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La construcció de l’arquitectura per a la industria entre els anys 1939 i 1969 a l’àrea de Barcelona va 
suposar un repte per a tots els que hi van intervenir, doncs en un entorn de postguerra amb greus 
limitacions econòmiques, tècniques i culturals, va sorgir la necessitat de construir nous edificis 
industrials, amb nous programes com ara la química, l’alimentació, l’electrònica o el motor i amb noves 
necessitats d’espais de grans dimensions, diàfans, lluminosos i ben ventilats. 
 
Es presenta a continuació una primera recerca sobre les aportacions tècniques rellevants en la 
construcció d’aquests edificis, que van ser motor d’innovació en tots els nivells i que es van 
desenvolupar en una situació excepcional, de la que es pretén analitzar els protagonistes, les 
circumstàncies, els motors de la innovació, el context material i les limitacions normatives. 
 
Paraules clau: Arquitectura industrial, innovació, postguerra, Barcelona. 

 
1. Introducció. 
 
Els principals objectius de la recerca són: 
 
Comprendre el procés d’innovació que porta a 
resoldre els nous problemes constructius i 
programàtics sorgits en el context d’autarquia dels 
anys de postguerra a Barcelona. 
 
Analitzar el paper de motor de la innovació que té la 
indústria i dels seus participants, així com les 
influències determinants en la direcció que va 
prendre la construcció dels nous edificis industrials. 
 
Analitzar els processos de la transferència del 
coneixement de l’arquitectura i els sistemes 
constructius o materials que la formen durant els 
anys de postguerra i autarquia. 
 
Reconèixer el rol del agents participants: 
arquitectes, constructors, promotors i empreses de 
productes de construcció. 
 
Partim de varies hipòtesis: 
 
La innovació tècnica és consubstancial a la 
arquitectura, especialment quan no existeixen 
solucions convencionals a models canònics 
(problemes nous que demanen solucions noves). 
 
L’autarquia genera un model específic d’innovació 
d’abast limitat i constret per limitacions materials, 
legals i culturals. 
 
La innovació té diferents vectors de projecció: 
material, de procés, de sistema o d’interrelació, i totes 

elles es veuen afectades per les situacions d’autarquia 
presents en el temps i espai objecte d'estudi. 
 
2. Estructura de la recerca. 
 
S’ha dut a terme un anàlisi quantitatiu previ de 
casos amb un criteri extensiu, que inclou un llistat de 
56 edificis per a la indústria construïts durant els anys 
de la mostra. De cada edifici s’ha redactat una fitxa 
resum amb les principals característiques 
constructives d’aquest, que situades cronològicament 
en el marc temporal de la mostra, permet observar 
l’evolució dels diferents sistemes constructius al llarg 
dels anys.  
 

 

Figura 1. Exemple d’una de les fitxes tècniques de la mostra. En 

aquest cas del Mercat del Bon Pastor de Barcelona. 1962. 

 
A patir dels resultats obtinguts es va confeccionar 
una gràfica (Figura 2) resum que permet la 
visualització de forma clara de l’evolució canviant de 
les tecnologies que es van anar implantant 
progressivament..  
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Figura 2. Fragment de la taula resum del primer anàlisi quantitatiu 

i gràfica amb els resultats. 

Tot i això, vam considerar que les conclusions 
quantitatives d’aquesta primera part requerien una 
anàlisi qualitativa complementaria pel que fa a la 
relació entre l’arquitectura industrial de cada moment 
i el seu entorn econòmic, cultural i polític. 
 
Així que s’ha desenvolupat un sistema d’anàlisi 
matricial que cerca trobar els punts de connexió 
entre el context històric i la materialitat constructiva. 
Aquest es formalitza en una trama de 5x5, que inclou 
5 elements de recerca contextual i un anàlisi 
qualitatiu amb criteri selectiu de 5 conjunts 
arquitectònics significatius pel que fa a la seva 
rellevància en l'aplicació d’innovacions tecnològiques 
o la repercussió o influència que van tenir en els anys 
posteriors. Destacar que tots ells formen part de 
Guies d'Arquitectura de la ciutat i han estat 
preservats per altres usos un cop extingida la activitat 
industrial. 
 
Elements contextuals: 
 
I   L’edifici com a motor d’innovació constructiva. 
Estat de l’art. 
II  Punt de vista del client. La nova indústria 
III La formació continuada de l’arquitecte. 
Transferència de coneixement. Entrevistes 
IV Publicitat de materials i sistemes constructius en 
revistes especialitzades 
V Fotografies de la construcció. Arxius empreses 
 
Llistat dels conjunts industrials de l’anàlisi qualitatiu: 
 
1 Hispano-Olivetti (1942 -). 
2 Menjadors per a la SEAT a la zona franca (1956). 
3 ENMASA (1957). 
4 La filial de SEAT a la plaça Cerdà (1957-1965).  
5 Lámparas Z (1959). 
 

 

Figura 3. Matriu 5x5 utilitzada per la recerca. 

 

3. Etapes del context de postguerra a Espanya. 

 
L’autarquia radical dels primers anys 40 (1939-
1955), es caracteritza per un aïllament econòmic i 
cultural, alta inflació, intervencionisme del Govern 
sobre la producció i distribució (INI), manca de 
matèries primeres (deficient industria siderúrgica i del 
ciment), augment dels preus dels materials de 
construcció, limitacions en l’ús de l’acer, mà d’obra 
poc qualificada i de baix cost, manca d’inversió en 
recerca i deficient modernització de la indústria. 
 
Posterior etapa de lleugera recuperació (1955-
1961), que es caracteritza per una lenta obertura 
econòmica, social i cultural, millora progressiva de les 
relacions exteriors (EUA), primeres importacions, 
millora de la capacitat productiva, arribada 
d’empreses estrangeres, progressiva mecanització de 
les obres i millora de  la transferència del 
coneixement arquitectònic. 
 
Fi de l’autarquia a partir del Pla d’estabilització i 
desenvolupament (1961-), que va suposar expansió 
econòmica i obertura del país a l’exterior, polítiques 
inflacionistes, augment dels preus, liberalització de 
les restriccions sobre la construcció, millora lenta de 
la mecanització, mà d’obra encara poc qualificada i 
desenvolupament de la prefabricació. 
 
4. Resum dels 5 elements contextuals. 

 
I   L’edifici com a motor d’innovació. Estat de l’art. 
 
Aquest apartat tracta d’un recorregut històric a través 
de l’evolució dels sistemes constructius dels edificis 
per a la indústria a través de les innovacions 
tècniques.  
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Les construccions industrials posseeixen una sèrie de 
valors tecnològics, arquitectònics, sociològics i 
paisatgístics que fan d'elles un testimoni de primera 
magnitud per conèixer la història de l'evolució i la 
implantació de les innovacions arquitectòniques tant 
en els àmbits tècnics com  estilístics. Els processos 
d'innovació s’han anat desenvolupant en cada cas 
relacionats amb el moment específic en el que es 
situen els seus participants. La fàbrica com a model 
social, organitzatiu i arquitectònic. 
 
A partir del segle XVIII els edificis industrials han 
estat uns llocs on s’han desenvolupat i intercanviat 
noves tecnologies i on s’han aplicat innovacions en 
tots els àmbits, i per tant, la construcció i la 
organització de les pròpies fàbriques han estat bons 
indicadors de la revolució tecnològica de cada 
moment. Així, les fàbriques són essencialment 
contemporànies, doncs reflecteixen amb precisió les 
circumstàncies exactes del moment i el lloc on es 
situen. 
 

 

Figura 4. Molí de la Vila, situat al centre de Capellades 

(actualment el Museu Molí Paperer del MNACTEC) i postal 

antiga dels Molins de paper de Capellades.. 1735.  

 

 

Figura 5. Imatge interior i plànols de la fàbrica de Charles Bage a 

Shrewsbury, Anglaterra. 1797. 

 

 
 

Figura 6. Secció tipus de la patent de formigó armat Mouchel – 

Hennebique (1892) i aplicació a la filatura Charles VI. 

 

 

Figura 7. Imatge exterior i interior de l’edifici 10 de la Fàbrica de 

Packard. Albert i Julius Kahn. 1905. 

 

Figura 8. Centre tècnic de General Motors a Warren, Michigan. 

Construït per Eliel i Eero Saarinen entre el 1948 i el 1956. 

Les fonts d’energia predominants a la producció 
fabril han anat influint a l’arquitectura dels espais de 
treball. Des de les manufactures, els ginys moguts per 
cavalls o mules, les rodes hidràuliques, l’ús estructural 
del ferro, la màquina de vapor, el formigó armat o 
l’ús de l’electricitat, aquetes han adaptat la seva 
ubicació, tipologia i sistemes constructius per 
aprofitar de la forma més eficient possible les 
innovacions del moment, que alhora eren motor de 
les pròpies indústries. 
 
II  Punt de vista del client. La nova indústria 
 
L’anàlisi del punt de vista dels clients d’aquests nous 
espais ens permet ubicar l’origen del capital 
(nacional, estranger , privat,  públic, mixt etc..), els 
tipus de programes industrials, els motius de 
l’emplaçament dels conjunts industrials en relació 
amb la ciutat i les seves connexions logístiques, 
l’origen de la transferència dels coneixements aplicats 
en el disseny o la construcció o  la consideració de la 
fàbrica com a marca, més enllà d’un espai de treball.  
 
III Punt de vista de l’arquitecte. Transferència de 
coneixement. Entrevistes. 
 
En aquest apartat, i a patir de recerca documental i 
les entrevistes personals a alguns dels protagonistes ( 
César Ortiz-Echagüe, Francesc Bassó i Oriol 
Bohigas), repassem les diferents fonts d’informació 
que van permetre la limitada transferència de 
coneixement arquitectònic durant aquells anys. Així, 
s’ha analitzat l’ensenyament a les escoles 
d’arquitectura (ETSAB i ETSAM), les publicacions 
que arribaven a les biblioteques dels col·legis 
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d’arquitectes (COAC i COAM) o les pròpies escoles, 
algunes de les exposicions de l’època, les trobades de 
debat arquitectònic o els viatges que van realitzar els 
arquitectes. 
 
IV Publicitat de materials i sistemes constructius en 
revistes especialitzades. 
 
L’objectiu d’aquet apartat és aportar una visió general 
de l’evolució dels sistemes constructius i els materials 
disponibles per a la construcció, a partir d’una 
mostra cronològica de la publicitat i la publicació 
d’articles tècnics a les revistes especialitzades així 
com en publicacions generalistes entre els anys 1939-
1965.  
 

 

Figura 9. Publicitat de la revista Informes de la Construción. 1953 

L’anàlisi cronològic inclou imatges de les revistes 
originals, permetent visualitzar l’evolució dels 
materials i sistemes constructius que van anar 
apareixent i evolucionant. La mostra inclou les 
revistes Cuadernos de Arquitectura (1944 - ) i la 
Revista Nacional de Arquitectura (1941 - ).  
 
V Fotografies de la construcció. Arxius empreses. 
 
La recerca d’imatges de l’interior i l’exterior dels 
edificis de la mostra durant la seva construcció, ens 
permet observar elements de la organització interna 
de les obres, l’anàlisi dels sistemes constructius més 
enllà del llistat de la fitxa de característiques i aporta 
una visió de la realitat constructiva de cada moment. 
 

 

Figura 10. Construcció d’un forjat de la Hispano-Olivetti de 

Barcelona el 24 de setembre de 1941. Fons Hispano-Olivetti. 

La recerca ha portat als arxius personals dels 
arquitectes, de les empreses (Fons SELEZ, 
OLIVETTI o SEAT) i d’organitzacions d’antics 
treballadors, arxius d’universitats (UNAV i ETSAB), 
els col·legis d’arquitectes (COAC i COAM), els 
arxius municipals, publicacions especialitzades etc... 
 
5. Relació dels 5 conjunts industrials. 
 

 

Figura 11. Ubicació dels 5 conjunts a Barcelona. Mapa 1953. 

1 Hispano-Olivetti (1942 - 1954) 
 
Conjunt industrial situat a la trobada entre l’actual 
avinguda Diagonal i la Gran Via de les Corts 
Catalanes de Barcelona. La primera fàbrica del 
conjunt es va executar durant l’any 1942 i les 
successives ampliacions els anys posteriors 1944, 
1947 i 1954.  
 
El client va ser Olivetti, que ja disposava d’un 
important conjunt industrial a Ivrea, Itàlia i que 
pretenia l’exportació del seu ideari social i la 
transmissió formal i tècnica de les fàbriques 
construïdes recentment a Itàlia. Aquesta transmissió 
es va realitzar a través de l’arquitecte Italo Lauro, que 
va firmar el projecte juntament amb l’arquitecte 
català Josep Soteras i Mauri. La constructora va ser 
Material y Obras S.A. 
 

 

Figura 12. Vista exterior de la primera fábrica. 1942. Fons 

Hispano-Olivetti.  
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Figura 13. Fotografia de l’obra. Setembre 194. Fons HO  

 

Figura 14. Vista del conjunt arquitectònic. Fons Hispano-Olivetti.  

 
Resum dels elements més destacats del projecte: 
1 La transferència de coneixements formals i 
tècnics entre de la central d’Olivetti d’Ivrea (Itàlia) i 
Hispano-Olivetti S.A. El rol de la inversió estrangera 
en capital i coneixement cara la innovació local. 
2 El treball col·laboració entre tècnics estrangers i 
tècnics locals. 
3 La concepció i execució de l’estructura de 
formigó armat. L’actualització i posada al dia d’una 
tècnica constructiva que a Barcelona està congelada. 
4 La implantació de solucions innovadores pel 
que fa a l’ús dels materials per a les façanes, les 
cobertes i la organització del procés d’execució 
general. 
 
2 Menjadors per a la SEAT a la zona franca (1956) 
 
El 1953, el llavors director de SEAT, José Ortiz-
Echagüe (1880-1980), va encarregar al seu fill César 
Ortiz-Echagüe (1927 -) el projecte per a la 
construcció dels menjadors de la recentment 
inaugurada planta de producció de SEAT a la zona 
Franca de Barcelona.  
 
Va ser el pare de l’arquitecte el que va suggerir l’ús de 
l’alumini per l’estructura de l’edifici, doncs havia estat 
president de Construcciones Aeronáuticas S.A., i 
tenia un bon coneixement del material. La 
col·laboració amb els enginyers de CASA va 
permetre que finalment el 1956 es va inaugurar un 
edifici completament modular format per pavellons 
connectats lateralment i resolts amb estructura i 
cobertes d’alumini, que alhora va incorporar 
innovacions tècniques pròpies del sector aeronàutic. 
 

 

Figura 15. Vista aèria dels menjadors.  

 

Figura 16. Imatges de l’execució de les obres de muntatge de 

l’estructura d’alumini. IC nº 79 

 

Figura 17. Imatge interior d’un dels menjadors.  

Resum dels elements més destacats del projecte: 
 
1 Ús de l’alumini com a materials per a l’estructura. 
Prefabricació i muntatge. 
2 Col·laboració entre arquitectes i una empresa d’un 
altre sector (aeronàutica CASA). 
3 Instal·lacions. Climatització complerta del 
conjunt d’edificis. 
4 L’arquitectura com a imatge de marca. 
 
3 ENMASA (1957) 
 
L’empresa de l’INI ENMASA, procedent de 
motores Elizalde, que estava especialitzada en 
l’elaboració de motors d’aviació va encarregar el  
passat 1951 a l’arquitecte racionalista Robert 
Terrades i Via la nova fàbrica, que es situaria a un 
solar de 8 ha al carrer de Sant Adrià, 49 al Bon Pastor 
de Barcelona, disposaria de 16.663 m2 construïts i 
estaria formada per una gran nau taller construïda 
amb estructura d’acer i les oficines i menjadors a base 
de formigó armat.. La construcció es va dur a terme 
entre els anys 1956 i 1957. 
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Figura 18. Vista del conjunt arquitectònic. Fons TAF 

 

Figura 19. Fotografia de l’execució d’un dels forjats. DOCOMO. 

Resum dels elements més destacats del projecte: 
 
1 Estructura metàl·lica de grans dimensions. 
2 Estructura de formigó per a càrregues de gran 
tonatge. Primers forjats per a 2 T/m2. 
3 Detalls constructius dels tancaments i implantació 
de materials inèdits com el poliestirè expandit o les 
armadures d’acer A52. 
 
4 Filial de SEAT a la plaça Cerdà (1957-1965)  
 
El president de SEAT tenia la intenció de projectar 
una imatge tecnològicament avançada de la marca a 
través de l'arquitectura moderna, i per això, a només 
un any de la finalització dels menjadors de la Zona 
Franca, va encarregar al propi César Ortiz-Echagüe i 
el seu soci Rafael Echaide el disseny de la nova filial 
de la marca a Barcelona. 
 

 

Figura 20. Plànols i imatges de l’execució de la torre. UNAV. 

Així, els arquitectes van plantejar un projecte 
ambiciós a nivell tècnic i formal. La situació 
estratègica del solar a l'entrada de Barcelona 
(encreuament entre l'actual Gran Via i el passeig de la 
Zona Franca) va permetre plantejar l'edifici com un 

gran aparador resolt a partir d'un conjunt de quatre 
edificis que es van projectar i construir en dues fases 
: la primera (1957-1959) va incloure els tallers (edifici 
A) i el gran magatzem de cotxes (edifici B), mentre 
que la segona (1959-1964) va incloure la torre 
d'administració (edifici C) i l'espai d'exposició i venda 
(edifici D). 
 
Resum dels elements més destacats del projecte: 
 
1 Estructura vista d’acer de 15 plantes de grans 
dimensions. Col·laboració amb tècnics dels Altos 
Hornos (Sagunto). 
2 Primeres fusteries d’alumini d’Espanya i 
introducció de nous sistemes sobre catàleg. 
3 Instal·lacions. Sistema d’aire acondicionat amb 
convectors (fred i calor) a gran escala. 
4 L’arquitectura com a imatge de marca 
5 Transferència de coneixement. Influència de 
l’arquitectura americana de Mies van der Rohe. 
 

 

Figura 21. Imatge del conjunt dels edificis que formen la filial de 

SEAT a Barcelona. 1965. Autor Francesc Català Roca. 

 

5 Lámparas Z (1954 - 1959) 
 
Conjunt fabril construït en dues fases. La primera per 
l’enginyer industrial Antoni Grau l’any 1954, que va 
incloure un gran forn de vidre i un taller, resolt amb 
una estructura mixt de formigó armat i acer. 
 
Posteriorment, en una segona fase, l'empresa va 
encarregar a l'arquitecte José Soteras Mauri la 
construcció d'un conjunt de 5 edificis que inclourien 
la nau de fabricació, les oficines generals, un edifici 
per al personal, vestuaris i la cantina, iniciant-se el 
1957 i finalitzant a mitjans del 1959.  
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Figura 22. Execució del forn de vidre. 1a fase 1954.  

 

Figura 23. Execució de la 2ª fase. Fons SELEZ. 

 

Figura 24. Conjunt fabril. 2a fase 1959.  

Resum dels elements més destacats del projecte: 
 

1 Incorporació d’elements estructurals prefabricats. 
2 El treball col·laboració entre tècnics i empresa 
constructora. 
3 La implantació de solucions innovadores pel que fa 
a l’ús dels materials per a les façanes, les cobertes i la 
organització del procés d’execució general.  

 
 

6. Conclusions 
 
La innovació generada durant l’etapa de postguerra 
es va desenvolupar de forma interrelacionada i amb 
la concurrència de múltiples factors.  
 
El mètode d’anàlisi s’ha resumit visualment en una 
en una gràfica d’estructura circular que mostra i 
interrelaciona l’entorn constructiu, econòmic i polític 

de la recerca, sent més ampli i extens del previst, pot 
tenir una projecció més enllà d’aquesta recerca. 
 
 

 

Figura 25. Resum visual dels 5 apartats contextuals de la recerca. 

 
El context va requerir de l’adopció de solucions 
derivades d'experiències anteriors, de solucions 
aportades de l'exterior pels promotors, 
d'experimentacions de risc i de visions de futur, 
arribant, fins i tot, a convertir l'obra en una indústria 
de prefabricació. 
 
Moltes de les innovacions observades han esdevingut 
posteriorment tecnologies d’ús convencional i han 
transcendit més enllà dels anys de la mostra. Els 5 
edificis de la selecció qualitativa mantenen els seus 
trets essencials tot i el canvi dels seus usos i d’altres 
innovacions han restat com a testimonis de 
singularitats. 
 
Les innovacions observades arriben a varis nivells 
d’actuació: el material, de procés, de sistema o 
d’interrelació, i tots ells es veuen afectades pel 
context. 
 
En aquesta època es va gestar la il·luminació 
moderna, la ventilació industrial, les grans llums, els 
tancaments d'obra de fàbrica o les finestres de 
perfilaria lleugera. 


