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Dedicat a la meva família, en especial a ma mare i a la meva parella.  

RESUM 

El S.XX és una època de canvis, degut a la Segona Guerra Mundial moltes ciutats 

necessiten ser reconstruïdes, i apareixen noves línies de pensament en l’arquitectura 

teòrica que intenten trencar amb el llegat de l’Arquitectura Moderna. Un grup de joves 

arquitectes s’uneix i desenvolupa uns ideals més socials els quals empoderen als 

habitants de les seves ciutats i regularitzen les seves ordenacions per mitjà de les 

distàncies mesurades a partir del temps. Així apareixen els mat-buildings. 

 

PARAULES CLAU: Mat-building, Team 10, agregació, mòdul, trama, cell, cluster, stem, 

mat. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The 20th century is a time of change, due to World War II many cities need to be rebuilt, 

and new lines of thought appear in theoretical architecture that try to break with the 

legacy of Modern Architecture. A group of young architects come together and 

develop more social ideals which empower the inhabitants of their cities and regularize 

their arrangements through the distances measured from time to time. This is how mat-

buildings appear. 
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“Architecture can't force people to connect, it can only plan the crossing points, remove 

barriers, and make the meeting places useful and attractive.” 

 

“L’arquitectura no pot obligar les persones a connectar-se, només pot planificar els punts 

d’encreuament, eliminar barreres i fer que els llocs de reunió siguin útils i atractius.” 

Denisse Scott Brown  

PREFACI 

D’acord amb allò que enuncia Alison Smithson1 a “Cómo reconocer y leer un Mat-

Building”(Smithson, 1974), el camí cap al mat-building va començar sense rumb concret, 

el primer estudi del Team102 sobre aquest àmbit conceptual va aparèixer a l’article 

conjunt “The Primer”(Smithson, 1963). 

En aquest article, els integrants del Team 10 van exposar les seves opinions i van assentar 

les bases per crear un mat-building. La primera part d’aquest document, “Role of the 

Architect”, separa els seus continguts en tres parts, la primera “Urban Infra-structure” 

parla sobre la infraestructura urbana, la segona “Grouping of Dwellings” tracta 

l’agrupació de vivendes i la tercera “Doorstep” comenta la porta d’entrada. 

El concepte de mat-building va anar agafant forma seguint les directrius establertes, a 

principis dels anys seixanta es van començar a materialitzar els primers edificis. L’Orfanat 

d’Aldo van Eyck, la Universitat Lliure de Berlín, l’Edifici d’Oficines a Appleldoorn o 

Toulouse le Mirail són uns dels edificis més rellevants, usats com a referència i exemple 

de mat-buildings. 

Degut a l’increment de la necessitat habitacional que algunes ciutats estan sofrint 

actualment, és d’especial rellevància trobar solucions que permetin el seu creixement 

de manera ordenada i controlada. Els mat-buildings poden ser una bona opció per a 

aquest creixement i alhora per entrelligar els diferents tipus de teixit preexistent de les 

ciutats. Aquest tipus d’edificis, en ser modulars la gran majoria, permeten l’adaptabilitat 

en el temps segons les demandes i necessitats dels seus habitants, cosa realment 

important ja que les ciutats estan en constant canvi i els edificis no haurien de ser 

inamovibles i estàtics, sinó que haurien de permetre noves dinàmiques de ciutat en el 

temps.  

L’objectiu principal és aportar informació sobre els mat-buildings, per tal de que el lector 

pugui ampliar el seu coneixement sobre aquest tipus de trama urbana i d’organització 

dels edificis. 

 
1 Arquitecta britànica de mitjans del S.XX, molt reconeguda per la seva investigació i projectes en el camp 
de l’arquitectura i l’urbanisme. 
2 Grup d’arquitectes sorgit a mitjans del S.XX degut a que no estaven d’acord amb l’academicisme de 
l’arquitectura moderna. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. APROXIMACIÓ AL MAT-BUILDING 

Per poder entendre correctament què és un mat-building, perquè van començar a 

aparèixer i a quines necessitats donava resposta, cal primer posar-se en context històric. 

Acabada la Segona Guerra Mundial, poc a poc va començar a recuperar-se 

l’economia, s’havia de reconstruir part de les ciutats més importants d’Europa i calia 

donar una solució per als refugiats de la guerra. 

Degut a aquesta situació, alguns arquitectes es van agrupar per fer reunions on poder 

intercanviar idees, donar millors respostes i solucions. Sorgien concursos internacionals 

per tornar a aixecar grans parts de ciutats devastades, i així proposar solucions lògiques 

pel moment i pel futur. S’havia d’intentar abaratir costos i reduir la quantitat de materials 

usats degut a l’exercici de l’edificació, inconscientment començaven a materialitzar-se 

uns inicis de sostenibilitat. A més, es plantejava la modularitat dels edificis per facilitar la 

rapidesa de les construccions per poder donar una resposta ràpida, i també per 

l’adaptabilitat que aportava als edificis respecte les noves necessitats que poguessin 

sorgir en un futur. Poques vegades es plantejaven situacions com la que tenien, en les 

quals els permetessin repensar i edificar grans parts de teixit urbà, per tant havien 

d’aprofitar l’oportunitat que tenien per millorar les ciutats. 

A finals de la dècada de 1950, les ciutats i els seus edificis es tancaven massa sobre sí 

mateixos, a conseqüència dels debats del CIAM3 i sobre els principis de la zonificació 

funcional, va sorgir un grup d’arquitectes que no estaven d’acord amb l’academicisme 

i amb la ciutat funcional descrita a la Carta d’Atenes4 de 1933 escrita per Le Corbusier5. 

Així, va sorgir el Team 10 integrat per J. B. Bakema, Aldo Van Eyck, G. Candilis, S. Woods, 

Alison i Peter Smithson, J. Voelcker, J. Soltan, G. Grung, R. Erskine i J. Coderch. 

Els integrants del Team 10 no estaven d’acord amb la segregació d’usos de les quatre 

funcions vitals del dia a dia enunciades a la Carta d’Atenes (treball, residència, descans 

i circulació), ells volien permetre la flexibilitat dels espais, dotar als usuaris de llibertat per 

decidir i poder adaptar l’habitatge al seus gustos i necessitats. 

 
3 Congrés Internacional de l’Arquitectura Moderna. 
4 Manifest urbanístic ideat al IV CIAM. 
5 Charles-Édouard Jeanneret (1887-1957). Arquitecte francès de renom per la seva teorització sobre 
l’arquitectura.  

8 
 

El concepte de mat-building va aparèixer per primera vegada a l’article “Cómo 

reconocer y leer un Mat-Building”(Smithson, 1974), en aquest mateix article escriu,            

“El camino hacia el mat-building comenzó sin un rumbo concreto: el primer estudio del 

Team10 sobre este ámbito conceptual aparició en el articulo conjunto “The Primer” (AD 

12/61)”. 

La funció de l’escrit “Team 10 Primer 1953-62” o “The Primer”(Smithson, 1963) com Alison 

Smithson va dir, era agrupar en un document aquells articles, escrits i diagrames que el 

Team 10 considerava fonamentals per a les seves posicions individuals. Aquest 

document agrupa a forma de resum les opinions i els resultats de l’estudi realitzat pels 

integrants del Team 10 un cop finalitzada la reunió, que posteriorment van ser 

empreades en les primeres construccions mat-building dels anys seixanta i setanta. 

Algunes de les estratègies són: la revaloració de la densitat i la compacitat com a 

atributs del projecte, la flexibilitat d’ús i l’ambigüitat funcional, la modularitat, el 

creixement infinit a partir de la repetició, l’escala i els límits.  
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1.2. MARC TEÒRIC 

L’any 1933, Le Corbusier va redactar la Carta d’Atenes(Le Corbusier, 1943), amb la qual 

s’assentaven les bases de la ciutat funcional segons l’Arquitectura Moderna. 

Posteriorment Shadrach Woods va escriure dos articles que parlaven sobre l’agregació 

d’unitats mínimes en l’arquitectura i l’urbanisme. El primer, “Web”(Woods, 1962), 

enunciava el concepte de la tela d’aranya, i el segon, “Stem”(Woods, 1960), exposava 

l’agregació per a crear aquestes teles d’aranya.  

Alison Smithson va escriure “The Primer”(Smithson, 1963) en el qual s’assentaven les bases 

ideològiques del Team 10, posteriorment va redactar “Cómo reconocer y leer un Mat-

Building”(Smithson, 1974) en el qual els integrants del Team 10 van exposar els resultats 

dels seus estudis i van donar nom per primer cop al mat-building, concepte que ells 

creien que aglutinava les solucions als problemes que l’arquitectura i l’urbanisme havien 

de respondre en aquell moment. 

Passat un temps, Hashim Sarkis va publicar “Le Corbusier’s Venice Hospital and the Mat 

Building Revival”(Sarkis, 2001), en el qual l’autor identifica l’Hospital de Venècia com a 

mat-building. 

Més tard, Maria Cecilia O’byrne va escriure la seva tesi doctoral titulada “El proyecto 

para el hospital de Venecia de Le Corbusier”(O’Byrne Orozco, 2008). 

L’any següent, Yuan Zhu va escriure l’article “Neo-Mat-building”(Zhu, 2009) en el qual va 

tractar els orígens d’aquest tipus d’edificis i la seva possible continuïtat en el futur. 

Al cap d’uns anys, Jaime J. Ferrer Forés a “Mat Urbanism: Growth and change”(Ferrer 

Forés, 2011) va descriure i ordenar els conceptes bàsics amb els quals el Team 10 

organitzava i distribuïa els seus edificis. 

L’any 2011 el Departament de Projectes Arquitectònics de l’Escola Tècnica Superior 

d’Arquitectura de Barcelona, va publicar el DPA 27-28 Mat-building(A.A.V.V., 2011), en 

el qual es van recollir articles que descrivien els orígens dels mat-buildings i alguns dels 

exemples més rellevants. 

Passat uns anys, Elena Farini Orleans-Borbón va escriure la seva tesi doctoral “Procesos 

configurativos: de la trama a la noción de campo en los mat buildings”(Farini Orleans-

Borbón, 2013). 

10 
 

1.3. OBJECTIUS 

Durant el desenvolupament del projecte de Taller Temàtic al provar diferents formes 

d’agregació l’Ibon Bilbao i en Josep Bohigas em van recomanar usar una trama mat. 

Per a poder aprofundir coneixements sobre aquesta nova forma d’ordenació que no 

coneixia vaig realitzar un petit estudi, adjunt als annexes, de les diferents tipologies que 

em podien fer servei. 

Més endavant, a l’haver de tornar a cursar Projectes III, es va plantejar l’oportunitat de 

tornar a realitzar un mat-building. Aquest cop ja tenia més informació degut a que 

simultàniament estava desenvolupant aquest treball, i experiència, degut a que ja havia 

realitzat un projecte d’aquest tipus i havia pogut aprendre dels errors comesos. 

A mida que he desenvolupat aquests projectes m’he donat compte de que 

l’arquitectura d’avui en dia moltes vegades falla, a l’hora de resoldre la demanda 

habitacional de les grans ciutats o en resoldre la seva compacitat i creixement ordenat, 

i trobo que els mat-buildings són una solució molt viable però molt infravalorada. 

L’objectiu d’aquest treball és analitzar els orígens i els diferents tipus de mat-buildings per 

poder donar una millor resposta a les problemàtiques actuals i futures, mitjançant la 

modularitat junt amb la facilitat d’adaptació i creixement d’aquests edificis que tant 

poden crear habitatge com ciutat. 

La flexibilitat que poden aportar és molt necessària quan es projecta pensant en el futur, 

no pot ser que es generin edificis o teixits urbans els quals al poc temps quedin obsolets 

i no tinguin un bon ús o bon funcionament, tant internament com envers la ciutat. 

1.4. METODOLOGIA 

La metodologia d’aquest treball es basa en una primera revisió i anàlisi d’allò que s’ha 

escrit i teoritzat sobre els mat-buildings, posteriorment l’estudi de casos pràctics 

d’exemples de referència contrastats pels propis ideòlegs d’aquest corrent 

arquitectònic, i finalment es presenten projectes de l’autor per poder veure l’aplicació 

d’alguns dels ideals a l’arquitectura contemporània, per així poder avaluar i extreure 

conclusions.   
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2. MAT-BUILDINGS 

2.1. DEFINICIÓ 

Una de les primeres definicions del concepte de mat-building apareix el setembre de 

1974 quan Alison Smithson publica “Cómo reconocer y leer un Mat-Building”(Smithson, 

1974) a Architectural Design6. En aquest article es recopilaven exemples i es definien les 

bases teòriques ja enunciades a “The Primer”(Smithson, 1963), que els integrants del 

Team 10 ja des de la dècada dels seixanta tenien com a leitmotiv7 per als seus projectes. 

L’autora empra el terme mat-building per primer cop perquè expressa la similitud entre 

els edificis recollits a l’article, ja que per naturalesa aquets tipus d’edificis tenen un 

caràcter extensiu en planta, són densos i homogenis, similar a la trama d’un teixit. Per 

tant no és en va la traducció literal de l’anglès mat, que vindria a ser estoreta o catifa. 

Ella mateixa defineix a “Cómo reconocer y leer un Mat-Building”(Smithson, 1974) que “el 

mat-building personifica el anónimo colectivo: donde las funciones vienen a enriquecer 

lo construido y el individuo adquiere nuevas llibertades de actuación gracias a un nuevo 

y cambiante orden, basado en la interconexión, los tupidos patrones de asociación y 

las posibilidades de crecimiento, disminución y cambio.”. Per a Alison, els edificis no han 

de seguir tenint un caràcter definit i tancat a priori, sinó canviar a una actitud més lliure 

i oberta focalitzant-se menys en la forma global i més en la intensitat de les seves 

relacions internes i les associacions a diferenciats nivells. 

Bakema8 a “The Primer”(Smithson, 1963) enuncia “Our task is to introduce into social life 

the play of volumes in space as a function. The new society will be that one which will 

enable the individual to express his personal opinion about total life. It is our task to 

transform the fear of total space to a respect and confidence in this space. These are 

the oldest and at the same time the most recent funcions of architecture and town-

planning”.  

Així mateix, Voelcker9 en aquest article també diu “for the architect the primary material 

is space (L’espace indécible’ of Le Corbusier) and this is because an architect’s banal, 

practical and every-day purpose is to make spaces, spaces which will be 

 
6 Revista arquitectònica anglesa començada a editar a partir del 1930. 
7 Motiu o tema recurrent d’una obra. 
8 Arquitecte modern holandès, integrant del Team 10, conegut pels seus projectes d’habitatges socials. 
9 Arquitecte modern anglès, membre del Team 10, amb propostes sobre la millora de l’arquitectura rural. 
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comprehensible to the people who use them now and will use them for some time to 

come.”  

Ambdós demostren la preocupació que el Team 10 tenia per l’espai i la concepció d’ell 

per part dels usuaris. Per això, una de les principals funcions dels mat-buildings era 

acotar, controlar, modular i organitzar àrees mitjançant les seves agrupacions i relacions 

internes dels seus espais. 
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2.2. MOTIVACIONS DEL TEAM 10 

Els integrants del Team 10 van exposar les seves motivacions a “The Primer”(Smithson, 

1963) les quals s’enuncien a continuació. 

Tal i com Hansen10 plantejava:  

“Which are the objections one may raise against Architecture as we know it? 

1. It did not solve the problema of number. The need for necessary accommodations 

and social amenities instead of decreasing, is constantly rising. 

2. As an expression of the closed form, contemporary architecture cannot be adapted 

to change; it becomes often outdated, even before being completed. 

3. Present architectural conception does not sufficiently take into account the 

personality of the inhabitants and is too often inhuman. 

4. It is wasteful of the financial means at our disposal. 

5. The règle de jeu in architecture today sancions the dissipation of group traïts (the 

problema of cosmopolitism)”. 

Aquestes problemàtiques enunciades fa més de cinquanta anys es mantenen vigents 

actualment, l’arquitectura contemporània continua sense donar resposta a la gran 

demanda d’habitatges dignes, a un preu accessible, que permetin l’adaptabilitat al 

llarg del temps i que no desperdiciïn recursos o usin materials no reciclables. 

Aldo Van Eyck11 va dir “Cities today demonstrate an appallingly limited range of 

moviment. Their rhithm is as vehement as it is monotonous.” i també “They must not only 

be able to absorb reasonable mutations within themselves, but also permit them within 

the intimate smaller fabric they serve”. 

Les ciutats segons Van Eyck no tenien la flexibilitat necessària, donada l’oportunitat que 

tenien de poder redefinir grans parts de les ciutats arrasades per la guerra era 

convenient trobar una solució apropiada. Els mat-buildings gràcies al seu creixement 

extensiu infinit, facilitaven ocupar grans superfícies, i alhora permetien generar diferents 

 
10 Arquitecte finlandès influenciat pel cubisme i promotor del concepte de la “forma oberta”. 
11 Arquitecte holandès pertanyent al experimentalisme d’Europa, membre del CIAM i cofundador del Team 
10. 
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tipus de connexions entre els mòduls que els conformaven, generant relacions i 

interaccions entre els diferents volums interns. 

Com Candilis, Josic i Woods explicaven, “The object is not to make the building flexible 

but to make the urban complex flexible enough to foster short-life buildings as well as 

long-lived ones“. 

Aquí ells reafirmaven la concepció urbana de Van Eyck sobre les “mutacions al teixit” 

però afegint l’opció que els edificis fossin temporals i no perduressin estàtics al llarg del 

temps. Això obria la porta a un nou tipus de ciutat i d’arquitectura, que podia ser 

adaptable a les necessitats i les demandes del futur. 

Bakema assenyalava, “Today in many countries mechanization commands and we see 

a development of planning which could not have been predicted at the start of the 

century. Many ideas of the modern moviment have found employment in society. But 

disappointment is often felt in that the originators of ideas sometimes see much of their 

work used, not on a basis of love and understanding but on a basis of prostitution and 

exploitation”. 

Bakema es queixava que les idees del moviment modern s’havien acceptat per la 

societat però que normalment s’aplicaven sense cura pel lloc, sinó per l’explotació. 
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2.3. MOTIVACIONS ACTUALS 

La majoria de motivacions que es plantejaven quan s’aplicaven els primers mat-

buildings segueixen vigents avui en dia. El context històric i social ha canviat, tot i que no 

siguin iguals tenen bastantes similituds, i és per això que la majoria de problemàtiques a 

les quals es volia donar resposta segueixen presents. 

Actualment, l’arquitectura continua sent molt tradicional, conserva en el seu ADN 

algunes de les qualitats de l’Arquitectura Moderna. En molts casos segueix tancada 

respecte l’exterior, sobre si mateixa, i dificulta les relacions dels seus habitants o usuaris 

en fora. 

A mesura que la societat està agafant una major consciència social, més 

desenvolupada que no pas quan s’implementaven els primers mat-buildings, afavoreix 

la justificació i l’ús d’un urbanisme i una arquitectura més oberta la qual beneficiï les 

relacions humanes. 

Degut a la pandèmia de la COVID-19, en obligar a la societat a estar confinada o a 

desenvolupar noves tasques des dels seus habitatges, ha propiciat que molts d’aquests 

sofrissin canvis, tant en el mobiliari fins a la seva distribució si era possible. Això ha fet que 

la societat s’adoni de la necessitat que els edificis siguin més flexibles, ja que en molts 

casos, els usuaris dels habitatges molt rígids van sofrir més les conseqüències d’estar 

confinats. 

Aquest tipus de situacions extremes com pot ser una pandèmia poden plantejar la 

necessitat que els edificis o els habitatges siguin més flexibles, també les unitats familiars 

que poden créixer i disminuir, o les seves necessitats, que estan en constant canvi, 

justifiquen la necessitat d’adaptabilitat dels espais que habiten. 

Donada la importància que va tenir a principis de segle la industrialització de la 

construcció, s’ha seguit investigant en solucions constructives i en nous materials que 

cada vegada afavoreixen més la sostenibilitat i la modularitat de les construccions. 

Sembla lògic per tant, posar aquests sistemes en ús i afavorir el fàcil muntatge i 

desmuntatge, no només per l’abaratiment de costos durant el procés de construcció 

sinó també per aportar adaptabilitat als edificis, permetent el creixement en un futur si 

augmentés la demanda d’habitatge. 
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La població actual any rere any va en augment, donat que la seva distribució 

majoritàriament es concentra en les ciutats, és evident que la densitat de població 

d’aquests grans nuclis urbans s’està incrementant. 

La mobilitat de les ciutats avui en dia es veu afectada per dos condicionants; el primer 

és l’augment de població i el segon és el desplaçament de masses per motius laborals. 

La població ha crescut tant, que les ciutats de la perifèria que havien sorgit per absorbir 

aquest augment, també comencen a saturar-se. Per això és convenient aportar 

solucions per al teixit urbà, ja que cal millorar la mobilitat, però també per generar millors 

entorns per als grans nuclis de població.  
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3. DE CELL A CLUSTER, DE CLUSTER A STEM I DE STEM A MAT 

Jaime J. Ferrer Forés a “Mat Urbanism: Growth and change”(Ferrer Forés, 2011) ordena i 

descriu molt bé aquests conceptes, en els següents paràgrafs es tradueix i es cita en part 

alguns dels continguts del seu article. 

3.1. DE CELL A CLUSTER 

Els estudis sobre el teixit urbà realitzats pel Team 10 van començar des de la unitat 

mínima, la cèl·lula, que en anglès és cell. Per a ells, la cèl·lula era l’edifici o espai que 

podia encabir l’activitat humana. 

Aquestes cèl·lules es van organitzar segons el principi “From cell to cluster” el qual 

separava les diferents cèl·lules del teixit urbà i les reagrupava formant una intricada 

relació espacial entre l’espai públic i privat. 

Aquest tipus d’organització era molt característic de les ciutats tradicionals europees, i 

els integrants del Team 10 ho van aprofitar per organitzar les seves tipologies a diferents 

projectes com els habitatges a Aulnay Sous Bois edificats el 1960 a França, o el concurs 

d’Algèria també el 1960, ambdós realitzats per Candilis, Josic i Woods12. 

Aquesta forma d’agrupació i relació entre habitatges posicionava la casa de camp 

com a cèl·lula organitzadora, i el jardí com a centre vital regulador del clima de 

l’habitatge. Aquest jardí podia ser adaptable als diferents climes i generar ombres, així 

els paraments verticals no agafaven excessiva radiació solar. 

El cluster o cúmul resultant creava molta varietat espacial i un ampli espectre de patrons 

modificables segons la demanda o l’ús. 

3.2. DE CLUSTER A STEM 

Al quart congrés del CIAM al 1933 Le Corbusier va escriure la Carta d’Atenes que 

declarava les quatre funcions de les ciutats per a una societat moderna. Els integrants 

més joves del CIAM proposaven tal i com s’enuncia a “The Doorn Manifesto”(Team 10 

 
12 Arquitectes integrants del Team 10. 
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Primer, 1968), una millor aproximació per afavorir la diversitat (social, cultural, climàtica i 

ètnica) per a tot el que s’havia edificat i els seus usuaris. 

Shadrach Woods, Alison i Peter Smithson es queixaven de l’impacte que estava tenint la 

construcció de projectes basats en la ciutat-jardí o en el racionalisme dels anys 30, de 

cèl·lules que dominaven grans àrees de terreny i que no responien al clima, a les 

necessitats del lloc o al sentit comú. El teixit era tant extens i amb tanta poca intensitat 

que creava zones massa desconnectades. 

Pel Team 10 l’arquitectura no era un joc basat en la llum i l’espai, tal i com definia Le 

Corbusier, sinó un intent de crear activitat humana al llarg del temps. L’arquitectura en 

si havia d’aportar un ordre, una infraestructura, que pogués créixer i ser flexible. 

Alison i Peter Smithson van estudiar agrupacions d’habitatges que podien crear barris o 

comunitats, les quals es podien relacionar de forma fàcil i directa amb l’entorn i el medi 

ambient. Mentre desglossaven les relacions bàsiques del ésser humà i la seva vida social, 

van repensar els patrons per habitar la nova realitat, la urbanitat, ja que cada cop les 

ciutats anaven guanyant més importància. 

L’estructura de les ciutats no es devia a la seva geometria, sinó a les activitats que s’hi 

generaven. Aquestes activitats eren articulades i materialitzades pels espais públics, els 

edificis, els recorreguts i el correcte control de l’espai públic o privat. 

Ells estaven en contra de l’arquitectura que ignorava les particularitats del lloc i dels usos, 

reclamaven que l’ordre l’havia de donar la comunitat i les seves associacions. El sistema 

de relacions i patrons que generaven les cells i els stems del cluster, aportaven una 

finestra espacial per a aquelles iteracions i associacions. 

En lloc d’una nova monumentalitat, grans places i el cor de la ciutat presentat 

prèviament a la CIAM per Sert i Giedion13, els Smithson proposaven els carrers de la classe 

obrera a Londres com a inspiració per a la arquitectura i disseny urbans. La idea d’un 

carrer com a stem de la vida pública es va desenvolupar més profundament per al 

concurs d’un nou bloc d’habitatges al Golden Lane el 1952. El concepte del carrer a 

l’aire, per al projecte, va ser dissenyat com una àmplia galeria que donava accés als 

pisos però al mateix temps funcionava com a espai de relació. A diferència de la rue 

intérieure14 proposada per Le Corbusier, a la Unité d’Habitation a Marsella, els Smithson 

 
13 Arquitectes i ideòlegs integrants del CIAM. 
14 En català; carrer interior. 
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proposaven moure l’espai de circulació a la façana dels seus edificis, accentuant el 

caràcter públic i l’autonomia espacial del stem. 

Col·locant el stem recorrent la perifèria i no pas al centre de les cells permetia que el 

stem pogués créixer o canviar amb més facilitat al llarg del temps. L’esquema de la Fold 

Houses15, presentat el 1954, presentava la infiltració del teixit d’una ciutat existent el qual 

tenia connectat unitats d’habitatge directament al stem que podia créixer, disminuir o 

canviar en resposta a les necessitats que poguessin sorgir. 

El stem era també l’eina bàsica per estructurar les Close Houses16 del 1955 on múltiples 

stems paral·lels entre sí formaven una trama de passatges coberts, que connectaven 

diversos tipus d’habitatges i d’activitats diverses amb una malla poc definida. El nucli del 

projecte, en cada cas, era el stem en comptes del cor. 

3.3. DE STEM A MAT 

El concepte de stem que des d’un inici era autònom, amb el pas del temps va 

evolucionar cap a una xarxa en dues dimensions, un mat. A través de la seva xarxa de 

circulacions i sistemes de suport, el mat aportava encara una flexibilitat major per 

unificar diversos clusters d’activitat en múltiples direccions. Podia créixer al llarg dels seus 

stems en dues dimensions mentre simultàniament mantenia un ordre coherent, 

sistemàtic i interconnectat. 

Els mat-buildings tenien una forta influència de les trames denses de les ciutats històriques 

i tradicionals, membres del Team 10 van estudiar l’estructura espacial i funcional de les 

ciutats islàmiques. Aquestes, anomenades Kasbah17 tenien espontaneïtat i diversitat. 

El concepte de mobilitat i connectivitat com a vertebrador del mat va ser desenvolupat 

en col·laboració entre Alison i Peter Smithson i Peter Sigmond18 mentre realitzaven el 

projecte per al concurs de Hauptstadt Berlín19 el 1958, el qual emfatitzava l’inseparable 

relació de l’individu i la ciutat, i d’una part amb el conjunt. El projecte il·lustrava les idees 

dels Smithson respecte les xarxes de mobilitat a les ciutats de postguerra, en lloc de les 

divisions que plantejaven els conceptes de ciutats funcionals proposades pel CIAM, a 

 
15 Projecte projectat per Alison i Peter Smithson al Regne Unit, presentat al CIAM X, no edificat. 
16 Projecte d’Alison i Peter Smithson. 
17 La Kasbah és un tipus de teixit urbà molt dens desenvolupat a moltes ciutats islàmiques. 
18 Arquitecte holandès, conegut per la seva participació al projecte de la Hauptstadt de Berlín. 
19 Projecte resultant del concurs creat per a la seva reconstrucció posterior a la Segona Guerra Mundial. 
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més suggerien que les noves formes de mobilitat demanaven xarxes que 

interconnectessin tota la ciutat a través d’uns patrons flexibles i adaptables en el temps. 

Aquests conceptes es van plantejar en diversos projectes com el Hauptstadt de Berlín, 

la reconstrucció de Frankfurt-Römberg del 1963, destruït a la Segona Guerra Mundial, o 

en projectes d’una escala menor, a cavall entre l’urbanisme i l’edifici, com la Freie 

Universitat de Berlín20. 

  

 
20 És un dels primers projectes mat-building realitzat per Candilis, Josic i Woods, integrants del Team 10. 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama del Cluster de la Close Houses del 1955. Font: “The Changed Void: Urbanism”(Smithson, 

2005). 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama del Cluster de la Close Houses del 1955. Font: “The Changed Void: Urbanism”(Smithson, 

2005). 
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4. CASOS D’EXEMPLE 

Aquests casos d’estudi s’han escollit degut a que són exemples confirmats i contrastats 

de mat-buildings i perquè cadascun d’ells té una forma d’agregació diferent. 

Es poden considerar confirmats i contrastats ja sigui perquè els van realitzar arquitectes 

integrants del Team 10, amb alguns dels ideals enunciats a “The Primer”(Smithson, 1963), 

o perquè el Team 10 els va exposar i categoritzar com a mat-building a “Cómo 

reconocer y leer un Mat-Building”(Smithson, 1974). 

4.1. FREIE UNIVERSITAT 

Un dels primers edificis dissenyat pels integrants del Team 10, que va ser el més 

paradigmàtic, fou l’edifici per a la Freie Universitat construït a Berlín entre 1963 i 1973, 

realitzat per Georges Candilis, Alexis Josic i Shadrack Woods, amb col·laboració de 

Manfred Schiedhelm21 i Jean Prouvé qui va ser l’encarregat de dissenyar el sistema de 

tancaments de les façanes. 

Va ser Alison Smithson qui li va donar especial protagonisme en publicar “Cómo 

reconocer y leer un Mat-Building”(Smithson, 1974) ja que considerava que tot i que 

algunes de les qualitats del mat-building ja s’havien manifestat en altres edificis de la 

història de l’arquitectura, va ser a la Freie Universitat on es fan visibles totes les qualitats 

d’un mat-building, per tant ella considerava que era el primer bon exemple d’aquest 

tipus d’arquitectura. 

La Freie Universitat era un groundscraper22, un edifici baix, dens i homogeni, que es 

basava en dos principis compositius bàsics: els tracés, és a dir, les franges de 

comunicació ortogonals en forma de camins dividits segons ordre de prioritat, distribuïts 

al llarg dels dos eixos de la planta; i els espaces ouverts, que eren el conjunt de patis de 

dimensions diverses que es generaven al llarg de l’extensió de l’edifici. 

Shadrack Woods volia comprovar com els sistemes determinaven i creaven les regles 

del joc del projecte, i de no ser així perquè l’arquitectura no era un problema de 

composició sinó un problema d’organització. Tal i com es va publicar a “Architecture en 

France”(Lucan, 2001), degut a l’organització de l’edifici en planta era normal que els 

 
21 Arquitecte alemany, integrant de la generació més jove del Team 10. 
22 Terme proposat per Woods. 
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propis autors es referissin a la maqueta del projecte com “Una enorme loncha de queso 

gruyère”. 

Per a Woods, l’intercanvi d’informació i el creuament de disciplines constituïa la raó 

principal de la universitat i, perquè aquestes situacions es produïssin s’havia de buscar la 

millor distribució perquè estudiants i professors de diferents àrees d’aprenentatge 

s’entrecreuessin fàcilment i es materialitzés l’intercanvi de coneixement.  

Per això, la idea d’un campus universitari segregat, on cada disciplina de coneixement 

tenia el seu propi edifici i no hi havia cap relació entre ells, representava tot el contrari 

d’allò que ell volia; s’havia de garantir a partir de l’organització de l’edifici la barreja 

dels diferents programes que el composaven. 

L’estructura interna del projecte contemplava la convivència d’elements fixes contra 

elements susceptibles de variació, per això, s’havien de desenvolupar elements i 

sistemes d’agrupació per a les diferents peces de l’edifici que permetessin el seu 

intercanvi i creixement. Sempre una part de la planta de l’edifici era extrapolable a 

qualsevol situació en planta, tal i com els mateixos autors deien a “Candilis, Josic & 

Woods”(Chaaljub, 2010), “Una vez definido el modo de organización en forma de tela 

de araña, la adaptación de los programas fue un juego de ninos”, d’aquesta manera 

ells reafirmaven la importància del mòdul en planta. Allò que donava caràcter a l’edifici 

era la seva organització interna, no pas la seva forma final ja que per definició del mat-

building era incerta i indeterminada. 

A la maqueta del projecte queda plasmat que l’esquema de mobilitat no es limita 

només a una malla homogènia ortogonal, sinó en quatre camins principals units per una 

xarxa de camins secundaris units per un sistema terciari, l’essència del webii, de la tela 

d’aranya. 

Aquests quatre camins principals estaven separats entre ells per un minut, és a dir 65 

metres, el temps òptim que permetia separar les activitats més importants. A aquests s’hi 

unien els camins secundaris que donaven accés a les activitats més especialitzades. 

Sobre aquestes xarxes de recorreguts s’hi sobreposaven els espais vuits de secció 

variable. Mitjançant la superposició de circulacions, dels espais vuits i dels diferents usos 

del programa, es pot veure com s’expressa el concepte de stem. 

A “The Primer”(Smithson, 1963) es defineix “Stem is conditioned by mobility. Its dimensions 

are given not in measures of lenghth but of speed: 2.5 miles per hour and 60 miles per 
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hour. It can provide the link between these measures of speed as it can between the 

measures of validity (the 25 and 5-year cicles)”. Per mitjà d’això s’entén la distància 

concreta de 65 metres entre camins principals. 

Cada camí era un tall longitudinal del terreny mitjançant els quals l’edifici assumia els 

lleugers canvis de cota del pla horitzontal. Els carrers principals amb dues plantes sobre 

rasant i una planta semi enterrada van reproduint el relleu original del terreny, i 

mitjançant petites rampes permeten anar entrelligant els diferents canvis de cota en 

planta. Es va preveure el creixement en vertical per poder donar-hi cabuda a habitatges 

per als estudiants, però al final no es va dur a terme. 

Degut a la seva naturalesa mat-building, un dels requeriments de l’edifici era 

l’adaptabilitat al llarg del temps, tal i com delataven els diagrames de creixement i canvi 

realitzats per al concurs d’adjudicació del projecte. L’edifici es realitzava mitjançant 

solucions tècniques que devien facilitar la transformació, l’estructura es cargolava per 

facilitar el muntatge i desmuntatge de les diferents parts de l’edifici, i els tancaments 

eren mòbils i modulats amb la base d’una unitat estructural de 30 cm, originada als 300 

cm, sent la suma d’un mòdul de 70 cm, dos de 113 cm del Modulor23 de Le Corbusier i 4 

cm de junta per a l’estanqueïtat. 

Es van plantejar extensos concursos d’obra perquè els diferents industrials competissin 

per tenir la millor solució estructural, per les instal·lacions, pels tancaments, d’entre altres. 

Aquí va ser on va començar el treball de Jean Prouvé el qual havia de determinar les 

exigències que s’anaven plantejant per dotar a l’edifici de solucions tècniques que 

generessin elasticitat i flexibilitat. 

  

 
23 Sistema de mesures estandarditzat per Le Corbusier. 
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Figura 3. Freie Universitat de Berlín. Làmina número 1 del Concurs. Font: DPA 27-28 Mat-building (A.A.V.V., 2011). 
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Figura 4. Freie Universitat de Berlín. Làmina número 3 del Concurs. Font: DPA 27-28 Mat-building (A.A.V.V., 2011). 
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Figura 5. Freie Universitat de Berlín. Planta Baixa del Concurs, 1963. Font: “Free University Berlin”(A.A.V.V., 1999) 
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Figura 6. Freie Universitat de Berlín. Planta Primera del Concurs, 1963. Font: AA. VV. 1999. Free University Berlin. 

Architectural Association. 
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Figura 7. Freie Universitat de Berlín.  Superposició de la Planta Baixa del Concurs amb el Plànol d'Emplaçament. 
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Figura 8. Freie Universitat de Berlín. Font: Google Maps. 
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4.2. HOSPITAL DE VENÈCIA 

El projecte per a l’Hospital de Venècia el va realitzar Le Corbusier entre 1962 i 1965. 

Alison Smithson va ser qui va estabir el primer vincle entre l’hospital i el concepte de mat-

building a “Cómo reconocer y leer un Mat-Building” en aquest article els integrants del 

Team 10 van analitzar tècnicament el projecte i els seus atributs com a mat-building. 

A partir de la publicació de Hashim Sarkis24, “Le Corbusier’s Venice Hospital and the Mat 

Building Revival”(Sarkis, 2001), l’hospital de Venècia s’identificava com a mat-building, i 

va ser Pablo Allard25 qui va estudiar les possibles relacions que podien existir entre el 

projecte de l’Hospital de Venècia de Le Corbusier i les idees del Team 10. 

Eric Mumford a “The emergence of Mat or Field Buildings”(Mumford, 2001) va resumir la 

influència que Le Corbusier i Jullian van rebre de les motivacions i premisses del Team 10 

a l’Hospital de Venècia dient “... the Smithsons’ emphasis on street decks, clustering, and 

local culture; Gutmann and Manz’s idea of the “space in between”; Van Eyck and 

Blom’s concept of the “organized casbah”; and Candilis-Josic-Woods’s principles of 

stems and webs”. 

Independentment que poguessin ser influències eventuals realment va ser indiferent si 

Le Corbusier va estar inspirat pel Team 10 o no, no es pot negar que existien grans 

similituds entre allò que ells enunciaven i el projecte, per tant podia considerar-se un 

mat-building. 

A la Oeuvre complète26 de Le Corbusier s’hi recullen les dues versions del projecte, 

ambdues es poden veure a continuació. Com Marta Peris27 va dir a “La otra Puerta de 

Venecia”(Peris, 2011): “En la primera versión, fechada en octubre de 1964, el plano 

pierde la orientación de los puntos cardinales para apoyarse sobre la del eje del puente 

translagunar que coincide, no es casualidad, con la del edificio. Se evidencia, así, la 

localización estratégica del emplazamiento al redefinir la punta más septentrional del 

litoral de Venecia. Sobre el entramado de canales que surcan la ciudad se detallan 

cuatro áreas aisladas: el proyecto del hospital (1), el puente de Rialto (2), el 

emplazamiento del complejo hospitalario de Santi Glovanni e Paolo (3) y el conjunto 

 
24 Arquitecte i professor universitari libanès. 
25 Arquitecte i professor universitari xilè, membre fundador del “Do Tank”. 
26 Mostrari bibliogràfic de les obres i projectes de Le Corbusier. 
27 Arquitecta mallorquina, destaca pel seu interès en l’arquitectura social, docent a l’ETSAB UPC. 
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monumental de San Marcos (4). En la segunda versión de marzo de 1965, dichas áreas 

aparecen interconectadas. Tan solo el complejo hospitalario queda excluido del 

recorrido. Su registro en el plano alude al objeto del encargo: un nuevo hospital (...) El 

dibujo permite comparar la escala de ambas piezas y su ubicación limítrofe respecto a 

la laguna. Mientras que la primera se sitúa en la Fondamenta Nuove frente al 

cementerio de la isla de San Michele, la nueva intervención adquiere una visibilidad 

relevante por su proximidad al puente translagunar, transformándose en puerta”. 

Analitzant la distribució del projecte es veu la importància que des d’un inici es donava 

a la definició de tres Unités28: lit, soins i bâtisse. Le Corbusier va dedicar tota la seva vida 

a definir unités com a mòduls configuradors dels seus projectes, i no és d’estranyar que 

per a l’hospital també ho fes. 

La planta del museu de Ahmedabad és la base de la planta de l’hospital, s’abandona 

el creixement en espiral i s’utilitza la suma de parts per a concebre un edifici de 

creixement limitat amb un model en espiral quadrada, derivat d’un model orgànic que 

creix com si fos la closca d’un cargol. 

A partir dels esquemes preliminars de Le Corbusier, adjuntats a continuació, s’identifica 

l’organització del mòdul d’agrupació usat, al centre del dibuix hi ha la Unité Lit (a), a la 

cantonada inferior esquerra a un dels quatre braços de l’esvàstica es crea una retícula, 

un paquet d’habitacions vinculat a una àrea de serveis la qual sumada a la unitat de 

cures conforma la Unité de Soins (b). A partir del buit central ocupat pels nuclis de 

comunicació vertical, surten quatre braços que donen accés a les quatre unitats de 

cures, conformant la Unité de Bâtisse. Una mica més a dalt, s’insinua un sistema 

d’agregació (c), l’addició de mòduls genera una esvàstica de major escala que segueix 

tenint el seu centre buit, al dibuix es pot apreciar la discontinuïtat dels passadissos de 

circulació la qual va provocar el replanteig de la pauta de creixement. Just a sota a 

l’esquema separat d’una Unité de Bâtisse, es prolonguen els passadissos com si 

esperessin ser empalmats a unitats annexes. A totes les versions del projecte la Unité de 

Bâtisse es va repetir a partir de la simetria, garantint la circulació per al bon 

funcionament de l’hospital. S’insinuava la jerarquia de les circulacions, ja que els braços 

de l’esvàstica es ramificaven en una malla d’ordre inferior per donar accés a les 

habitacions fent ús de la Regla de les 7 Vies29, organitzant l’edifici com si fos un fragment 

de ciutat. 

 
28 Concepte basat en els estudis sobre la unitat mínima de superfície d’un espai, molt usat per Le Corbusier. 
29 Sistema de jerarquia ideat pel projecte de Le Corbusier situat a Chandigarh a la Índia. 
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Des de la unitat d’agregació l’edifici creixia progressivament, de dins cap a en fora i es 

transformava per tenir flexibilitat per a les diferents situacions que es poguessin donar. La 

versió més extensa del projecte es formava a partir de 24 variants d’Unités. 

Cada Unité de Bâtisse podia prescindir d’entre una fins a les quatre Unité de Soins 

afavorint que l’edifici pogués guanyar espai i esponjar-se per permetre més entrada de 

llum si era necessari. A mesura que els mòduls arribaven als límits de l’edifici, les unitats 

d’agregació tenien menys demanda de connectivitat, i llavors el mòdul simetritzava la 

Unité de Soins permetent la disminució del gra del perímetre de l’edifici per poder 

relacionar-se millor amb el teixit urbà annex. 

Segons Maria Cecilia O’Byrne30 a “El proyecto para el hospital de Venecia de Le 

Corbusier”(O’Byrne Orozco, 2008), l’hospital va néixer d’una cèl·lula d’habitació de 3 x 

3 metres agrupant-se en quatre paquets de vàries unitats, que finalment conformaven 

un quadrat de 59 x 59 metres, dimensions que es basaven en el Modulor, però també 

condicionades a l’escala del lloc. 

Al projecte, Le Corbusier no imposava una forma objectual, sinó que establia unes lleis 

mitjançant les quals diferents arquitectes podien participar en les construccions de 

diferents Unités de Bâtisse, amb plena llibertat per interpretar i acceptar les lleis definides. 

 
30 Arquitecta colombiana, docent i investigadora de la obra de Le Corbusier. 
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Figura 9. Hospital de Venècia. Planta de Situació del primer projecte i esquema explicatiu. Font: Oeuvre 

complète de Le Corbusier(Le Corbusier & Jeanneret, 1970). 
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Figura 10. Hospital de Venècia. Planta de Situació del segon projecte. Font: Oeuvre complète de Le 

Corbusier(Le Corbusier & Jeanneret, 1970). 
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Figura 11. Hospital de Venècia. Esquemes de distribució i agregació amb diagrama per a l’explicació del 

dibuix. Font: Oeuvre Complète de Le Corbusier(Le Corbusier & Jeanneret, 1970). 
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Figura 12. Hospital de Venècia. Numeració de les 24 Unités de Bâtisse, marcades en negre les circulacions que 

giren cap a l'esquerra swasvàstica i en blanc les que giren a la dreta esvàstica sobre la planta de cobertes del 

segon projecte. Plànol nº6316-N6. Font: El Hospital de Venecia de Le Corbusier: Mucho más que un mat-

building(O ’ Byrne Orozco, 2011). 
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Figura 13. Hospital de Venècia. Unité de bâtisse i 4 Unités de soins. Font: Foundation Le Corbusier (Fondation Le 

Corbusier, 1964). 
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Figura 14. Hospital de Venècia. Unité de bâtisse de 60 x 60 metres. Font. María Cecilia O'Byrne(O’Byrne Orozco, 

2008).   
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4.3. TOULOUSE LE MIRAIL 

L’any 1961 es va convocar el concurs per al projecte de Toulouse le Mirail, el qual 

requeria crear una nova ciutat satèl·lit per a 100.000 habitants que s’havia de situar al 

sud-est de Toulouse i complementar l’antiga ciutat històrica. Aquest encàrrec era molt 

extens i propiciava la construcció d’un gran nucli residencial modern. 

El concurs el van guanyar George Candilis, Alexis Josic i Shadrach Woods i es va construir 

entre 1964 i 1981. Degut al fort caràcter organitzatiu espacialment en el territori del 

projecte, l’edifici de la universitat es va acabar convertint en un dels edificis universitaris 

més emblemàtics, un referent dels mat-buildings, i en el nou centre funcional de la ciutat. 

El projecte devia el seu caràcter a la seva forma d’ordenació, es distribuïa en forma de 

cluster a partir de dos blocs de gran envergadura dedicats a ús residencial que 

s’organitzaven linealment a partir del dalle31, en forma de stem. Aquest, que era el carrer 

central, es materialitzava a partir d’una plataforma que estava elevada quatre metres, 

la qual generava espai públic a part de ser la coberta per a l’aparcament i els 

equipaments inferiors. 

La primera fase32 del projecte va començar el 1964, es podia percebre gairebé com 

una ciutat complerta, de fet es considerava una etapa experimental, era un laboratori 

de la futura ciutat. Aquesta fase es va construir sobre un fragment de 400 hectàrees que 

es situaven a l’est, les quals tenien una zona verda lineal de nord a sud composta de 

parcs i jardins d’antigues residencies a les quals paral·lelament s’hi va construir el dalle. 

En aquest gran carrer central s’hi van col·locar els equipaments col·lectius necessaris, i 

va ser en aquest barri en el qual es va planejar la major quantitat d’ús residencial. 

Fins llavors, encara no s’havia plantejat la universitat, com Candilis, Josic i Woods a 

“Toulouse le Mirail: cité de 100.000 habitants. Candilis, Josic, Woods”(Candilis, 1971) van 

dir, “(...) en el programa del concurso de 1960 no estaba prevista la creación de la 

Universidad. Tras la profunda reforma de la enseñanza en Francia, la administración 

decidió dotar a Toulouse le Mirail de una Universidad de Letras para 10.000 estudiantes 

y de una escuela superior de arquitectura para 1.000 alumnos. Esta decisión alteró 

radicalmente el plan inicial, pero nosotros la recibimos con los brazos abiertos, pues 

 
31 En català; llosa (de formigó). 
32 La construcció es divideix en vàries etapes: Bellefontaine (1964 – 1972), Reynerie (1969 – 1972), i Mirail (1970 
– 1979). 
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consideramos que la presencia de una población universitaria joven y activa 

enriquecerá la nueva ciudad y le dará el aliento de la juventud”. 

Donat que no estava prevista, la van haver d’incloure en el projecte posteriorment, van 

començar a treballar-hi el 1966, i van acabar situant-la al nord, al barri de Mirail. Gràcies 

a ella, el barri de Mirail va guanyar rellevància a la ciutat ja que actuava com a nou 

centre universitari, així activava la perifèria i feia de nexe d’unió entre l’antiga ciutat i la 

nova. 

Aquests tres barris, que conformen Toulouse le Mirail, van anar diferenciant-se entre ells 

segons les activitats predominants que el programa funcional els hi va atorgar. 

Bellefontaine pel centre comercial i cultural, Reynerie per la natura i el seu llac artificial i 

Mirail per la docència. 

Els tres barris es modulaven d’igual manera, mitjançant blocs d’altures variables. Els blocs 

grans s’articulaven a 90 o 120º sobre un nucli de comunicacions verticals format per 

ascensors i escales, i els blocs petits d’entre dues i quatre plantes s’articulaven a 90º sobre 

el nucli d’una escala. Als habitatges-jardí els tres sistemes d’agrupació d’habitatges es 

corresponien a les tres condicions de vida familiar i permetien la seva elecció als usuaris. 

Aquests conjunts d’habitatges-jardí es situaven fora del carrer central, a l’exterior i eren 

de baixa densitat, entre 25 i 30 per hectàrea. Propiciaven una vida familiar més tancada 

cap a l’exterior, els equipaments i els espais comunitaris no eren de tanta importància. 

Els blocs petits creaven unes condicions intermèdies per a la vida familiar, amb una 

densitat mitja d’uns 75 habitatges per hectàrea, estaven a cavall entre els habitatges-

jardí i els blocs grans. Aquets oferien l’oportunitat de crear espais comunitaris variats amb 

una escala agradable per als seus usuaris. Els panells tancats que es podien fer córrer de 

les finestres i terrasses a mode de gelosies, permetien regular l’entrada de llum i la relació 

entre l’interior i l’exterior. Aquests panells creaven façanes animades, que estaven en 

constant canvi. 

Els blocs grans tenien alçades d’entre 6 i 14 plantes, col·locats al voltant del dalle, podien 

arribar a una densitat d’entre 120 i 130 habitatges per hectàrea. Aquests blocs creaven 

espais successius que variaven constantment a mesura que s’anava recorrent el carrer 

central. 

El projecte de la Universitat de Lletres de Toulouse le Mirail es va desenvolupar a partir 

de l’enorme investigació que Candilis, Josic i Woods havien realitzat sobre els conceptes 
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i estratègies mat, tals com el cluster, stem o web, ja que tenien com a antecedents la 

Freie Universitat de Berlín la qual s’havia dut a terme amb aquests conceptes i havien 

obtingut bons resultats. Fins i tot, va servir per a projectes posteriors com podrien ser la 

Universitat de Zúrich (1966) o la Universitat de Madrid (1969). 

L’edifici de la universitat es va generar a partir d’una trama horitzontal ortogonal, amb 

circulacions cap als dos eixos principals, 6 camins principals sobre l’eix nord-sud 

organitzaven el mat-building. Aquests camins principals en combinar-se amb els 

transversals generaven uns recorreguts de segon ordre, que relacionaven els espais de 

menor àrea o rellevància. Tots els recorreguts passaven sempre per espais interiors buits 

que disminuïen la percepció de l’usuari de la gran magnitud de l’edifici. 

La trama, en planta, tenia una superfície màxima de 360 x 250 metres modulada a partir 

d’unitats de 6 x 6 metres. Aquesta malla també generava l’ordre dels espais buits i de 

volums a la primera planta. La secció de l’edifici variava al llarg de la planta generant 

diferents proporcions d’espais amb diferents possibilitats d’il·luminació. Els espais buits 

permetien l’entrada de l’exterior cap a l’interior ja que incorporaven vegetació. 

El programa de la universitat s’organitzava diferenciant els espais segons els usos, per 

tant, el lateral oest tenia els restaurants, l’àrea de llengües i els annexes. Al lateral est s’hi 

va situar psicologia i filosofia, francès, història i geografia, la biblioteca, l’administració i 

els annexes. La retícula permetia disposar d’amfiteatres i d’aules. 

L’edifici es va conformar a partir d’elements prefabricats modulats segons les dimensions 

de les unitats d’agregació. Es van usar panells de tancament lleugers i l’estructura 

metàl·lica molt similar a la utilitzada a la Freie Universitat. 
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Figura 15. Toulouse le Mirail. Esquema de les zones verdes existents que es volen mantenir com a jardins públics. 
Font: “Procesos configurativos: de la trama a la noción de campo en los mat buildings”(Farini Orleans-Borbón, 
2013). 
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Figura 16. Toulouse le Mirail. Esquema explicatiu de les idees del projecte. 1962. Font: “Procesos configurativos: 
de la trama a la noción de campo en los mat buildings”(Farini Orleans-Borbón, 2013). 
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Figura 17. Toulouse le Mirail. Plànol de relació amb la ciutat. Font: “Toulouse le Mirail: El nacimiento de una 
ciudad nueva”(Candilis et al., 1976). 
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Figura 18. Toulouse le Mirail. Plànol de la primera fase. Font: “Toulouse le Mirail: El nacimiento de una ciudad 
nueva”(Candilis et al., 1976). 
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Figura 19. Toulouse le Mirail. Planta esquemàtica i fotografia dels tres tipus de tipologia. Font: “Procesos 
configurativos: de la trama a la noción de campo en los mat buildings”(Farini Orleans-Borbón, 2013). 
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Figura 20. Toulouse le Mirail. Recorreguts de la Planta Baxa (esquerra) i de la Planta Primera (dreta). Font: 
“Procesos configurativos: de la trama a la noción de campo en los mat buildings”(Farini Orleans-Borbón, 2013). 
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5. CASOS DE L’AUTOR 

5.1. TALLER TEMÀTIC 

L’assignatura en la qual es desenvolupava aquest projecte va ser taller temàtic, 

concretament el d’Arquitectes de Capçalera, la qual va tenir continuïtat al llarg de tot 

el curs, i es va impartir per Ibon Bilbao, Josep Bohigas, Zaida Muxi i Tonet Font. 

El projecte es va desenvolupar al raval de Santa Coloma de Gramanet, una zona amb 

gran demanda d’habitatges, amb un elevat nombre de gent d’edat avançada que 

vivia en blocs sense ascensor i molta immigració que no podia accedir a un habitatge. 

Aquest projecte d’estudi es plantejava edificar en un conjunt de solars molt a prop del 

riu Besòs, a l’espai on s’anava a situar la tercera fase del projecte per al Front Fluvial del 

Besòs realitzat per Pere Ravetllat, Carme Ribas, Gabriel Lerma i Marta Peris. Les dues 

primeres fases ja s’havien edificat i la tercera s’havia parat degut a les queixes dels veïns 

del barri. Ells es queixaven de la poca connexió entre el teixit preexistent i el nou projecte, 

i de la gran alçada que tenien els nous edificis. 

L’edifici projectat per l’autor, intentava no guanyar massa alçada per no tapar les visuals 

dels edificis situats a l’Avinguda de la Generalitat, acostumats a tenir davant 

edificacions unifamiliars entre mitgeres de baixa altura. 

A partir de l’estudi del solar, l’ordenació del barri i els recorreguts que es volien donar 

continuïtat a través de l’edifici, cada cop semblava més lògic plantejar un mat-building. 

L’equip docent va suggerir consultar bibliografia i realitzar un estudi sobre les diferents 

tipologies d’agregació, adjunt a l’annex, per poder donar una millor resposta. 

Gràcies a l’estudi de les diferents tipologies, es va poder usar com a referència la Freie 

Universitat per a distribuir l’edifici a partir dels camins interns. L’ordenació del projecte es 

generava a partir d’una trama de carrers en dues direccions perpendiculars entre si, i 

paral·lels als límits dels solars, aquesta trama és la qual ordenava la distribució dels 

habitatges i espais buits en planta. 

Els habitatges es modulaven a partir d’un quadrat de 4 x 4 metres, els quals s’anaven 

apilant i distribuint en planta que per mitjà de la seva suma generava diferents espais 

requerits pel programa. A mesura que l’edifici creixia en alçada perdia densitat, i sorgien 
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espais comuns aterrassats, els quals servien per accedir a les diferents tipologies 

d’habitatge de cada planta. 

A partir de l’agrupació dels diferents habitatges en planta, que actuaven com a 

cèl·lules, es creaven diferents clusters els quals s’anaven sumant a través dels carrers 

interiors convertint-se en stems, i al final tots en conjunt generaven un teixit mat que 

organitzava tot el mat-building. 

El que s’intentava era intentar crear un niu de relacions, en el que mitjançant aquesta 

trama mat poguessin sorgir espais en els quals la gent gran es relacionés amb els joves. 

D’aquesta manera es volia fomentar que s’ajudessin entre si amb les tasques diàries, i es 

tornés a restaurar una comunitat al barri la qual havia perdut força al llarg del temps. 

Al tornar a revisar el projecte per a realitzar aquest treball, es pot apreciar alguns 

defectes, deguts potser a la manca de referències o d’experiència prèvia en aquests 

tipus d’edificacions. 

El mòdul del projecte es plantejava en un inici per poder servir per a totes les tipologies 

d’habitatges, però, no va anar més enllà i no va afavorir la flexibilitat al llarg del temps, 

no es podien cedir espais entre habitatges en funció dels canvis de necessitat que 

poguessin tenir els inquilins. Els límits del projecte i la forma de relacionar-se amb el teixit 

preexistent també es van veure afectats pel mòdul escollit, el qual tot i ser una bona 

solució constructiva, no acabava de relacionar-se de cap manera amb els edificis 

preexistents. 

Gràcies a aquesta revisió es va poder aprendre dels errors comesos i molts d’aquests 

defectes es van intentar evitar en projectes futurs, com és el cas del projecte 

desenvolupat al següent cas de l’autor. 
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Figura 21. Taller Temàtic. Esquema d'exemple d'una agregació. Font: Dibuix de l'autor. 
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Figura 22. Taller Temàtic. Esquema d'exemple d'una agregació. Font: Dibuix de l'autor. 
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Figura 23. Taller Temàtic. Planta Baixa. Font: Dibuix de l'autor. 
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Figura 24. Taller Temàtic. Planta Tercera. Font: Dibuix de l'autor. 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Taller Temàtic. Secció Longitudinal. Font: Dibuix de l'autor. 
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Figura 26. Taller Temàtic. Axonometria general del barri amb la integració del projecte. Font: Dibuix de l'autor. 
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5.2. PROJECTES III 

Aquest projecte es va dur a terme a l’assignatura de projectes III, la qual tenia com a 

cap de departament Jaime Coll Lopez i com a docent a Ignacio Lopez Alonso. 

Es va desenvolupar paral·lelament amb aquest treball, aprofitant els exemples que 

s’anaven estudiant i nodrint-se del coneixement extret de la revisió de tot el que s’havia 

teoritzat sobre mat-buildings i les seves formes d’ordenació i agregació. 

El projecte s’ubica al municipi del Pla de la Font a Lleida, és un poble creat de nova 

planta durant el franquisme pel Instituto Nacional de Colonización, degut a la necessitat 

de repoblament de les àrees rurals. 

Es van realitzar varis projectes amb la mateixa finalitat, tots construïts per arquitectes 

reconeguts de l’època. Els pobles projectats van ser: Gimenells (Alejandro de la Sota, 

1945), Sucs (José Borobio, 1948), Pla de la Font (José Borobio, 1956) i Vencillón (Manuel 

Jiménez Varea, 1961). 

El projecte original, el qual generava l’ordenació del poble, proposava un mateix tipus 

d’edificació com a cèl·lula. La repetició d’aquestes cèl·lules al llarg del carrer generava 

stems, a mesura que s’afegien carrers anava apareixent un ordre en la trama urbana. 

El projecte d’estudi sorgeix degut a la necessitat d’ampliar la capacitat habitacional del 

poble per poder acollir temporers i noves famílies. La intenció era fer una resposta 

equitativa per a tots, ja que els temporers tenien unes superfícies requerides pel 

programa molt inferiors. 

Per tant, es va procedir a fer un estudi per trobar un mòdul mínim que pogués servir per 

als dos tipus d’habitatges, i les seves variants, que s’havien de projectar. 

Els volums plantejats al projecte original eren d’unes superfícies difícils d’utilitzar com a 

mòdul d’ordenació per al nou projecte, per tant, es va buscar el mínim comú múltiple 

de tots, el qual servia per ordenar ambdós projectes. 

Es va usar com a referència en un primer moment l’orfenat d’Aldo van Eyck a 

Amsterdam, degut a la forma de la coberta que suggeria que el projecte s’havia 

realitzat a partir de l’addicció de cubs. Posteriorment un cop estudiat el projecte es va 

veure clar que no era així i llavors es va usar com a referència les oficines Central Beheer 
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de Herman Hertzberger, les quals si es modulaven a partir d’uns cubs que es 

relacionaven entre sí.  

La unitat mínima d’agregació va esdevenir un cub, el qual aportava l’espai mínim per 

a poder considerar-se un recinte habitable. A partir de l’addició o sostracció d’aquests 

cubs s’articulaven els diferents habitatges de l’edifici, els quals podien anar 

transformant-se al llarg del temps si les necessitats dels seus usuaris canviaven, dotant de 

flexibilitat a tot el conjunt. 

L’estructura, basada en una retícula ordenada a base del mòdul 2,25 x 2,25 metres, de 

pilars de formigó armat in situ, permetia subjectar els tancaments, realitzats en panells 

CLT33, els quals eren fàcilment desmuntables per permetre la ràpida adaptabilitat de 

l’edifici, i a més eren sostenibles. 

Es va intentar crear espais d’estar per afavorir la relació entre temporers i famílies, per 

poder ajudar-se en la vida quotidiana i evitar la segregació. 

  

 
33 Cross Laminated Timber, en català; Fusta Contra Laminada. 
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Figura 27. El Pla de la Font. Esquema de les àrees del projecte original. Font: Dibuix de l'autor. 
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Figura 28. El Pla de la Font. Esquema de superfícies de cada habitatge segons programa. Font: Dibuix de l'autor. 
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Figura 29. El Pla de la Font. Esquema del mínim comú múltiple. Font: Dibuix de l'autor. 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. El Pla de la Font. Esquema de les unitats mínimes d'agregació. Font: Dibuix de l'autor. 
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Figura 31. El Pla de la Font. Planta Situació amb els projectes adjacents. Font: Dibuix de l'autor. 
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Figura 32. El Pla de la Font. Secció Longitudinal. Font: Dibuix de l'autor. 
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Figura 33. El Pla de la Font. Plànol de Planta Primera. Font: Dibuix de l'autor. 
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Figura 34. El Pla de la Font. Plànol de Planta Segona. Font: Dibuix de l'autor. 
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6. CONCLUSIONS 

A partir de 1950, un cop passada la Segona Guerra Mundial, la favorable situació 

econòmica i la necessitat de reconstruir grans parts de les ciutats va plantejar una gran 

oportunitat pels arquitectes. La Freie Universitat, l’Hospital de Venècia i Toulouse le Mirail 

van ser projectes que es van aprofitar d’aquesta situació, eren de gran envergadura i 

possiblement en un altre context històric o amb una situació econòmica més 

desfavorable no s’haguessin pogut arribar a plantejar. 

Van ser edificis pioners gràcies a la seva forma d’organització i estructura mat, a part de 

ser usats com a laboratori per a comprovar uns ideals, van servir com a base de 

referència per a futures generacions d’arquitectes i per a l’arquitectura en general. 

La Freie Universitat no es va construir en la seva totalitat, només es van construir dues de 

les tres franges previstes al projecte original, al llarg de la construcció les dimensions 

establertes al projecte també van anar variant en funció de les demandes del 

professorat. Els patis es van regularitzar, van desaparèixer les escales mecàniques, van 

aparèixer escales d’emergència en forma de cargol i els auditoris es van agrupar. 

La primera fase va construir-se amb panells d’acer cor-ten34, per això va ser anomenada 

Rostlaube que la seva traducció és caseta oxidada, i es va desenvolupar entre 1967 i 

1973. Entre 1975 i 1982, es va construir la segona fase anomenada Silberlaube o caseta 

de plata, degut a que les seves façanes es van realitzar en alumini. Entre 1981 i 1984, 

Manfred Schiedlhem va edificar la biblioteca ocupant parcialment l’espai previst a la 

proposta. Anys després, entre 1997 i  2005 Norman Foster35 es va encarregar de rehabilitar 

la Rostlaube i va construir una nova biblioteca. 

Al final de tot, l’edifici no és com es va plantejar en un inici, però tot i haver-se edificat 

parcialment i tenir altres edificis de diferent llenguatge annexats, es segueix entenent la 

trama mat, i la lògica que articula la universitat. Per tant, s’ha demostrat que l’edifici ha 

permès certa flexibilitat i ha pogut adaptar-se. 

L’Hospital de Venècia va anar sofrint reduccions al llarg de les diverses versions que es 

van anar presentant, finalment no es va arribar a construir, per tant, no podem saber si 

s’hagués edificat complertament o si també hagués patit canvis i modificacions durant 

 
34 Tipus d’acer amb un tractament per prevenir l’oxidació que li aporta un acabat oxidat. 
35 Arquitecte britànic, pioner de l’arquitectura contemporània. 

72 
 

l’execució de l’obra o ja edificat. Tot i ser un molt bon projecte mat no ens serveix per 

extreure conclusions en aquest sentit. 

L’execució de la primera fase del projecte de Toulouse le Mirail mai es va acabar 

d’edificar, l’any 1981 es van parar les obres. Al barri de Mirail no es van construir els grans 

blocs d’habitatges, ni el dalle que els havia de vertebrar, ni els equipaments que hi havia 

d’haver a sota d’aquest carrer central. Només es van arribar a edificar els tres edificis 

dedicats a la docència, el campus universitari va passar a estar aïllat i no tenia la relació 

amb l’entorn que s’havia planejat al projecte original; això va produir que l’edifici de la 

universitat guanyés autonomia i s’accentués el seu caràcter gràcies al protagonisme 

que guanyava a la ciutat. 

Actualment, la universitat ha sofert canvis, no es manté intacta, es noten els anys que fa 

que es va construir. S’han enderrocat algunes parts i s’hi han construït nous edificis al seu 

interior, però tot i així, encara es llegeix la trama de buits i plens que organitza la malla 

del mat-building. Això demostra que és un organisme viu, que s’ha anat adaptant al 

llarg del temps i ha aconseguit allò que se li demanava, ser flexible. 

Aquest projecte ha sigut un dels mat-buildings de més envergadura que s’ha plantejat, 

ens permet apreciar les diferències entre allò que es proposava al projecte i el resultat 

final un cop construït parcialment. S’ha de tenir en compte les implicacions polítiques i 

socials que hi van haver darrere, no només per la seva relació amb el procés de 

descolonització, sinó perquè podia haver esdevingut una de les ciutats dormitori més 

gran i deshumanitzada construïda després de la Segona Guerra Mundial, i ningú volia 

assumir la responsabilitat. 

Hi ha hagut molts altres tipus d’agregació els quals no s’han inclòs al cos d’aquest treball 

degut a la manca d’informació o perquè no s’ha pogut assegurar realment que siguin 

exemples confirmats de mat-buildings, tot i així, s’adjunten redibuixats de l’estudi de tots 

els tipus als annexes. 

Els mat-buildings van tenir una molt bona arrancada, bastants d’ells es van començar a 

edificar a finals de 1960, però al cap d’un temps l’aplicació dels ideals del Team 10 va 

anar perdent força i cada cop es van construir menys edificis d’aquesta tipologia 

edificatòria. 

Actualment, no apareixen projectes de menor escala, per tant, es podria posar en 

dubte si realment la societat o l’arquitecte no ha arribat a entendre realment com 
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funciona un mat-building, les bases que el fonamenten, o el fet que possiblement no 

s’han donat les condicions necessàries. Sembla que només es realitzen mat-buildings de 

gran escala, aquest és el cas de la ciutat de Masdar a Abu Dhabi, dissenyada per 

Norman Foster, la qual es basa en un desenvolupament i creixement sostenible. 

La majoria de motivacions inicials que el Team 10 tenia per realitzar aquesta tipologia 

edificatòria s’han mantingut durant els anys, així doncs, hauria de ser possible aplicar-la 

avui en dia. Per tant, s’hauria d’abandonar l’arquitectura tradicional, que molts cops es 

inhumana i no està pensada per als seus habitants, i tornar a donar prioritat a les 

necessitats de l’ésser humà i a la flexibilitat al llarg del temps. 

En un futur, possiblement els mat-buildings segueixin sent una molt bona opció 

d’ordenació urbana i de teixit edificatori. Donat l’augment de la població i el creixement 

exponencial de les ciutats és d’esperar que possiblement segueixin sorgint ciutats 

dormitori, o ampliacions dels barris preexistents, fet que plantejarà problemes de 

creixement i de mobilitat. Per això, serà convenient trobar un bon sistema d’ordenació 

el qual pugui ser flexible i permeti millorar les ciutats existents o crear-ne de noves amb 

una millor base. 

S’ha de trobar la manera que la societat i els arquitectes entenguin i interioritzin la 

necessitat d’una bona base, d’un correcte ordre estructurador comú per a tots, ja que 

cada vegada serà més difícil realitzar modificacions de les trames urbanes, i per tant els 

problemes seran molt més difícils de resoldre. 
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9. ANNEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Dibuixos comparatius de les trames de diferents ciutats. Font: “Definiendo el mat Building. Estudio de 

casos aplicado al proyecto arquitectonico”(Domingo Calabuig et al., 2013). 
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Figura 36. Freie Universitat de Berlín. Diagrames de les idees organitzadores de la proposta realitzats per 
Shardach Woods. Font: “Procesos configurativos: de la trama a la noción de campo en los mat buildings”(Farini 
Orleans-Borbón, 2013). 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Estudi d'Agregació. Medina de Fez. Font: Dibuix de l'autor. 
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Figura 38. Estudi d'Agregació. Collective Form, Fumihiko Maki. Font: Dibuix de l'autor. 
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Figura 39. Estudi d'Agregació. The Golgi Structure, Fumihiko Maki. Font: Dibuix de l'autor. 
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Figura 40. Estudi d'Agregació. Central Place Theory, Walter Christaller. Font: Dibuix de l'autor. 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Estudi d'Agregació. The Golgi Structure, Fumihiko Maki. Font: Dibuix de l'autor. 
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Figura 42. Estudi d'Agregació. Hospital de Venècia, Le Corbusier. Font: Dibuix de l'autor. 
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Figura 43. Estudi d'Agregació. Toulouse le Mirail. Candilis, Josic, Woods. Font: Dibuix de l'autor. 
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Figura 44. Estudi d'Agregació. Geo Graphique, Fabrice Clapiès. Font: Dibuix de l'autor. 
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10. NOTES AL FINAL 

 
i El Congrés Internacional de l’Arquitectura Moderna (CIAM), van ser diversos congressos els quals la seva 
intenció era analitzar la situació de l’arquitectura i l’urbanisme del S.XX i acordar entre els millors arquitectes 
de l’època les idees del Moviment Modern per poder donar millors solucions a les ciutats i a l’arquitectura del 
futur. 
ii Web és una analogia, que s’usa per referir-se a l’estructura interna d’un mat-building, ja que per teixir-lo calen 
fils, o stems, igual que en una tela d’aranya. Shadrach Woods, al 1962, va descriure el concepte de web com 
a un sistema capaç de generar una estructura homogènia, flexible, que pot créixer i deformar-se. Oberta cap 
a l’exterior i que pot generar gran intensitat i activitat. 

 
 


