Reich, 

Berlin W 10

Resposta a la carta del dia 15

Confirmo entregadament la recepció de la carta anteriorment citada.

El mandat d’usar l’import de 550.000 RM que s’han posat a la meva disposició sota 

observació explícita de les obligacions exposades en el paràgraf 2 de la carta, no 

només em sembla a mi i als meus col·legues una obligació cap al Govern del Reich, 

sinó una tasca honorable a la qual dedicarem el mateix afecte que al muntatge general 

de la Secció Alemanya. Em permeto afegir que només mitjançant l’accés temporal a 

fons de crèdit per qui signa i uns col·legues meus, es va aconseguir superar la difícil 

situació financera de fa mesos, evitant una suspensió de pagaments a Espanya. La 

satisfacció de tots els involucrats és enorme quan el Govern, a l’últim moment, ha 

aconseguit garantir l’èxit de l’Exposició.

Deixi’m per favor donar-li les gràcies en el meu nom i el dels meus col·legues.

El Comissari General d’Alemanya 

(signatura)

C | 28 Carta. 18/12/29

Georg von Schnitzler

a Ludwig Mies van der Rohe

Museum of Modern Art, 

MoMA

p.1
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C | T28 Carta. 18/12/29

Georg von Schnitzler

a Ludwig Mies van der Rohe

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció 

Anna Katharina Fett

Frankfurt a./M., el 18 de desembre 1929. Al senyor arquitecte Mies van der Rohe, 

Berlin.

Molt estimat senyor Mies van der Rohe!

Confirmant la meva conversació per telèfon d’ahir li adjunto una còpia del decret del 

Ministre d’Economia del Reich del dia 15 de desembre i també de la meva resposta 

d’avui. 

Vaig autoritzar en consequència al senyor von Kettler a pagar les demandes restants, 

acció que es realitzarà probablement en els pròxims dies. En un futur pròxim serà 

necessària una col·laboració intensa per a què, atenent la petició del pròpi ministeri 

d’Economia, s’aconsegueixi que paguin els expositors. 

A través de la I.G., vaig dirigir la carta adjunta als directors dels varis departaments 

de la empresa I.G.- Tinc curiositat de conèixer aviat de la seva part el què pensa 

fer la Seda Alemanya. Les reclamacions que falten ja estan en marxa per part de 

vostè i es van enviant al senyor von Kettler. Al llarg del mes següent es demostrarà 

especificament amb quí s’ha de negociar i contra qui el ministeri d’Economia del Reich 

pot presentar opcionalment una demanda. 

Li demano també que informi a la senyora Reich sobre el decret del ministeri.

Amb les millors salutacions, 

La seva 

(firma manuscrita)

El 18 de desembre 1929

Frankfurt a./M.

Al Senyor arquitecte Mies van der Rohe, Berlin.
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C | 29 Carta. 29/12/29

Gabriele Seeger

a Lilly Reich

Museum of Modern Art, 

MoMA

Transcripció 

d’Anna-Katharina Fett

A Barcelona, 29.12.29

Liebe Frau Reich,-

Zuerst viele herzliche und gute Wünsche zum neuen Jahr für Sie und Herrn Mies!- 

Nun haben wir also wirklich noch Weihnachten in Barcelona zugebracht; während 

ich schreibe, sehe ich nebenan bei Kettlers unseren kleinen Baum stehen. Es war ein 

sehr netter Heiliger Abend,- für mich das erste Mal nicht daheim, aber die wenigen 

Tage lohnten sich nicht nach Hause zu fahren, zudem ist nachträglich so sehr viel 

Arbeit, dass wir am Abend wieder brav ins Büro marschierten, wie überhaupt auch 

Sonnabend und Sonntag. Nur heute muss und will ich Briefe schreiben und so ist 

Kettler allein gegangen. Ein bisschen viel somit jetzt zusammen, da ja Heider auch die 

ganzen Bücher an uns abgegeben hat. Wir rechnen mit der Heimreise ungefähr Anfang 

Februar, den Rest hier soll ja Maiwald machen.

Ich will Ihnen heute, liebe Frau Reich, mit meinen herzlichsten Neujahrswünschen 

nämlich auch nochmals danken, dass Sie mich überhaupt zur Ausstellung gebracht 

haben,- als ich damals wegfahren wollte von Berlin, weil ich nichts fand,- und zuletzt 

noch mit Ihnen sprach,- hätte ich nie geahnt, dass es mir noch so gut gehen würde. 

Ich habe es wirklich ausserordentlich nett mit Kettlers hier, die viele Arbeit ist nicht 

so schlimm, weil ich sie gerne tue, vorher eigentlich nie der Fall war.- Dann haben 

wir das kleine Büro so gerne; leider müssen wir uns jetzt schon überlegen, wer 

die grosse Mattscheibe und das Mobiliar abkaufen könnte. Wenn wir natürlich das 

Angebot, das uns gemacht wurde, annähmen,- den Pavillon als “gutes Restaurant” zu 

vermieten (das Büro als Küche),- wären diese Überlegungen natürlich unnötig! Der 

betreffende Spanier kommt übrigens immer wieder ab und zu fragen,- ob wir uns nicht 

doch dazu bereit erklären würden?!- Neulich wurde die schwarze Scheibe neben der 

Beleuchtungswand eingerahmt,- das muss ich Ihnen noch erzählen; Gutte setzte dafür 

die hinter der Türe ein, da wir ja keine Ersatzscheiben haben. Sonst fiel niemand mehr 

ins Wasser,- auch die Figur ist seit langem wieder “unbeleuchtet”. Die Wasserrosen 

sind eingemoost und gestorben- trotzdem blüht sonst noch Alles ringsum,- der kleine 

Garten hinten mit XXX und Mimosen ist ausserordentlich hübsch. Es ist nämlich ganz 

warmes und sonniges Wetter hier,- sodass wir oft in der Ausstellung im Freien essen.-

Nochmals viele gute Wünsche für 1930,- herzlichst auch von Kettlers, für Sie und 

Herrn Mies,- und viele Grüsse, Ihre Gabriele Seeger
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C | T29 Carta. 29/12/29

Gabriele Seeger

a Lilly Reich

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció 

Anna Katharina Fett

A Barcelona, 29 de desembre de 1929

Estimada senyora Reich,-

En primer lloc moltes salutacions cordials per l’any nou per a vostè i el senyor Mies! 

Al final, hem passat el Nadal a Barcelona; mentre escric, veig el nostre bonic arbre al 

costat dels Kettler. Ha sigut una nit de Nadal molt bonica. Per a mi la primera vegada 

fora de casa, però no valia la pena tornar per tants pocs dies, a més a més, hi havia 

tanta feina que a la nit tornàvem valentament altra vegada a la oficina, també el dissabte 

i el diumenge. Ha estat massa perquè també el senyor Heider ens va entregar tots els 

llibres de comptabilitat. Calculem tornar a casa més o menys a principis de febrer i la 

resta de la feina l’haurà de fer Maiwald. 

Ara vull, estimada senyoreta Reich donar-li les gràcies un cop més, amb les meves 

més cordials salutacions per a l’any nou, perquè en general vostè em va portar a la 

Exposició. Quan volia sortir en aquell temps de Berlín perquè no trobava res i al final 

vaig parlar amb vostè, no em podia haver imaginat mai que finalment estaria tant bé. 

Veritablement  em trobo extraordinariament bé aquí amb els Kettler, la gran quantitat 

de treball no està tant malament perquè m’encanta fer-lo. Ara ens encanta la petita 

oficina, tot i que desafortunadament ja estem pensant qui podria comprar el vidre mate 

més gran i el mobiliari interior. Si al final acceptem l’oferta que ens han fet de llogar el 

Pavelló com a un restaurant d’autor (i la oficina com a cuina) aquestes consideracions 

serien innecessàries! Venen de tant en tant per a preguntar si estem d’acord!  L’altre 

dia van enmarcar el vidre negre al costat de la paret il·luminada - això encara li ho he 

d’explicar - , Gutte va utilitzar el que està darrere de la porta perquè ja no tenim vidres 

de recanvi. Peltre banda ningú més va caure a l’aigua. També la figura està sense 

il·luminar des de fa molt de temps. Els nenúfars es van cobrir de molsa i van morir, i tot 

i que als voltants encara hi ha flors, el petit jardí del darrere amb (il·legible) i mimoses 

és extraordinàriament bonic. Fa molt bon temps i podem menjar fora sovint.-

Altre vegada molts bons desitjos pel 1930, cordialment també dels Kettler per a vostè i 

el senyor Mies, i moltes salutacions del seu, Gabriele Seeger (firma manuscrita). 

C | 30 Carta. 05/01/30

Lilly Reich

a Gabriele Seeger

Museum of Modern Art, 

MoMA

p.1
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C | T30 Carta. 05/01/30

Lilly Reich

a Gabriele Seeger

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció 

Anna Katharina Fett

El 5 de gener de 1930

Benvolguda Seegerin!

De seguida li vull donar les gràcies per la seva tan amable carta amb salutacions pel 

nou any i vull correspondre a les salutacions per a l’any que ve de la meva part i de 

part de Mies per tots vostès. Va ser molt amable també que vostè ens informés de nou 

sobre la destinació del Pavelló del Reich. El pla de llogar-lo per a un restaurant és 

difícilment viable. Encara estem esperant la possibilitat de vendre’l. També lamentem 

que un dels vidres “gris ratolí” s’hagi destrossat, Com és possible? Li vull recordar a 

vostè que pels grisos, com també pels cristalls verds del Pavelló, existeixen cristalls de 

recanvi, de fet 3 peces del primer color i 2 del segon. Es van guardar en el magatzem 

gran de caixes que està darrere del Palau de l’Electricitat o les va guardar l’empresa 

Camalló que, per cert, conserva dos cristalls de recanvi per a l’arc de mig punt de la 

sala de Seda Alemanya. Sembla que el senyor von Kettler i Gutte es van oblidar d’això. 

Això és així mateix molt important pel proper desmuntatge. Strauss ha d’estar informat 

d’això també.

Demà vindrà la seva germana per conversar sobre les possibilitats del material que 

eventualment es podrà usar.

Amb moltes salutacions, seva 

(sense signatura)

També altres petits vidres negres.

C | 31 Carta. 20/02/30

Georg von Schnitzler

a Höchst

Politisches Archiv, Berlin

p.1
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C | T31 Carta. 20/02/30

Georg von Schnitzler

a Höchst

Politisches Archiv, Berlin

Traducció 

Anna Katharina Fett

A Ffa.-Höchst, el 20 de febrer 1939

Exposició Internacional de Barcelona 1929 

El Comissari General d’Alemanya 

Societat de crèdits del Reich, Societat anònima

Berlin W.8, Behrenstr. 21/22

Assumpte: Crèdit / Exposició Internacional de Barcelona 1929. Resposta a la carta del 

dia 10 de febrer de 1930.

La intenció original de vendre el Pavelló de representació tal qual, després del 

tancament de l’Exposició a Espanya, no es va realitzar perquè no es van trobar 

compradors a causa de la difícil situació financera i política d’Espanya. Per aquesta 

raó va caldre desmuntar-lo; els treballs de desmuntatge van començar a la primera 

setmana de febrer. A causa de les altes tarifes duaneres pels materials valuosos, 

especialment el marbre i el vidre, es comprèn com a necessari la reexpedició a 

Alemanya. Les negociacions per a l’aprofitament del material a Alemanya començaran 

al més aviat possible i s’espera poder trobar interessats, especialment pel marbre. 

Espero poder donar-li una informació més precisa abans de mitjan març com a molt 

tard i m’acomiado amb molt respecte.

Signat Doctor Georg von Schnitzler

C | 32 Carta. 05/03/30

E.W. Maiwald 

a Ludwig Mies van der Rohe

Museum of Modern Art, 

MoMA

p.1
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C | T 32 Carta. 05/03/30

E.W. Maiwald 

a Ludwig Mies van der Rohe

Museum of Modern Art, 

MoMA

Traducció 

Anna Katharina Fett

A Barcelona, el 5 de març de 1930 

Ronda Universitat 10

Al senyor Mies van der Rohe, Berlin W,

Am Karlsbad 24

Benvolgut senyor Mies,

Atès que el marbre del Pavelló sortirà des d’aquí cap a Hamburg en els pròxims dies i 

en dues o tres setmanes també el travertí, li agrairia molt si pogués negociar vostè amb 

Koestner & Gottschalk. Com vostè coneix el material com ningú, em semblaria lògic 

que parlés ara amb Koestner & Gottschalk sobre un aprofitament eventual del material 

ja que, òbviament, dono importància a aprofitar aviat el Pavelló de la manera que sigui.

D’acord amb el seu telegrama vendré aquí les peces de ferro i espero poder pagar amb 

això els costos de desmuntatge.

Els perfils cromats s’enviaran també a Hamburg i ja vaig escriure a Berliner Metall-

Gewerbe (la indústria de metall de Berlín), que només puc negociar sobre això quan 

tinguem clar què passarà amb el Pavelló en el futur. Potser vostè em podrà informar 

sobre la seva opinió i la posició del senyor Koestner en referència a l’aprofitament del 

material.

Amb salutacions cordials també per a la senyora Reich, 

el seu molt devot (manuscrit) 

(signatura)

C | 33 Carta. 13/10/30

Karl Ritter

a Georg von Schnitzler

Politisches Archiv, Berlin

p.1
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C | T33 Carta. 13/10/30

Karl Ritter

a Georg von Schnitzler

Politisches Archiv, Berlin

Traducció 

Anna Katharina Fett

Berlín, el 13 d’octubre 1930

El Director ministerial Ritter.

En cas que el benefici del material del Pavelló Alemany de l’Exposició Internacional 

de Barcelona de 1929 i altres materials de l’Exposició fos menor de 110.000 RM, 

assumeixo la responsabilitat de pagar la diferència fins a

50.000 RM (en paraules: cinquanta mil RM)

al Comissari General d’Alemanya a Berlín per a l’Exposició Internacional de Barcelona 

de 1929.

(Signatura)

Pel Comissari General d’Alemanya de l’Exposició Internacional de Barcelona 1929 en 

Berlín.

C | 34 Carta. 13/03/33

Fritz Schüler

a Ludwig Mies van der Rohe

Politisches Archiv, Berlin

p.1
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C | T34 Carta. 13/03/33

Fritz Schüler

a Ludwig Mies van der Rohe

Politisches Archiv, Berlin

Traducció 

Anna Katharina Fett

A Berlin, el 13 de març de 1933 

Enginyer diplomat i arquitectes 

Fritz Schueler 

Elm-Siemensstadt, 

Koenigsdamm 283 b,

Al senyor Mies van der Roher, 

Berlin W. 35 

Am Karlsbad 24

Molt estimat senyor professor!

Fa uns dies, ocasionalment a través d’un concurs, vaig tenir la mala experiència de 

percebre que el disseny pel pavelló de Subministrament Elèctric a Barcelona no va ser 

meu, sinó de vostè, molt estimat professor.

Per aquest motiu, li demano una comfirmació conforme el disseny interior i el muntatge 

del pavelló de Subministrament Elèctric és meu, fins i tot la ignaguració va ser dirigida 

per mí mateix.

Li demano, entre amics, si podría enviar-me aquesta confirmació el més aviat possible.

Li dono les gràcies per anticipat, i rebi de part meva el més alt respecte

(Firma manuscrita)

(Hi ha una nota escrita a mà i signada) 

C | 35 Carta. 18/03/33

Ludwig Mies van der Rohe

a Fritz Schüler

Politisches Archiv, Berlin

p.1
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C | T35 Carta. 18/03/33

Ludwig Mies van der Rohe

a Fritz Schüler

Politisches Archiv, Berlin

Traducció 

Anna Katharina Fett

El 18 de març de 1933

Al senyor Enginyer diplomat i arquitecte Fritz Schüler 

Elm-Siemensstadt, Königsdamm 283 b

Molt benvolgut senyor Schüler!

Li confirmo que el disseny de l’interior del Pavelló d’Electricitat de l’Exposició de 

Barcelona és de vostè i també que el muntatge va ser dirigit per vostè.

Amb altíssim respecte 

(sense signatura)
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