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Un complex cívic modern a Barcelona

Aquest treball és un estudi sobre 
l’arquitecte Manuel Baldrich i en concret 
sobre una de les seves obres més 
rellevants; tant per escala com per les seves 
qualitats arquitectòniques; les Llars Anna 
Gironella de Mundet, que es van construir a 
Barcelona entre els anys 1954 i 1957. 

La figura de Baldrich no ha estat 
molt estudiada des de la perspectiva 
contemporània i en concret en el cas de les 
Llars Mundet trobem molt poca bibliografia 
i aquesta no està centrada en els aspectes 
arquitectònics del projecte sinó en aspectes 
vivencials dels usuaris que relaten la seva 
experiència en primera persona. Si que 
hi ha un anàlisi arquitectònic fet pel propi 
arquitecte en el moment de finalització de 
les obres; però no hi ha disponible a dia 
d’avui un document d’anàlisi de les Llars 
Mundet com a projecte arquitectònic inscrit 
en la Barcelona dels anys cinquanta i en 
l’obra del principal arquitecte de la Diputació 
de Barcelona entre 1950 i 1966.

A continuació es realitza aquesta tasca de 
contextualització d’aquesta obra primer 
dins el corpus d’obres del seu arquitecte i 
després dins el panorama arquitectònic del 
moment, tant a Barcelona com a Europa. 
A través d’un anàlisi primer del complex 
com a un projecte global i després edifici 
per edifici es podran establir un seguit de 
relacions amb arquitectures modernes 
provinents de llocs tan distants com Itàlia i 
Finlàndia.

RESUM

Un arquitecte [Manuel Baldrich], per tant, que 
no sembla que hagi estat justament apreciat i 
la labor del qual encara espera ser estudiada 
adequadament i situada al lloc que es mereix 
[...].

Armesto, Antonio i Benedito, Mariona; 
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 257, 
2008
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Una de les tasques de qualsevol escola 
d’arquitectura és documentar les 
arquitectures remarcables que s’han produït 
al seu entorn; des d’aquest punt de vista hi 
ha una sèrie d’arquitectes que tot i no haver 
merescut mai una monografia estudiant 
la seva obra tenen una qualitat que val la 
pena posar sobre la taula per tal d’enriquir 
la cultura arquitectònica i el coneixement 
sobre l’arquitectura d’un moment i lloc 
determinats. En cap cas aquesta cultura 
arquitectònica pot centrar-se només en 
les principals figures i és des de l’escola 
d’arquitectura des d’on es pot reivindicar i 
estudiar les arquitectures menys conegudes 
però alhora importants i amb valors i 
reflexions que poden ser de interès avui. 
Aquesta postura sobre la investigació és 
defensada per diversos teòrics que han 
parlat i escrit sobre la importància de 
documentar les arquitectures que no són de 
“primera línia” de forma metòdica i rigorosa 
per tal de poder-ne extreure aquells valors 
que potser a simple vista no són visibles. 
En aquesta línia el professor Jonathan 
Sergison reivindica la importància d’aquest 
estudi metòdic i detallat; 1“quan fem un estudi 
d’un edifici que a primera vista es presenta 
anodí o corrent, hauríem d’entendre que tot 
i que possiblement no sigui una gran obra 
d’arquitectura, conté informació d’importància 
que es revelarà a través d’un estudi acurat”. 
L’any 2008 es va publicar a la revista 
Quaderns d’Arquitectura un article escrit 
pel professor Antonio Armesto i per Mariona 
Benedito sobre l’Escola-Residència Bell-
Lloc, obra de Manuel Baldrich. L’escola és 
un conjunt d’edificis situats a La Roca del 
Vallès que va ser inaugurat l’any 1968 i que 
representa un dels complexos escolars 
moderns més grans de Catalunya. Al final 

PREFACI

d’aquest article; els autors fan un breu 
perfil de l’arquitecte i remarquen la poca 
recerca que s’ha fet sobre la seva obra2; 
Un arquitecte, per tant, que no sembla que 
hagi estat justament apreciat i la labor del qual 
encara espera ser estudiada adequadament i 
situada al lloc que es mereix en la historiografia 
arquitectònica perquè pugui ser incorporada al 
patrimoni de la nostra experiència col·lectiva.

Una ràpida recerca sobre l’obra de Manuel 
Baldrich em permet formar-se una primera 
impressió sobre un arquitecte que va ser 
funcionari de la Diputació de Barcelona i 
que en conseqüència va desenvolupar un 
seguit de projectes de caràcter públic, totes 
elles de grans dimensions (ampliacions de 
l’Escola Industrial de Barcelona, l’edifici 
de les Piscines Sant Jordi o el complex 
d’edificis de Mundet) a més a més de 
col·laborar amb altres arquitectes molt 
rellevants del moment com Antoni Bonet 
i Castellana o Manuel de Solà-Morales. 
De totes les obres que va projectar, les 
Llars Ana Gironella de Mundet son per 
dimensions i característiques l’obra de la 
qual sorprèn més que no hi hagi reflexió 
arquitectònica contemporània. 

El projecte de les Llars Mundet de Manuel 
Baldrich no és a dia d’avui un projecte 
gaire documentat ni sobre el que s’hagi 
generat debat tot i la gran escala de la 
intervenció. Es tracta d’un projecte dut a 
terme des de l’administració pública, en 
concret des de la Diputació de Barcelona i 
que presenta un seguit de trets diferencials 
respecte als projectes contemporanis de 
1 Sergison & Bates, Papers 3, Londres: Quart 
Publishers, 2016.
2 Armesto, Antonio, Benedito, Mariona. Escuela-

Residencia de Bell-Lloc (1964-1968). Barcelona: Quaderns 
d’arquitectura i urbanisme 257, 2008.
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característiques similars; en primer lloc la 
voluntat paisatgística de la intervenció amb 
referents arquitectònics de primer ordre, 
també destaca el sòlid projecte artístic del 
conjunt, amb murals pintures i escultures 
d’artistes rellevants del moment i per últim 
la gran complexitat programàtica resolta 
amb les tècniques més avançades del 
moment per tal de aconseguir el correcte 
funcionament de tot el complex sense 
comprometre l’atmosfera de tranquil·litat i 
connexió amb la natura que volia aconseguir 
l’arquitecte. 

Aquesta voluntat paisatgística resulta 
un tret molt característic d’aquest 
projecte en relació amb alguns dels seus 
contemporanis, com el Polígon de Montbau 
per exemple, on també hi va intervenir 
Baldrich conjuntament amb Antoni Bonet 
i Castellana, que parteix de premisses 
molt diferents per a resoldre un programa 
i emplaçament similars. Les Llars Mundet 
i l’obra de Baldrich s’emmarquen en la 
modernitat arquitectònica, entenent aquesta 
modernitat com una 3concepció de l’espai 
arquitectònic representada mitjançant un 
espai lliure, fluid, obert, transparent, continu, 
abstracte, conceptual i indiferenciat, plantejada 
com una contraposició a l’espai acotat, estàtic, 
tancat, identificable, discontinu, específic, 
percebut i diferenciat volumètricament de 
l’espai tradicional. Baldrich planteja aquesta 
arquitectura moderna en una institució, 
la Diputació de Barcelona, que fins al 
moment comptava amb Joan Rubió i Bellver, 
l’últim arquitecte del modernisme català al 
capdavant.

3 Montaner, Josep Maria, La modernidad 
superada. Arquitectura, arte y pensamiento del siglo 
XX. Barcelona: Gustavo Gili, 1997

En aquest estudi sobre les Llars Mundet 
es podrà entendre el marc històric del 
projecte dins la carrera del seu arquitecte 
i a la ciutat de Barcelona i s’analitzarà les 
seves principals característiques així com 
les influències que va tenir l’arquitecte a 
l’hora de projectar un complex d’aquestes 
característiques; situant d’aquesta manera 
l’obra en el seu moment arquitectònic.



10

LES LLARS MUNDET (1954-1957)

11

Un complex cívic modern a Barcelona

ÍNDEX Resum

Prefaci

Índex

Objectius i metodologia

Les Llars Mundet (1954-1957)

1. Manuel Baldrich (1911-1966)

2. Orígens del projecte

3. Un complex cívic modern

             3.1 El projecte

             3.2 Els edificis

4. Una comparativa amb l’obra d’Alvar Aalto

5. Conclusions

Bibliografia

Annex A. Documentació gràfica

Annex B. Una conversa amb Ramon Graus

5

7

11

13

15

16

25

29

45

67

61

65

101



12

LES LLARS MUNDET (1954-1957)

13

Un complex cívic modern a Barcelona

Com ja s’ha introduït al prefaci; el principal 
objectiu d’aquest treball d’estudi és el de 
realitzar un anàlisi crític d’una obra de la 
que no hi ha hagut reflexió contemporània 
i d’aquesta manera poder valorar quins 
aspectes positius pot aportar avui en dia. 
Els objectius d’aquest anàlisi són a partir de 
la recopilació de la informació existent sobre 
el projecte i l’elaboració de documentació 
gràfica nova que en permeti un anàlisi 
sistemàtic i acurat. 

La metodologia necessària per a un anàlisi 
del projecte serà en primera instància 
les fonts primàries disponibles; revistes 
i articles de l’època de finalització del 
projecte així com llibres escrits per 
persones que van ser usuàries del projecte. 
En una segona fase és necessària la 
producció de nova documentació sobre 
el projecte de una forma ordenada; 
plantes alçats i seccions que permetin una 
comprensió global del projecte i particular 
de cada un dels edificis així com un seguit 
d’esquemes derivats d’aquests documents 
per tal d’entendre la seva organització, 
composició i funcionament així com les 
relacions amb altres arquitectures. 

També es considera oportú acompanyar 
l’anàlisi amb un reportatge fotogràfic per 
tal de poder transmetre consideracions 
sobre la materialitat i la situació actual del 
projecte. 

Aquesta documentació gràfica ens permetrà 
comparar el projecte amb un seguit d’obres 
contemporànies de característiques 

OBJECTIUS I METODOLOGIA

similars, centrant-se algunes obres d’Alvar 
Aalto, com el Sanatori de Paimio o el 
Complex Cívic de Seinäjoki però buscant 
relacions també amb altres arquitectures 
europees del moment. A partir d’aquestes 
comparacions podrem establir el marc amb 
el que es va projectar les Llars Mundet 
així com el bagatge i els referents del seu 
arquitecte.
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Les Llars Ana Gironella de Mundet són un 
conjunt d’edificis situats a la Vall d’Hebron 
a Barcelona, al límit de la ciutat amb la serra 
de Collserola. El complex es va construir 
entre 1954 i 1957 seguint el disseny de 
l’arquitecte de la Diputació de Barcelona 
Manuel Baldrich i Tibau i gràcies, en part, 
a una donació feta per la família Mundet. El 
conjunt es va construir per tal de substituir 
l’antiga casa de caritat de Barcelona que 
es trobava al barri de Ciutat Vella i que 
havia quedat obsoleta. Seguint les idees de 
l’urbanisme higienista imperants al moment 
es va optar per un solar fora de la ciutat, 
en contacte directe amb la natura i on es 
disposés d’espai suficient per tal de generar 
grans espais oberts, il·luminats i ventilats 
entre els edificis. 
El projecte de Baldrich consisteix en la 
creació d’una petita ciutat integrada a la 
muntanya de Collserola; el conjunt compta 
amb tots els serveis necessaris que es 
consideraven necessaris al moment per 
als seus usuaris; teatre, església, zones 
d’entrenament esportiu, etc. Així com totes 
les instal·lacions d’última tecnologia del 
moment per tal de fer funcionar un complex 
tan gran d’edificis amb tots els serveis 
centralitzats. 
El projecte de les Llars Mundet suposa una 
excepció dins el panorama arquitectònic del 
seu moment i dins la obra del seu arquitecte; 
a la dècada dels cinquanta a Barcelona 
s’estaven construint un seguit d’operacions 
de grans dimensions per tal de suplir la falta 
d’habitatge a la ciutat. Aquests nous barris, 
com per exemple Montbau, es formalitzaven 
seguint els criteris moderns encapçalats per 
les idees de Le Corbusier i del Team 10, però 

LES LLARS MUNDET (1954-1957)

al projecte de les Llars Mundet, Baldrich 
es desmarca d’aquest corrent i va a buscar 
uns referents una mica diferents per tal de 
donar un caràcter menys urbà i més amable 
a la nova casa de Caritat, tenint en compte 
la situació d’orfendat o abandonament dels 
seus usuaris.
Establir aquestes connexions amb 
l’arquitectura del moment, tant en el 
panorama internacional per tal de buscar 
similituds, com en el panorama català per a 
situar l’obra en el seu entorn ens permetrà 
entendre la singularitat del projecte de les 
Llars Mundet, que podem considerar com 
un complex cívic modern a Barcelona.
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Manuel Baldrich i Tibau va ser un urbanista 
i arquitecte nascut a Tarragona i que va 
desenvolupar la seva activitat professional 
com a arquitecte de la Diputació de 
Barcelona on va treballar tan en projectes de 
desenvolupament urbà de diverses ciutats 
catalanes de mida mitjana, com en projectes 
d’equipaments públics per a la ciutat de 
Barcelona o als entorns. Cal destacar alguns 
projectes rellevants com el Monument als 
caiguts fet l’any 1940 on va col·laborar amb 
Manuel de Solà-Morales, Josep Soteras 
i Joaquim Ros així com la finalització del 
projecte del Pavelló Cambó a la Maternitat 
de Barcelona on va agafar el relleu com 
a arquitecte principal l’any 1952. Baldrich 
va estudiar a l’Escola d’Arquitectura de 
Barcelona on es va graduar l’any 1934. Va 
treballar d’aprenent al despatx de l’arquitecte 
Josep Maria Ribas i Casas i posteriorment 
va entrar a treballar per a la Diputació de 
Barcelona, concretament l’any 1941 on va 
començar a treballar a la secció de hisenda 
per a posteriorment encarregar-se de les 
tasques d’arquitecte provincial fins a la 
jubilació de Joan Rubió i Bellver l’any 1945, 
moment en què va assumir oficialment el 
càrrec. Cal destacar el paper de Baldrich en 
la finalització de diversos projectes de Rubió 
i Bellver que havien quedat inacabats a la 
seva mort com el ja esmentat recinte de la 
Maternitat o el recinte de l’Escola Industrial 
de Barcelona on Baldrich va realitzar diverses 
ampliacions i edificis nous com les Piscines 
Sant Jordi. També sobre un edifici inacabat 
de Rubió i Bellver es va articular el projecte de 
les Llars Mundet, que va aprofitar l’estructura 
inacabada del primer intent de traslladar la 
Casa de Caritat a la Vall d’Hebron.

1. MANUEL BALDRICH (1911-1966)

fig. 1 Manuel Baldrich
fig. 2 recinte de Maternitat, Barcelona
fig. 3 recinte de l’Escola Industrial, Barcelona

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4, 5 i 6 Segona unitat del polígon de Montbau

Paral·lelament al projecte de les Llars 
Mundet va dur a terme conjuntament 
amb Antoni Bonet i Castellana i Josep 
Soteras el projecte d’un sector del polígon 
d’habitatges de Montbau que es va realitzar 
entre els anys 1957 i 1965. L’últim projecte 
que va realitzar i que es va finalitzar 
després de la seva mort va ser el de 
l’escola residència Bell-Lloc a La Roca del 
Vallès, que ha estat recentment ampliada 
per l’estudi d’arquitectura Batlle i Roig de 
Barcelona (2008).

Per tal de poder entendre el caràcter de 
l’obra de Manuel Baldrich és interessant 
poder posar sobre un mateix full i a la 
mateixa escala els projectes més rellevants 
que va desenvolupar en solitari al llarg de 
la seva carrera. D’aquesta forma podem 
comparar i tractar buscar similituds a la 
seva arquitectura, les seves principals 
preocupacions així com entendre l’obra 
objecte d’estudi d’aquest treball dins de la 
seva trajectòria.
En aquesta comparativa podem observar 
que el principal tret comú dels seus 
projectes es que sempre es tracta de 
recintes o conjunts d’edificis així com el 
programa de caràcter públic, un fet rellevant 
si tenim en compte que una bona part 
dels seus contemporanis es dedicaven 
principalment a projectes d’habitatge 
social.. També veiem la intenció de construir 
espai públic amb els edificis, generant 
límits precisos dels buits entre edificis als 
recintes on intervenia. 

fig. 6

fig. 5

fig. 4
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fig. 7

fig. 9

fig. 7 recinte de Maternitat, Barcelona (1953)
fig. 8 Llars Mundet, Barcelona (1954-1957)
fig. 9 recinte de l’Escola Industrial, Barcelona (1959-1966)
fig. 10 escola Bell-Lloc, La Roca del Vallès (1964-1968)

fig. 8

fig. 10

fig. 11 Escola Industrial, perspectiva de l’arquitecte
fig. 12 Escola Industrial, alçat i secció
fig. 13 Escola Industrial, fragment planta
fig. 14 Piscines Sant Jordi, interior

En el cas del recinte de Maternitat (1953) la 
intervenció es petita però bastant rellevant 
al construir un gran edifici pont que 
connecta els dos pavellons enfrontats i que 
es converteix per tant en l’eix central de la 
façana principal. 
Al recinte de l’Escola Industrial (1959-1966) 
la intervenció de Baldrich consisteix en 
l’ampliació dels edificis originals definint 
de forma més clara els carrers del recinte i 
generant eixamplaments d’aquests carrers 
amb les mateixes ampliacions per tal de 
emfatitzar les arquitectures existents i 
respectant la materialitat del conjunt. 
Destaca també com a excepció l’edifici 
de les Piscines Sant Jordi que amb una 
gran estructura de formigó armat tanca el 
recinte a la cantonada superior. El projecte 
de Baldrich destaca per la sensibilitat a 
l’hora de incorporar els nous edificis que es 
construeixen amb estructures modernes 
de formigó armat que permeten aconseguir 
uns espais interiors diàfans i flexibles a més 
a més d’unes façanes molt més obertes 
i transparents de forma que les aules 
disposen de millor il·luminació natural; 
aquests edificis es vesteixen però amb 
elements de totxo on Baldrich fa un gran 
treball en el disseny dels aparells de forma 
que les textures de les seves ampliacions 
s’apropen als edificis de l’escola. També cal 
destacar l’edifici de les Piscines Sant Jordi, 
un edifici de grans llums fet amb estructura 
de formigó armat molt innovadora al 
moment i que van convertir-les en la 
primera piscina olímpica coberta a l’estat 
espanyol.

fig. 11

fig. 12

fig. 13

fig. 14
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L’escola-residència de Bell-Lloc (1964-1968) 
és l’únic d’aquest projectes on no hi havia 
cap preexistència a tractar i l’arquitecte 
estableix un patró modular que va repetint 
per a l’aulari i residència i defineix els altres 
edificis com excepcions que es situen de 
manera que generen un seguit de patis 
emfatitzats per un sistema de porxos 
perimetrals. És un projecte molt en sintonia 
amb l’arquitectura que s’estava construint 
a Europa en aquell moment, amb similituds 
importants amb projectes com per exemple 
l’escola Hunstanton de Alison i Peter 
Smithson (1949-1954).
El projecte de les Llars Mundet (1954-1957) 
destaca en primer lloc per la mida de la 
intervenció que és substancialment més 
gran a la resta de projectes. També cal 
destacar la disposició dels edificis que en 
aquest cas, també vol generar un seguit 
d’espais públics més o menys concatenats 
o en seqüència però que aquí aquesta 
formalització es percep com molt més lliure 
amb major distància entre els edificis i amb 
un seguit d’articulacions i desplaçaments 
entre els diferents blocs lineals que intenten 
suavitzar les grans dimensions dels 
mateixos així com orientar millor els espais 
de residència i conciliar l’arquitectura amb 
la topografia.

L’arquitectura de Manuel Baldrich combina 
dues corrents que van coincidir a la 
Barcelona del mitjans del segle XX. Per una 
part l’arquitectura de Baldrich és hereva 
d’una tradició d’arquitectura catalana que ve 
directament del modernisme a partir de la 
figura de Rubió i Bellver que havia treballat 
per a Gaudí i havia col·laborat amb Puig i 
Cadafalch. Per altre banda, l’arquitectura 
de Baldrich te unes clares influències 
modernes que provenen dels principals 
cercles d’arquitectes del moment com 
el GATCPAC o Grup R. L’arquitectura de 
Baldrich és una síntesi particular d’aquestes 
dues corrents; Baldrich assumeix les noves 
tècniques constructives i materials com el 
formigó armat i les estructures de pilars 
que permeten la planta lliure; així com 
les composicions de façanes abstractes 
i modulars tan pròpies de l’arquitectura 
moderna. Tot i això la seva arquitectura 
manté uns trets propis de la tradició 
catalana com l’ús del maó que es converteix 
en un element integrador de l’arquitectura 
moderna a la ciutat de Barcelona. També 
incorpora les arts aplicades a les seves 
obres com havia fet sempre l’arquitectura 
modernista, aconseguint d’aquesta manera 
incorporar l’artesania a l’arquitectura 
moderna.

fig. 15 escola Bell-Lloc, Manuel Baldrich

fig. 16 escola Hunstanton, Alison & Peter Smithson

fig. 17 escola Hunstanton, planta, Alison & Peter Smithson
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fig. 18

fig. 19

fig. 24

fig. 20

fig. 18 Casa Golferichs, Joan Rubió i Bellver (1901)
fig. 19 Sanatori Antituberculós, Joan Rubió i Bellver (1905)
fig. 20 Edifici Llevant (1928)

fig. 21

fig. 22

fig. 23

fig. 25

fig. 21 Casa Bloc, presentació del projecte a Francesc Macià 
amb presència de Le Corbusier (1933)
fig. 22 Cases a Torredembarra, Josep Maria Sostres (1957)
fig. 23 Mas Garbà, Josep Pratmarsó (1959)
fig. 24 Habitatges al carrer Pallars, MBM (1959)
fig. 25 Polígon Milans del Bosch, MBM (1964)
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fig. 26 situació del pavellons Llevant i Ponent de Rubió i Bellver

La idea de traslladar la Casa de Caritat 
de la ciutat de Barcelona des del seu 
emplaçament històric al barri de Ciutat Vella 
a un solar més gran als afores de la ciutat es 
va començar a gestar als anys vint; la Casa 
de Caritat tenia en possessió una masia al 
barri d’Horta on es realitzaven les colònies 
d’estiu per als nens i comptaven també 
amb uns terrenys a la Vall d’Hebron, a la 
falda de la muntanya. En aquests terrenys 
l’any 1928 es començava la construcció 
de la nova casa de caritat sota la direcció 
de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver que 
va projectar la construcció de tres grans 
edificis; Llevant, Central i Ponent. Rubió i 
Bellver era un arquitecte que es va formar 
amb Antoni Gaudí i que tenia un bagatge 
modernista que s’expressa a obres tan 
rellevants com l’Escola Industrial de 
Barcelona o a la Casa Golferichs, també 
a Barcelona. El projecte per a la Casa de 
Caritat s’emmarcava dins aquesta tradició 
arquitectònica tot i que ja s’apropava cap al 
noucentisme. D’aquest primer projecte es 
va construir l’edifici de Llevant en gairebé 
la seva totalitat així com els fonaments de 
l’edifici de Ponent abans de l’esclat de la 
Guerra Civil Espanyola l’any 1936. 
Després de la guerra, l’any 1939, l’estructura 
inacabada de l’edifici de Llevant va 
començar a funcionar com a camp de 
concentració per a presoners de guerra. 
L’any 1940 l’edifici va quedar abandonat i 
va es va retornar la propietat a la Casa de 
Caritat que el va tornar a cedir com a centre 
per a malalts de tuberculosi fins l’any 1945 
que va tornar a quedar buit. La Casa de 
Caritat va començar a utilitzar aquest edifici 
com a casa de colònies d’estiu fins que l’any 
1953 es va establir que s’hi construirien les 
noves instal·lacions de la Casa de Caritat. 
L’avantprojecte es va redactar durant la 

2. ORÍGENS DEL PROJECTE

fig. 27 edifici Llevant, Joan Rubió i Bellver

primer meitat de l’any 1954 i es va presentar 
als responsables de la Diputació que el van 
aprovar. En aquest moment l’empresari 
de Sant Antoni de Calonge, Artur Mundet 
i Carbó coneix el projecte i decideix fer un 
generós donatiu per tal de donar un impuls a 
aquesta obra de grans dimensions de la que 
la Diputació no es pot fer càrrec en la seva 
totalitat. Artur Mundet va accedir a finançar 
les obres amb un seguit de condicions: 
la primera condició era que l’obra s’havia 
d’executar en nomes tres anys des del 
moment de la donació i en segon lloc que el 
complex havia de portar el nom de la seva 
esposa, Anna Gironella. 
A finals de l’estiu de 1954 començaven els 
tràmits administratius i un any després, el 31 
de juliol de 1935 van iniciar-se les obres de 
tots els edificis del conjunt simultàniament. 
Les Llars Ana Gironella de Mundet es 
van inaugurar el 14 d’octubre de 1957 a 
falta només d’incorporar gran part dels 
murals i escultures previstos en el projecte 
artístic; és a dir, tota la part arquitectònica 
del complex es va construir en dos anys 
i escaig, un temps molt curt tenint en 
compte les característiques del projecte i la 
complexitat del solar.



26

LES LLARS MUNDET (1954-1957)

27

Un complex cívic modern a Barcelona

La carta que va escriure Arturo Mundet al 
president de la Diputació oferint la donació 
i especificant les seves condicions apareix 
al llibre de José Luis Roig Rodríguez i José 
Manuel Tames Castaño; “Recordar es vivir. 
Mundet, un pequeño mundo” i es recull 
íntegrament a continuació donat l’interès 
d’aquest testimoni de primera mà de la 
gestació del projecte. 

fig. 28 Manuel Baldrich ensenyant les obres al matrimo-
ni Mundet (1956)

Excmo. Sr. Leído en la Revista San Jorge uno de los discursos de V. E. con ocasión de los 
actos conmemorativos de la colocación de la primera piedra, donde ya se construye un 
pabellón, en una de sus instituciones Benéficas, con la ayuda de un legado de importante 
personalidad, tanto mi esposa, doña Ana Gironella, como yo, hemos decidido recoger su 
sincero llamamiento a fin de romper la actual indiferencia de la que tanto se lamentaba V. E. 
por la falta de colaboración particular a la obra que les está encomendada.

En Méjico, donde resido y tengo mis negocios, se han realizado varias obras de beneficencia 
con mi ayuda económica, y ahora, en la presente ocasión, hemos decidido hacer algo para 
nuestro país de origen y en particular para la beneficencia barcelonesa, a ello impulsados por 
la circunstancia de haber nacido en Barcelona mi señora esposa.

Por lo visto, uno de los problemas más acuciantes que en la actualidad absorbe la atención de 
V. E. es el traslado de la población de ancianos y niños residentes en la actual Casa Provincial 
de Caridad a nuevos edificios levantados en sitio sano y alegre, para lo cual tiene esa 
Corporación presupuestadas 94 millones de pesetas.

Para contribuir a este fin, mi esposa está dispuesta, con mi total beneplácito, a hacer un 
donativo a esa obra de importe de 40 millones de pesetas, deseando yo, por este gesto tan 
personal de mi esposa, se vea correspondido por una disposición de la Diputación de su 
digna Presidencia por la que se dé a perpetuidad, y en forma ostensible, el nombre de 
HOGARES ANA GIRONELLA DE MUNDET a los nuevos edificios que habrán de cobijar a 
los niños y ancianos de ambos sexos.

Esta es la idea básica que informa nuestra resolución, y sólo falta exponer a V. E. nuestro 
criterio sobre el modo de llevarla a la práctica, y, a tal efecto, se pasa a hacer constar las 
condiciones a cuyo cumplimiento habrá de sujetarse el régimen jurídico de la donación:

Primera. - La aportación de los 40 millones de pesetas la efectuará mi esposa, Doña Ana 
Gironella de Mundet, a razón de diez entregas de 4 millones de pesetas cada una, mediante 
hacer su ingreso en la sucursal, en esta ciudad, del Banco Mercantil e Industrial, sita en la Vía 
Layetana, nº 59, siempre que por éste se haga saber a don José Domenech Planas, vecino de 
Badalona, con domicilio en Cayetano Soler, nº 10 (que es la persona designada por mi esposa 
a fin de que la represente a todos los efectos más amplios que en derecho sean necesarios 
en todo cuanto afecte directa e indirectamente al presente negocio), que por parte de esa 
Excma. Diputación se haya efectuado un ingreso de 5.400.000 ptas en el propio Banco, 
constituyéndose así dos cuentas, en las que se irá adeudando el importe de las obras en la 
misma proporción aquí establecida en las aportaciones y cuyos pagos se efectuarán, previa la 
prestación de su aprobación, tanto por la Diputación como por el representante de mi esposa, 
a las facturas o minutas que se vayan devengando. Una vez aplicadas las primeras 9.400.000 
pesetas depositadas en el Banco, ambas partes efectuarán otro ingreso al mismo, de igual 
cantidad e idénticas proporciones que el anterior, hasta la total cobertura de los 94 millones 
de pesetas en que concurrirán, según la proporción aquí establecida, donante y donataria.

Cada una de dichas dos cuentas devengarán intereses separadamente, que serán abonados 
donde ordene cada cuentacorrentista.

Segunda. - Se fija el plazo de tres años, a partir de la fecha de aceptación de esta oferta, para 
la construcción, habilitación y puesta en servicio de la nueva Casa Provincial de Caridad, 
después de transcurrido cuyo preciso plazo de tres años, la donante no hará ya ulteriores 
entregas de dinero; y

Tercera. - Esta oferta quedará sin efecto ni validez jurídica alguna si la aceptación de la misma 
por parte de la Excma. Diputación no se ha notificado fehacientemente al representante de la 
donante por todo el día 8 de septiembre del año actual. En Barcelona, a 19 de julio de 1954.

Firmado: Ana G. de Mundet y A. Mundet.
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fig. 30

fig. 29
fig. 29 fotografia aèria
fig. 30 emplaçament Llars Mundet

El projecte de les Llars Mundet destaca 
com un dels principals projectes duts a 
terme des de l’administració a la dècada 
dels cinquanta del segle XX; un moment de 
grans operacions urbanístiques als límits 
de la ciutat per tal de solucionar el greu 
problema de falta d’habitatge del moment. 
Entre aquestes operacions cal destacar 
els grans polígons d’habitatge com el de 
Bellvitge o el de Montbau, situat just al 
costat de les Llars Mundet. El projecte de 
Mundet però presenta una gran diferència 
a nivell programàtic i és que no es tracta 
d’habitatge tradicional per a nuclis familiars 
sinó que es planteja com una petita ciutat-
residència on viuen tant els usuaris de la 
institució com tots els treballadors que 
la fan funcionar, de forma que ha d’estar 
proveïda de una gran infraestructura que 
permeti la centralització dels serveis 
principals. És per això que l’arquitecte 
enfoca el projecte no com una operació on 
la ciutat guanya terreny a la natura sinó tot 
el contrari, com diluir aquesta nova ciutat 
en el paisatge dels turons de la serra de 
Collserola. 

El mateix arquitecte explica com va afrontar 
el projecte en un article publicat amb 
motiu de la inauguració del complex1: la 
meva tasca va consistir en un estudi analític 
de l’antiga casa provincial de caritat, en una 
traducció de les seves necessitats al llenguatge 
de les institucions modernes, de la seva 
organització i de la seva arquitectura i en un 
intent d’acomodar-ho a l’accidentat terreny de 
la Vall d’Hebron, amb la idea d’aprofitar l’edifici 

1 Traducció d’un fragment de l’article del 
número 28 de la Revista San Jorge de la Diputació de 
Barcelona (Baldrich Tibau, 1957)

3. UN COMPLEX CÍVIC MODERN

3.1  El projecte

inacabat (la primera casa de caritat dissenyada 
per Rubió i Bellver) [...] va suposar una dificultat 
el pretendre ordenar sobre aquell (terreny) 
una sèrie d’edificis de grans proporcions que 
guardessin relació satisfactòria entre si, a la 
vegada que l’adequada independència.

En el mateix article l’arquitecte expressa 
la seva intenció d’aconseguir un conjunt 
coherent i estructurat on es distingeixen 
clarament les zones de residència de gent 
gran respecte de les zones on viuen els 
nens així com la separació de les zones 
de infants en funció del sexe; sense per 
això perdre la idea d’unitat al conjunt que 
s’aconsegueix amb un disseny de façanes 
basat en un patró que permet la variació 
però que alhora garanteix una certa 
homogeneïtat i amb la materialitat que dona 
una imatge característica a tots els edificis 
del complex. 

Tot això sense apartar la mirada de com 
aquests edificis de grans proporcions 
es troben amb el terreny i a les relacions 
visuals i volumètriques entre els diferents 
edificis intentant aconseguir una 
monumentalitat a partir dels senzills volums 
que es col·loquen intentant excavar el mínim 
possible el terreny i que es volen integrar 
en la topografia per tal de que arquitectura i 
paisatgisme siguin una sola cosa.
La organització del conjunt vol reforçar la 
idea de ciutat dins el bosc de manera que 
els edificis es col·loquen tots a la zona més 
alta de la parcel·la, la més allunyada del 
Passeig de la Vall d’Hebron on es situen les 
zones dedicades als esports just davant de 
la porta d’accés al recinte. 
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Una vegada superades les pistes esportives 
arribem a una gran escala que ens porta 
fins al primer edifici: l’escola i pavelló dels 
nens. Aquest edifici ens bloqueja les visuals 
de la resta del conjunt fins que creuant-
lo a través d’un passatge en planta baixa 
ens trobem de nou amb una gran escala 
on al final de la mateixa veiem el pavelló 
de Llevant; l’edifici començat per Rubió i 
Bellver i completat per Baldrich que és on 
viuen els religiosos que conformen la major 
part del personal que treballa al complex. 
Al pujar aquesta escala arribem a la plaça 
principal del conjunt; el centre neuràlgic on 
hi ha els accessos principals al pavelló de 
Llevant, a l’església, al teatre i al pavelló-
escola de les nenes. Darrera el pavelló de 
Llevant, recollit i en contacte directe amb la 
muntanya de Collserola hi ha el pavelló que 
fa la funció de residència per a la gent gran. 

En aquest passeig pel conjunt es pot 
observar les intencions paisatgístiques de 
l’arquitecte que intenta contenir la visió 
del complex sencer fins que no s’arriba 
a la plaça central, així com el fet de que 
no veiem cap mur de contenció en tot el 
recorregut; un fet sorprenent al tenir en 
compte el desnivell total de dos-cents 
metres de la parcel·la; això es deu a la 
voluntat de l’arquitecte de no demostrar 
en cap lloc els grans moviments de terres 
que van fer falta per a construir el projecte 
i suggerint la idea de que els edificis es 
col·loquen de forma fàcil sobre la muntanya 
i entre els arbres del bosc; arbres que 
no estaven allà abans de la construcció 
del projecte i que a dia d’avui gràcies a la 
sensible intervenció arquitectònica sembla 
que hi hagin sigut sempre. fig. 31 Planta General de les Llars Mundet
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fig. 32

fig. 33
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fig. 34

fig. 35

fig. 32 secció general del projecte
fig. 33 fotografia de la maqueta
fig. 34 fotografia del projecte en el moment 
de la seva finalització
fig. 35 fotografia actual
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fig. 36 Esquema d’edificis i usos

3.2  Els edificis

El complex de les Llars Mundet està 
configurat per un seguit d’edificis que 
contenen diferents programes i s’organitzen 
dins el conjunt en funció d’aquests. Trobem 
doncs edificis de característiques molt 
diferents en funció de l’ús que tenen com el 
teatre o l’església i també podem observar 
que la col·locació dels edificis té a veure 
amb els usuaris i els recorreguts de forma 
que els edificis amb programes similars es 
situen a prop els uns dels altres i els edificis 
de us general i serveis es situen al centre 
del complex. 

Els edificis presenten un seguit de 
característiques comuns com l’estructura 
de formigó armat amb pilars i jàsseres 
de cantell; a excepció de l’edifici Llevant 
que conserva en part l’estructura original 
de murs d’obra de fàbrica que va ser 
modificada en part, eliminant alguns 
murs i substituint-los per pilars per tal de 
poder tenir espais més grans a l’interior 
de l’edifici. El teatre i l’església estan tots 
dos construïts amb una estructura de 
diafragmes de formigó armat que permeten 
assolir les grans llums necessàries per a 
aquests espais. També és comú a tots els 
edificis el recobriment exterior de maó i 
els basaments recoberts de pedra així com 
les composicions de façana basades en la 
repetició d’una única finestra apaïsada o 
amb balcons que de vegades es tanquen 
amb galeries de vidre a la manera de les 
galeries dels interiors d’illa de l’eixample. 
Destaquen com a excepció els edificis de 
tallers amb coberta d’estructura metàl·lica 
en dent de serra.

fig. 37 fotografia de les obres feta des del vestíbul del 
teatre

fig. 38 edifici Llevant amb la pèrgola d’accés de formigó 
armat i els balcons amb galeries
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L’edifici Llevant està situat al mig del 
complex i és anterior al projecte de Baldrich. 
Va ser dissenyat per Joan Rubió i Bellver i 
al 1936 es va abandonar l’obra a causa de 
l’esclat de la Guerra Civil. Baldrich aprofita 
l’estructura de murs de càrrega d’obra de 
fàbrica però fa importants modificacions 
a l’edifici. En primer lloc fa substitucions 
d’alguns trams de mur per pilars per tal 
d’aconseguir espais interiors més grans. 
També modifica tot l’exterior de l’edifici per 
tal de donar-li una imatge de modernitat. 
D’aquesta manera elimina les coronacions 
de les cantonades i es substitueix l’aplacat 
de pedra de bona part de l’edifici pel 
mateix totxo dels edificis nous del conjunt. 
També afegeix balcons lineals a totes 
les façanes per tal de donar a l’edifici la 
component horitzontal tan característica 
de l’arquitectura moderna, però manté les 
obertures originals de la façana ja que al 
ser una estructura de murs de càrrega no 
hauria sigut possible dotar a l’edifici d’unes 
obertures similars a les de la resta del 
projecte. L’arquitecte decideix mantenir el 
gran claustre de tres plantes d’alçada fet 
amb arcs de pedra del projecte de Rubió i 
Bellver.
Amb aquesta intervenció de Baldrich 
l’estructura abandonada queda totalment 
integrada al conjunt de manera que només 
es pot veure que és anterior a la resta del 
projecte al mirar la planta del conjunt (ja que 
és l’únic edifici que té patis interiors) o al 
entrar dins el claustre. 
A l’edifici Llevant es trobaven els serveis 
centrals i l’administració del complex així 
com les habitacions dels religiosos que hi 
treballaven i part de la residència d’ancians. 
Baldrich el converteix en el centre del seu 
projecte de manera que la plaça que al 
projecte de Rubió i Bellver es trobava entre 

fig. 39 planta de l’edifici Llevant

fig. 40 edifici Llevant en obres

fig. 41 edifici Llevant claustre

els edificis de Llevant i Ponent passa a ser la 
plaça central de les Llars a on tenen entrada 
principal l’església, el teatre i els edificis de 
Llevant i el pavelló-residència i escola de les 
nenes.

La residència escola de les nenes és 
l’únic edifici amb un programa específic 
amb accés directe a la plaça central. 
Es tracta d’un edifici organitzat en tres 
barres de la mateixa mida que es van 
desplaçant lleugerament; la última de 
les tres barres a més a més està girada, 
orientada perfectament a sud. Les barres es 
connecten entre elles en unes articulacions 
on a es troben els nuclis de comunicacions 
verticals amb els ascensors i les escales. 
L’esquema compositiu de la planta 
s’organitza mitjançant un passadís central; 
les habitacions es col·loquen al costat sud 
de manera que reben la llum solar i tenen 
visuals de la plaça central i de la ciutat de 
Barcelona. A l’altre costat del passadís, 
es troben els serveis; banys, dutxes, 
infermeries, sales de magatzem, etc. També 
podem veure a la planta com es produeixen 
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uns eixamplaments del passadís amb uns 
finestrals orientats a nord i amb visuals del 
bosc i la muntanya de Collserola.

A la residencia i escola dels nens l’esquema 
es molt similar però aquí el passadís central 
està més centrat a la planta i trobem 
aules a banda i banda. Per tal d’evitar la 
llum directa de sud a les aules, aquestes 
estan enretirades del límit de l’edifici de 
forma que apareixen uns balcons. A la part 
superior de l’edifici on hi ha les habitacions 
l’esquema és idèntic al pavelló de les nenes. 
Aquí també veiem els eixamplaments del 
passadís amb finestrals a nord i també 
veiem la dislocació de les barres amb els 
nuclis situats a les articulacions. En aquest 
cas però no trobem cap barra girada cap 
a sud sinó que l’edifici gira dues vegades 
noranta graus de manera que delimita una 
plaça davant i una darrere. Aquest edifici 
és el que està situat a la zona més baixa 
del complex i és el més proper a la zona 
de pistes esportives i a les aules-taller ja 
que els nens eren els únics autoritzats a fer 
servir aquestes instal·lacions.

fig. 42 residència-escola de nenes
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fig. 43 residència-escola de nens

fig. 44 residència-escola de nenes

fig. 46 residència-escola 
de nenes

fig. 45 residència-escola de nens
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L’últim edifici destinat a residència, 
concretament la residència d’ancians, està 
situat al costat de l’església i darrere de 
l’Edifici Llevant de manera que es troba molt 
a prop de la plaça central però a la vegada 
queda aïllat del soroll i el moviment. Aquest 
és l’edifici que es troba en un contacte més 
directe amb la muntanya i està format per 
tres barres; una primera barra, petita en 
comparació amb les altres, on es troben els 
serveis sanitaris. Per la seva col·locació, 
aquesta primera barra fa de pantalla, 
aïllant la resta de l’edifici respecte de la 
resta del complex; creant així una zona de 
tranquil·litat i connexió amb la natura per 
als seus usuaris. Les altres dues barres es 
col·loquen definint un espai buit allargat, 
la quarta façana del qual és la pròpia 
muntanya.

Tant l’edifici de les aules-taller com l’edifici 
on es troba situada la centralització de les 
instal·lacions del complex estan construïts 
amb una coberta metàl·lica que permet les 
grans llums necessàries per a encabir el 
programa així com l’entrada de llum de nord 
uniforme a través de lluernaris. 

fig. 47 aula-taller

fig. 48 residència ancians

fig. 49 aula-taller fig. 50 central instal·lacions
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L’església es situa al costat de l’edifici 
Llevant i la formalització destaca per la 
contraposició d’una planta molt tradicional 
en forma de creu llatina i amb un absis de 
set costats amb una estructura de pòrtics 
de formigó armat a mode de diafragmes. 
Les façanes des conformen els propis 
pòrtics conjuntament amb franges verticals 
de totxo i vitralls de colors que es van 
alternant. A l’església agafen protagonisme 
algunes de les intervencions artístiques del 
conjunt com el gran mural de l’absis de Joan 
Josep Tharrats o les escultures d’Eudald 
Serra de la façana principal.

fig. 51

fig. 52

fig. 53

fig. 51 Església, planta
fig. 52 Interior de l’església amb el mural de Tharrats a 
l’absis
fig. 53 Escultura d’Eudald Serra a la façana principal de 
l’església
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L’edifici del teatre es situa davant de la 
residència de les nenes i aprofita el fort 
pendent natural del terreny per a construir 
el pati de butaques; d’aquesta manera, 
s’accedeix per la part superior, a peu pla de 
la plaça central, a un vestíbul presidit per 
dos murals de Josep Guinovart que dona 
accés a la sala, organitzada en dues plantes 
i dos grups de petites llotges als costats. 
L’edifici disposava de projector de cinema i 
un fossar per a una petita orquestra.

fig. 54

fig. 55

fig. 56

fig. 54 Teatre, planta
fig. 55 Interior de la sala i llotges
fig. 56 Boca de l’escenari i fossar dels músics
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fig. 57

fig. 58 fig. 59

fig. 57 fotografia aèria de les Llars Mundet
fig. 58 fotografia des de l’accés
fig. 59 visita de les obres
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4. UNA COMPARATIVA AMB L’OBRA 
D’ALVAR AALTO

Un dels trets característics de les Llars 
Mundet és el caràcter paisatgístic del 
projecte, que vol prendre una presència 
moderada en el seu entorn intentant no 
modificar en excés el terreny natural 
o si mes no, la percepció del grau de 
modificiació de la natura que perceben 
els usuaris; és essencialment degut a la 
seva configuració en diferents blocs que 
es col·loquen a la muntanya de Collserola 
de forma que defineixen uns espais 
públics entre ells, uns espais públics que 
es concatenen i que tenen una o diverses 
visuals cap al paisatge o l’entorn natural 
i que a més a més configuren un seguit 
de perspectives molt estudiades per 
l’arquitecte. S’aprofita la topografia que en 
comptes de ser vista com un inconvenient 
es tracta de forma que enriqueix el projecte 
i ajuda a donar molta més intenció a aquests 
recorreguts entre i a través dels edificis que 
estableix l’arquitecte Baldrich. 

Si ens fixem per un moment en un dels 
primers dibuixos que fa l’arquitecte per 
al projecte podrem observar com en 
aquesta petita axonometria de “intencions” 
s’estableix un diàleg molt directe amb un 
dels dibuixos més coneguts del patrimoni 
arquitectònic modern; parlem de la planta 
del Sanatori de Paimio (1929-1933) d’Alvar 
Aalto (fig 13). En aquest emplaçament 
Aalto emfatitza la col·locació de l’edifici 
en l’entorn natural no edificat a partir de 
dibuixar les ombres que genera i també 
podem observar aquesta disposició 
aparentment lliure dels volums que estan 
diferenciats segons el seu programa i que 
es giren per buscar les millors orientacions, 
per generar espais protegits del vent i 
per a conciliar el gran edifici amb la suau 
topografia del lloc. A l’axonometria de 

les Llars Mundet (fig.12) veiem intencions 
similars o inspirades per les de Aalto; veiem 
també els diferents edificis on gairebé ens 
podem aventurar a endevinar el programa 
que acullen només per la seva volumetria 
(un tret característic també de l’arquitectura 
de Aalto) i on també veiem un seguit de girs 
que son aparentment lliures però que una 
vegada coneixem el solar veiem que son una 
reacció directa i intencionada a la topografia 
de la Vall d’Hebron. Aquest dibuix és només 
una primera intenció però ja que en el 
projecte final els edificis s’acaben situant 
millor respecte a la orientació solar, requisit 
indispensable per a una institució que venia 
de la foscor dels estrets carrers de Ciutat 
Vella.

No és casualitat que aparegui la figura 
d’Alvar Aalto; l’any 1951 l’arquitecte 
finlandès va fer una visita a Barcelona 
convidat per Antoni de Moragas on va fer 
una conferència per a un grup d’arquitectes 
a l’Ateneu Barcelonès. Si bé no podem 
constatar l’assistència de Baldrich a aquesta 
conferència si que ha quedat recollida 
en una gran quantitat de fonts la forta 
influència que aquesta visita va exercir en 
l’arquitectura moderna a Espanya i l’estudi 
d’aquesta influència ha sigut objecte de 
treballs d’investigació, llibres i articles2: 
en el museo finlandés de arquitectura se 
encuentra un extenso álbum de dibujos de su 
viaje a España, explicativo a mi juicio del interés 
con el que los mejores arquitectos españoles 
contemplaron estas obras y de su extensa 
influencia entre nosotros.

Aquesta influència de l’arquitectura d’Alvar 
Aalto en el projecte de les Llars Mundet 
2 Fragment de l’article de Josep Lluis Mateo; 
Alvar Aalto y la arquitectura española. Quaderns 
d’arquitectura, numero 157, (Mateo, 1983)

fig. 60 Alvar Aalto i Antoni de Moragas a la Monumental 
(1951)

fig. 61 Croquis d’Alvar Aalto fets durant la seva visita a 
Espanya (1951)
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fig. 62 axonometria de les Llars Mundet

fig. 63 planta Sanatori de Paimio, Alvar Aalto
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fig. 64 planta Llars Mundet
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és molt reconeixible, més que en altres 
obres de l’arquitectura del moment a 
Catalunya i per tal de poder-ho comprovar 
es compararà gràficament les Llars Mundet 
amb un seguit d’obres de l’arquitecte 
finlandès. La primera comparació i la més 
evident, com ja hem vist, és amb el Sanatori 
antituberculós de Paimio. 
L’articulació de les diferents barres trenca 
d’alguna forma la concepció moderna de la 
planta en barra, disposada seguint patrons 
geomètrics ortogonals i regulars. Aalto 
confereix expressivitat a l’edifici mitjançant 
aquests gestos aparentment lliures però 
que tenen molt a veure amb funcionament 
de l’edifici; com per exemple la zona de 
solàrium al final de la barra més llarga, on 
es situen les habitacions, que s’orienta més 
directament cap al sol, o el bloc on es situa 
el menjador que s’orienta de la mateixa 
manera. 

A Mundet veiem un recurs similar, els 
llargs edificis es fragmenten per a reduir 
visualment la seva escala i roten en els 
extrems per tal d’obrir els espais cap al 
paisatge i orientar millor alguns dels espais 
del programa. Veiem en un esquema (fig.15) 
aquests tres edificis que contenen les 
residències i les escoles, és a dir, son els 
espais on viuen els usuaris del conjunt i 
podem veure com es col·loquen com uns 
rajos que surten de l’edifici de Rubió i 
Bellver i van cap al paisatge. Aquests rajos 
s’adapten a la complexa topografia existent 
per mitjà de girs i trencaments, fent-se lloc 
en el solar del projecte i definint espais buits 
protegits.

La preocupació sobre l’espai buit que 
defineixen els edificis és una constant 
a l’obra d’Alvar Aalto i podem veure en 

fig. 65 Llars Mundet planta, edificis dels usuaris 
en negre
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diversos projectes com l’arquitecte, partint 
d’un solar completament buit i sense 
construccions rellevants properes genera 
conjunts d’edificis que a la manera d’un 
acròpolis modern generen uns espais i 
unes visuals controlades. Projectes com 
l’ajuntament de Säynätsalo (1949) on l’edifici 
interactua amb la topografia de manera 
que des de l’exterior es percep com un 
edifici gran però al pati interior hi ha una 
escala gairebé domèstica; o projectes com 
l’església de l’esperit sant a Wolfsburg on 
amb la configuració dels diferents edificis 
Aalto aconsegueix crear una petita plaça 
major a la manera de les tradicionals 
places de poble, en un barri modern de 
construccions aïllades i un teixit dispers.

El projecte per al centre urbà de Seinäjoki 
(1951-1969) també de Aalto és un bon 
exemple per a poder analitzar aquestes 
qüestions en relació al projecte de les Llars 
Mundet de Baldrich. En aquest projecte 
Alvar Aalto dissenya el nou complex cívic 
administratiu de la ciutat de Seinäjoki, el 
nou centre urbà i ho fa dissenyant un pla 
general que s’anirà construint durant un 
període de gairebé vint anys. El complex 
compta amb un edifici per a l’ajuntament 
que està previst que es pugui anar ampliant 
amb el temps si les necessitats d’espai 
augmenten, una biblioteca pública situada 
davant d’aquest edifici i un gran teatre per a 
la ciutat. Aquests tres edificis conformen un 
espai públic en forma de u, el costat obert 
del qual mira cap a l’altre zona del complex, 
la nova església del poble. Aquesta és la 
principal visual del projecte que Aalto vol 
emfatitzar, al situar-nos al fons d’aquest 
espai en u veiem la successió de diferents 
edificis i al fons el centre parroquial que 
ens oculta la façana principal de l’església. 

fig. 66 Alvar Aalto, ajuntament de Säynätsalo

fig. 67 Alvar Aalto, església de l’esperit sant, 
Wolfsburg

fig. 68 Alvar Aalto, complex cívic a Seinäjoki
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Aquest centre parroquial queda tallat 
per un carrer que emmarca el campanar 
de l’església al fons. Una vegada superat 
l’edifici parroquial unes escales ens porten 
fins a la gran plaça situada davant de la 
façana principal de l’església; una plaça que 
a la manera de la Piazza del Campo de Siena 
va descendent suaument fins a la porta de 
l’església i la torre campanar. Aalto crea les 
topografies de forma artificial tant a l’edifici 
de l’ajuntament com a la plaça de l’església 
per tal d’enriquir els espais i les visuals en 
un terreny molt pla; sens dubte inspirat pels 
espais i perspectives que va dibuixar dels 
pobles que va visitar a Italia.

El complex de Seinäjoki és l’exemple per 
excel·lència del que podem anomenar com 
complex cívic modern, aquest conjunt 
d’edificis que són les places majors de 
les noves ciutats modernes; Aalto en va 
projectar diverses i no totes elles es van 
construir. Aquests conjunts podrien haver 
sigut una font d’inspiració per a Manuel 
Baldrich a l’hora de dissenyar la nova seu de 
la casa de Caritat de Barcelona, concebuda 
com una petita ciutat a la muntanya de 
Collserola. Anirem comparant el projecte 
de Baldrich amb el centre de Seinäjoki; a 
primera vista la correspondència no és 
tan evident com amb el Sanatori de Paimio 
però si anem desgranant les diferents 
característiques dels projectes podrem 
veure les característiques en comú.

En primer lloc podem observar els espais 
que configuren els edificis. En els dos 
casos comptem amb un conjunt d’edificis 
que defineixen de forma molt clara amb les 
seves façanes un buit urbà. En el cas de les 
Llars Mundet de Baldrich un d’aquests límits 
ve definit per l’edifici de Rubió i Bellver (on 

viuen els religiosos i els treballadors) i amb 
un dels edificis escola-residència, l’església 
i el teatre es conforma un espai en L que es 
converteix en el centre del projecte. 

A Seinäjoki veiem una estratègia molt 
similar; com ja hem dit abans els edificis 
conformen un espai en forma de U, en 
aquest cas l’ajuntament, la biblioteca i el 
teatre, els edificis amb programes més 
públics com al cas de les Llars Mundet. 

Els dos projectes també comparteixen 
la idea de crear una seqüència d’espais 
públics, un recorregut amb un ordre 
determinat que ve donat per la circulació 
principal. La idea de la seqüència de places 
és present també als centres històrics de 
les ciutats europees on els diversos buits 
es van succeint. Per a aconseguir aquesta 
idea d’urbanitat tant Aalto com Baldrich 
generen un recorregut de places, en el cas 
de Seinäjoki la plaça davant de l’ajuntament 
i la plaça davant l’església i en el cas de les 
Llars Mundet una primera plaça d’arribada 
on ens trobem el primer edifici del conjunt 
que amb la seva col·locació ens oculta la 
resta dels edificis. Seguidament, després 
de passar a través d’aquest primer edifici 
per un passatge trobem les escales que 
ens porten a la segona plaça (de manera 
semblant a les escales que porten a la 
segona plaça del projecte de Aalto) i una 
vegada allà en un lateral de la visual, entre 
l’església i l’edifici Llevant veiem la tercera 
i última plaça que te com a façanes l’edifici 
residència de gent gran i la muntanya de 
Collserola.

fig. 69 Alvar Aalto, perspectiva 
de San Gimignano

fig. 70 Llars Mundet / Seinäjoki delimitació del buit

fig. 71 Llars Mundet / Seinäjoki seqüències de places
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fig. 72 Llars Mundet / Seinäjoki campanars

fig. 72 Llars 
Mundet, 
Campanar

fig. 73 Llars Mundet / Seinäjoki línies base de composició

Un altre element característic dels dos 
projectes es la col·locació d’una gran torre 
campanar com a element de referència 
del conjunt. La torre es converteix en 
l’element representatiu del complex, en tots 
dos casos situada com un element aïllat, 
separat del volum de l’església remarcant-
ne el caràcter cívic i urbà i deslligant-la del 
caràcter religiós. Les dues torres tenen 
un disseny molt similar que consta d’un 
volum prismàtic de planta marcadament 
rectangular i un cos totalment llis on només 
hi trobem unes grans perforacions a la 
part superior amb uns balcons que surten 
en voladiu pronunciat i un rellotge situat 
a la façana just a sota dels balcons. Una 
gran creu metàl·lica corona la torre de 
obra de fàbrica vista de les Llars Mundet 
a diferència de la torre del complex 
de Seinäjoki que està recoberta d’un 
arrebossat de color blanc i no té cap símbol 
religiós en la seva coronació, en aquest 
cas de forma excepcional ja que Aalto 
acostumava a col·locar elements metàl·lics 
de característiques similars a les de la 
creu de la torre de les Llars Mundet en els 
campanars de les seves esglésies. 
Podem veure a l’esquema els dos 
campanars marcats; a les Llars Mundet al 
costat de la façana principal i desalineat 
amb els edificis de manera que interromp la 
línia de perspectiva de l’espai emfatitzant-
lo com a element principal del conjunt. A 
Seinäjoki aquesta emfatització es produeix 
al situar el campanar a la zona del darrere 
de l’església, al final de tot del complex de 
manera que es el punt cap a on miren totes 
les perspectives.

Un element que es repeteix sovint a 
l’arquitectura d’Aalto és l’ús de dues línies 
de base o orientacions en les seves plantes. 
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Aquest estratègia respon a la voluntat de 
crear espais entre els edificis com ja hem 
vist. En el cas de Seinäjoki ho podem veure 
molt clarament i l’estratègia es pot observar 
també al projecte de les Llars Mundet de 
Baldrich on els tres edificis de residències 
prenen cadascun dues orientacions. 

Un altre projecte d’Aalto on podem observar 
aquest joc de dues orientacions és el 
projecte per als habitatges de l’Institut de 
Pensions a Hèlsinki de 1951. Un projecte 
que té similituds importants amb les Llars 
Mundet, en primer lloc pel programa, ja que 
Aalto també fa una residència per a gent 
gran a més a més dels apartaments i en 
segon lloc per la materialitat dels edificis, 
amb façanes de totxo amb uns balcons que 
generen franges horitzontals de color blanc. 
Una composició i materialitat similars a les 
dels edificis de Mundet.

Hem vist doncs, relacions entre el projecte 
de les Llars Mundet i l’obra d’Alvar Aalto 
en tres aspectes fonamentals; en primer 
lloc en la formalització dels edificis on la 
referència al Sanatori de Paimio és més que 
evident. En segon lloc en les estratègies 
generals on podem observar similituds amb 
el projecte del Centre Urbà de Seinäjoki, 
tot i les diferències importants en el relleu 
de l’emplaçament a la ciutat Finlandesa 
respecte de la Vall d’Hebron; i per últim en la 
materialitat del projecte amb els habitatges 
de l’Institut de Pensions de Hèlsinki.

Aquestes similituds ens parlen d’aquest 
interès que hi havia per part dels arquitectes 
a la Barcelona dels anys cinquanta on la 
visita de l’arquitecte finlandès va causar un 
gran impacte; així com de la capacitat de 
Baldrich de, davant d’un projecte de grans 

dimensions i complexitat com les Llars 
Mundet, generar un complex cívic modern 
de característiques similars a les dels que 
s’estaven fent a Europa en aquell moment 
i amb una gran sensibilitat envers els 
usuaris a qui Baldrich pren com a referència 
principal per tal de dissenyar i organitzar el 
projecte.

fig. 74

fig. 75

fig. 76

fig. 77

fig. 78

fig. 74 - 77 Alvar Aalto, Habitatges de l’Institut de Pensions, Hèlsinki
fig. 78 Manuel Baldrich, Llars Mundet alçat residència nenes

fig. 79

fig. 80

fig. 81

fig. 82

fig. 83

fig. 79-80 Manuel Baldrich, Llars Mundet
fig. 81-83 Alvar Aalto, Habitatges de l’Institut de Pensions, 
Hèlsinki
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5. CONCLUSIONS

Manuel Baldrich és un arquitecte no tan 
conegut com poden ser altres arquitectes 
de la Barcelona dels anys cinquanta, com 
per exemple els integrants del Grup R; 
Josep Antoni Coderch, Antoni de Moragas 
o Josep Maria Sostres per citar-ne alguns. 
Això pot ser degut en part a la condició 
de Baldrich d’arquitecte funcionari de 
la Diputació però no per això els seus 
edificis deixen de tenir una gran qualitat. 
Intervencions en patrimoni com l’ampliació 
de l’Escola Industrial demostren la capacitat 
de Baldrich de plantejar una arquitectura 
moderna, adaptada a les necessitats del 
seu temps, però amb una sensibilitat cap 
a les preexistències; una sensibilitat que 
no era generalitzada a l’arquitectura del 
moment. Per altra banda és destacable 
la capacitat de Baldrich de fer ciutat amb 
una arquitectura que fa èmfasi en l’espai 
públic que queda entre els edificis així com 
l’aposta per la materialitat tradicional del 
lloc, per tal de fer una arquitectura que 
s’integra a la ciutat i per últim la innovació 
tècnica com es pot observar a les Piscines 
Sant Jordi o a l’església de les Llars Mundet 
on Baldrich dissenya estructures de formigó 
armat que cobreixen grans llums, generant 
uns grans espais diàfans amb la tecnologia 
puntera del moment. Tot això combinat amb 
la mirada cap a l’arquitectura europea del 
moment, que es pot percebre en projectes 
com les Llars Mundet o l’Escola Bell-Lloc.

Aquesta influència de l’arquitectura europea 
del moviment modern és més que evident 
com ja hem vist en el cas de Mundet on 
hi ha uns forts vincles amb l’arquitectura 
d’Alvar Aalto, tant a nivell estratègic de 
organització de les plantes i definició de 
l’espai públic com a nivell formal en la 

fig. 84

fig. 85

fig. 84 Escola Industrial, Manuel Baldrich
fig. 85 Piscines Sant Jordi, Manuel Baldrich



58

LES LLARS MUNDET (1954-1957)

59

Un complex cívic modern a Barcelona

resolució d’alguns edificis amb gestos 
molt similars en planta. Però Aalto no és 
l’únic arquitecte a qui Baldrich mira; a les 
Llars Mundet també podem trobar vincles 
amb altres obres nòrdiques com la capella 
del cementiri de Turku d’Erik Bryggman, 
que també havia dissenyat un campanar 
per al seu conjunt d’edificis d’habitatges 
al centre de Turku l’any 1927 que ens pot 
recordar a la torre de les Llars Mundet. Però 
no només hi ha influències d’arquitectures 
nòrdiques, podem veure també clares 
similituds amb l’obra de l’arquitecte italià 
Giuseppe Terragni en la composició 
d’algunes façanes. Mundet no és un cas 
únic; a l’obra de Baldrich podem llegir les 
influències de l’arquitectura més rellevant 
del seu moment com per exemple el Team 
10, en concret amb Alison i Peter Smithson 
a l’escola Hunstanton de 1954, que presenta 
similituds importants amb l’escola Bell-Lloc 
de Baldrich.

També és rellevant de l’arquitectura de 
Baldrich, l’adaptació al seu entorn, tant a 
l’entorn construït com al natural. A les Llars 
Mundet veiem com l’arquitecte assumeix 
l’estructura inacabada de Rubió i Bellver i 
la converteix en el centre del seu projecte; 
un projecte que tot i la mida i la complexitat 
del programa, aconsegueix col·locar-se 
de forma natural a la muntanya generant 
una sensació de que l’entorn natural no 
s’ha modificat amb el projecte i reduint la 
percepció de la gran escala del projecte i 
dels edificis per part de l’usuari.

Per últim també destaca la incorporació als 
seus projectes de les arts decoratives; un 
tret que és característic de l’arquitectura 
del modernisme català; on totes les 
disciplines (escultura, pintura, ceràmica, 

mobiliari, serralleria) formen part del 
projecte arquitectònic. Això no és un tret 
tan característic de l’arquitectura moderna 
però si que és un dels punts centrals 
de l’arquitectura de Baldrich, com es 
pot observar a les Llars Mundet amb les 
intervencions dels principals artistes del 
moment; personatges com Josep Maria 
Subirachs, Eudald Serra o Josep Guinovart.

Per totes aquestes raons cal posar sobre 
la taula una arquitectura de qualitat 
però molt poc documentada com la de 
Manuel Baldrich; aplegant totes les fonts 
disponibles d’una forma endreçada i 
desgranant els seus projectes de manera 

sistemàtica, per tal d’apropar-nos als seus 
projectes i que aquests puguin formar part 
del coneixement comú dels arquitectes; un 
coneixement que no pot estar format només 
per les principals figures del moment; 
arquitectes com Josep Lluis Sert, Josep 
Antoni Coderch o Antoni Bonet i Castellana, 
sinó que ha d’aplegar un nombre suficient 
d’obres per tal de que sigui possible tenir 
una fotografia completa dels anys cinquanta 
a Barcelona. Manuel Baldrich sens dubte 
ha de formar part d’aquesta fotografia; en 
primer lloc per l’escala de les seves obres 
i el seu caràcter públic i urbà i en segon 
lloc per les qualitats que es van descobrint 
gràcies a l’anàlisi de la seva obra.

fig. 86

fig. 87

fig. 88

fig. 89 fig. 90

fig. 86 Erik Bryggman, capella a Turku, maqueta
fig. 87 Erik Bryggman, edifici Betel Turku, secció
fig. 88 Erik Bryggman, edifici Betel Turku
fig. 89 Giuseppe Terragni, Casa Rustici
fig. 90 Manuel Baldrich, Llars Mundet
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ANNEX A.  Documentació Gràfica

Plànols del projecte

Fotografies històriques

Fotografies actuals
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Plànols del projecte
realitzats per l’autor

200 50200 50

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N

Planta emplaçament dels edificis



68

LES LLARS MUNDET (1954-1957)

69

Un complex cívic modern a Barcelona

200 50

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PR

O
D

U
C

ED
 B

Y A
N

 A
U

TO
D

ESK
 STU

D
EN

T VER
SIO

N

Planta general



70

LES LLARS MUNDET (1954-1957)

71

Un complex cívic modern a Barcelona

200 50

200 50

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N

Secció general



72

LES LLARS MUNDET (1954-1957)

73

Un complex cívic modern a Barcelona

200 50

200 50

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N

Secció per la plaça princpal



74

LES LLARS MUNDET (1954-1957)

75

Un complex cívic modern a Barcelona

Fotografies històriques

Presentació del projecte amb la maqueta i els plànols. En segon pla a la dreta, 
Arturo Mundet. Imatge del llibre Recordar es vivir. Mundet un pequeño mundo; 
de José Luis Roig Rodríguez i José Manuel Tames Castaño.
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Fotografies de la construcció, exteriors i interiors extretes del llibre Recordar 
es vivir. Mundet un pequeño mundo; de José Luis Roig Rodríguez i José 
Manuel Tames Castaño.
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Fotografies de detalls dels edificis i dels murals i escultures del complex. 
Escultures de Josep Maria Subirachs (accés) i Eudald Serra (església). 
Extretes del número 28 de la Revista San Jorge de la Diputació de Barcelona (1957).
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Fotografies actuals
realitzades per l’autor
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ANNEX B.  Una conversa amb Ramon Graus

Ramon Graus Rovira és doctor per la UPC, 
arquitecte i arquitecte tècnic. És professor 
del departament de Teoria i Història de 
l’Arquitectura a l’ETSAB i ha publicat 
diversos llibres sobre l’Arquitectura a la 
ciutat de Barcelona. Destaquen entre les 
seves publicacions el llibre de la Diputació 
de Barcelona dedicat a l’Escola Industrial o 
el llibre Les Arts Aplicades a Barcelona.

font de la imatge: AEMCI

En una conversa amb Ramon Graus sobre 
la figura de Manuel Baldrich i la seva obra 
hem abordat alguns dels temes clau sobre la 
biografia de l’arquitecte i el posicionament 
de la seva obra dins el panorama 
arquitectònic modern.

Baldrich va ser un arquitecte funcionari 
de l’adminsitració franquista i va accedir 
a aquesta posició a través dels seus 
mèrits militars. L’administració era qui 
es feia càrrec dels principals projectes 
públics; aquesta és la principal raó per la 
qual Baldrich treballava en projectes de 
grans equipaments urbans o planejaments 
urbanístics mentre que altres arquitectes 
del moment que estaven en menys sintonia 
amb el règim, com per exemple MBM 
o Josep Maria Sostres, es dedicaven 
principalment a l’habitatge. 

En canvi, Baldrich, juntament amb Josep 
Soteras, van treballar des de l’administració 
per tal de incorporar la modernitat a 
l’arquitectura dels edificis públics. El 
departament d’arquitectura de la Diputació 
havia tingut com a cap fins al moment 
que va ocupar-ne el lloc Baldrich, a Joan 
Rubió i Bellver; un arquitecte que encara 
venia del modernisme català i que havia 
fet una transició cap al noucentisme. 

Baldrich per la seva banda, havia treballat 
per a Josep Maria Ribas i Casas, pare 
del també arquitecte Manuel Ribas Piera. 
L’arquitectura de Ribas i Casas d’estil 
noucentista-neoclàssic va marcar breument 
l’inici de la carrera de Baldrich, que de 
seguida va moure’s cap a la modernitat 
arquitectònica. La modernitat de Baldrich, 
és segons Ramon Graus “una modernitat 
pacífica”, és a dir una modernitat sense 
la ideologia de combat que si que tenien 
arquitectures com les del GATCPAC.

Una posició que podríem encabir dins del 
que Ignasi de Solà-Morales al seu llibre 
Eclecticismo y Vanguardia, el caso de la 
arquitectura moderna en Catalunya, denomina 
com a “racionalisme acrític”. Podem veure 
una ràpida evolució a la breu carrera de 
Baldrich; des del pavelló Cambó de la 
Maternitat, on podem veure un primer 
intent d’aquesta modernitat; passant per 
l’Escola Industrial i les Llars Mundet fins 
als dos últims projectes: L’escola Bell-Lloc, 
un projecte d’estil internacional molt més 
depurat ja o les Piscines Sant Jordi que 
Graus no creu que puguin considerar-se 
com una obra d’estil brutalista però que 
si que suposen una excepció a l’obra de 
Baldrich.
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També és rellevant a l’arquitectura de 
Baldrich la relació amb l’art contemporani. 
Influït per les idees de Le Corbusier sobre 
la síntesi de les arts; Baldrich va més enllà 
de les arts decoratives, incorporant als 
millors artistes del seu moment per a que 
intervenissin en els seus edificis; d’aquesta 
manera Eudald Serra fa les escultures de 
la façana de l’església de Mundet o Josep 
Maria Subirachs fa una escultura que 
presideix l’accés. La primera escultura 
abstracta situada en un espai públic a 
Barcelona. 

Baldrich estava molt interessat en l’art 
contemporani, era accionista del primer 
museu d’art contemporani de Barcelona, 
el predecessor de l’actual MACBA. Això 
conjuntament amb l’estratègia del règim 
de voler demostrar el seu suport a la 
modernitat i el progrés van estimular 
aquestes intervencions artístiques a les 
seves obres.

Graus defensa que cal revisar les 
arquitectures dutes a terme des de 
l’administració durant els anys cinquanta. 
Aquestes arquitectures són per escala, 
usos i rellevància necessàries per a poder 
entendre el panorama arquitectònic de la 
ciutat de Barcelona al segle XX i només per 
això ja val la pena estudiar-les i documentar-
les. 

Actualment Ramon Graus està revisant el 
llibre de l’Escola Industrial de Barcelona per 
a la seva reedició amb motiu de l’exposició 
Guastavino, Rubió i Bellver i Baldrich a l’Escola 
Industrial que es portarà a terme al llarg de 
l’any 2021 a Barcelona.
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