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Introducció

1. Què vull investigar?

Des de l’inici dels estudis de doctorat volia que la meva recerca es centrés 
en l’obra de Mies van der Rohe i, comentant-ho amb en Javier Ferrándiz, em 
va suggerir que en els pilars de Mies es podria trobar una tesi. És obvia la 
importància del pilar en l’arquitectura moderna, que permet el desenvolupament 
de la planta lliure i la flexibilitat d’ús. Però en especial ho és a l’obra de Mies van 
der Rohe des de la seva excepcional aparició al Pavelló Alemany.

El propòsit d’aquesta tesi va ser estudiar l’obra de Mies a través del pilar, sent 
conscient de la seva importància real com a element que apareix des de l’origen 
en cada projecte, i que rep una atenció i dedicació absoluta al llarg de tot el 
procés projectual i posterior construcció. Intuíem que l’estudi del pilar ens 
revelaria claus interpretatives de projecte. Per què en cada etapa adquiria formes 
diferents? Pensàvem que trobant la resposta podríem explicar l’obra de Mies, i 
fins i tot, una època dins el desenvolupament de les estructures metàl·liques a 
l’arquitectura. I és aquí on vam centrar el tema de la tesi, en aquest sentit últim 
que adquireix el pilar.

Excepte alguns casos puntuals que depenen sobre tot del moment històric, l’obra 
de Mies s’integra dins el desenvolupament de les estructures metàl·liques, 
com a part d’un procés tecnològic que va començar amb la Revolució Industrial1. 
Aleshores s’iniciava una nova època definida pel desenvolupament de la 
tecnologia i l’enginyeria a gran escala: de la maquinària industrial i els processos 
de producció, del desenvolupament dels mitjans de transport, de l’enginyeria 
ferroviària, automobilística, aeronàutica i naval, dels edificis de gran superfície 
i alçada, i de la industrialització de l’arquitectura, aspecte molt valorat pels 
arquitectes moderns, i també per Mies. Forma part d’aquesta recerca detectar 
de quina manera i en quina mida l’arquitectura de Mies participa activament i és 
significativa o rellevant dins d’aquest procés.

Com veurem, Mies va treballar amb tres pilars metàl·lics. Cadascun pertany a 
una època diferent de la seva obra, de tal manera que quan apareix un pilar, 
Mies abandona l’anterior. Mai es superposen cronològicament, es van succeint de 
manera seqüencial. 

El primer dels tres és el pilar cruciforme de 4L, que apareix per primera vegada 
al Pavelló Alemany i és un pilar interior, construït amb perfils petits reblonats. La 
seva secció cruciforme sembla negar la seva pròpia existència. A nivell perceptiu 
dilueix la seva imatge en un llenguatge neoplàstic de línies i plans, i apareix 
folrat amb xapa cromada, formant part d’un sistema de reflexos juntament amb 
les fusteries i l’estructura del mobiliari.

El següent és el pilar grey o H, un pilar molt més industrial i versàtil que troba 
el seu lloc a l’exterior de la Casa Farnsworth, alliberant l’espai interior i coincidint 
amb el pla del vidre, que assumeix la seva condició de límit on es projecta l’espai 
exterior2. A nivell perceptiu, la seva tangència amb els forjats augmenta la 
sensació d’ingravidesa. Des de l’interior desapareix la seva imatge en confondre’s 



amb les fusteries, i el pilar apareix com una variació en el gruix del muntant.

El tercer és el pilar cruciforme de 2I. Es podria considerar el pilar més versàtil 
de tots, ja que resol moltes situacions diferents amb el mínim de variacions a 
la solució constructiva. La secció del pilar, tant, pot formar part d’un sistema 
estructural rígid que crea un volum arquitectònic, com reduir-se en un punt per 
rebre el pla de la coberta mitjançant una ròtula, la mínima secció, sostenint-la 
gairebé com si fossin les puntes dels dits. Es un pilar que es situa a eix respecte 
a l’estructura i els tancaments, i pot aparèixer totalment independent i donar a la 
coberta l’aspecte d’un pla, o donant cos a volumetries transparents. 

En aquesta seqüència cada nou pilar substitueix l’anterior en tres temps, i ho fa 
ocupant una posició específica des del principi, sempre alliberant el màxim d’espai 
interior i suggerint la sensació d’ingravidesa, amb diferents recursos constructius 
segons el sistema estructural.

2. Les recerques precedents

No existeixen gaires treballs centrats als pilars de Mies, encara que el pilar és 
element característic de l’estructura metàl·lica, i que per a Mies va ser un element 
essencial a l’arquitectura moderna, i condició fonamental del desenvolupament 
de la planta lliure. Mies sempre va definir la seva arquitectura a partir de 
l’estructura, va analitzar la història de l’arquitectura a través de l’estructura, com 
a expressió essencial d’una cultura. Alfred Caldwell i Ludwig Hilberseimer, amics i 
col·laboradors de Mies, van analitzar l’arquitectura de Mies a partir de l’estructura, 
però ho van fer de manera genèrica, des de la globalitat de l’obra.

També els textos d’Anton Capitel i Ignacio Paricio busquen relacions entre el 
concepte espacial i el concepte estructural analitzant alguns dels pilars de l’obra 
de Mies.

Per al desenvolupament d’aquest treball i per a poder realitzar un estudi 
exhaustiu, he introduït més variables com el concepte d’acabat de l’edifici, 
el context tecnològic, els vincles professionals i el treball conjunt amb altres 
arquitectes propers a Mies, i també altres aspectes d’ordre visual, cultural i 
històric que ens situen en una època determinada de l’art i la tecnologia.

Informe sobre els textos fonamentals existents sobre el tema

Hilberseimer, Ludwig. Mies van der Rohe. Chicago : Paul Theobald and co., 1956.
Segons Hilberseimer, arquitecte, urbanista, professor de la Bauhaus i del IIT, 
quan apareixen noves estructures, les formes s’adeqüen a sistemes estructurals 
previs, alhora que comença la recerca de la forma que millor expressa la seva 
construcció. Es requereix temps, imaginació i esforç per a desenvolupar una 
arquitectura en acord i harmonia amb la nova estructura. Segons Hilberseimer, 
els edificis de Mies són el resultat d’un mateix propòsit: dotar l’estructura de 
significat arquitectònic. Quan l’arquitectura és l’expressió de la seva estructura, 
estructura i arquitectura són una, i la relació dels tancaments amb els pilars 
adquireix la màxima importància arquitectònica.

Caldwell, Alfred. Lecture on the work of Mies van der Rohe for an Exhibition of 
Architecture by Mies van der Rohe. Arxiu Hilberseimer. Ryerson and Burnham 
Libraries. Art Institute of Chicago. 
Alfred Caldwell, arquitecte paisatgista i professor de l’IIT, defineix la forma de 
l’arquitectura com la conseqüència directa de l’estructura, i el lògic i natural 
resultat del seu sistema constructiu. L’arquitectura és el resultat d’un sistema 
estructural i aquest resultat és el propi espai. El pilar d’acer suporta més pes 
i allibera espai. El sentit de l’espai obert està en el lèxic de l’acer (d’aquesta 
apreciació de Caldwell s’ha estret el subtítol d’aquest treball). L’elecció - per 
l’època - de l’estructura de l’entramat d’acer com a sistema per a construir suposa 
el compromís de conèixer què és i com utilitzar-lo: “Es una estructura suportada 
en punts aïllats. Aquests suports, aquests pilars són la llei de l’edifici, el principi 
de l’estructura. El principi és allò del què l’objecte procedeix; és el seu valor 
irreductible”. 
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Hildebrand, Grant. A new American Factory. Architectural Record, 1998, núm. 5.98 
Segons Hildebrand, l’estil industrial de Mies d’acer, vidre i totxo va ser anticipat 
per Albert Kahn Associates: “Mies va venir als Estats Units el 1938, el 1939 
George Nelson va publicar “L’arquitectura industrial d’Albert Kahn”, i un dels 
estudiants de Mies, Myron Goldsmith, recorda al seu professor embrancar-se 
en el llibre. El treball de Mies va canviar significativament en aquella època, va 
començar a treballar amb més interès amb una estructura aparent i, sobre tot, 
una estructura metàl·lica”. Hildebrand reforça el vincle entre els dos arquitectes 
pel collage que Mies fa per a una sala de concerts el 1942. Mies tria una fotografia 
de la sala de muntatge de la Glenn Martin Aircraft de 1937 d’Albert Kahn, una 
única gran sala lliure de pilars per a construir el seu projecte.

Carter, Peter. Mies van der Rohe at work. London : Pall Mall, 1974. ISBN 02-692-
8304-8 
Peter Carter també analitza l’obra de Mies a partir de l’estructura. Aborda l’obra 
de Mies a partir de tres tipologies espacials segons l’alçada de l’edifici: edificis de 
gran alçada, de baixa alçada i d’una única planta.

Per últim, alguns articles d’Anton Capitel i Ignacio Paricio fan un estudi més 
específic sobre els pilars de Mies. Aquests són autors posteriors, que no han 
conegut directament l’arquitecte.

Capitel, Antón. Las columnas de Mies :  El Pabellón de Barcelona, i Las columnas 
de Mies : La obra americana.  A: Capitel, Antón. Artículos y ensayos breves 1976-
1991. Col·lecció Textos dispersos. Madrid : Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, 1993. ISBN 8477400768
En aquests dos articles, Antón Capitel planteja la voluntat d’una coherència 
formal completa entre forma i construcció en l’obra de Mies, i especialment en la 
geometria dels pilars. Capitel ordena els edificis de Mies segons criteris d’isotropia 
o anisotropia del volum i l’estructura.

Paricio, Ignacio. Las esquinas de Mies. A: La construcción de la arquitectura. Vol. 
3 : La composición : La estructura. Barcelona : ITeC-Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya, 1999.. ISBN 978-84-7853-374-9, p. 74-77.
En aquest article Paricio concreta en alguns exemples aquesta dicotomia entre 
isotropia o anisotropia del volum i l’estructura. En “Mies en busca de la isotropía 
con el acero” al mateix llibre, parla sobre l’objectiu de Mies d’aconseguir una 
isotropia absoluta com a conseqüència de les seves dues inquietuds clau: la 
continuïtat espacial infinita i la tradició tectònica (ja plantejades anteriorment 
per Kenneth Frampton). En un tercer article, “Tres observaciones inconvenientes 
sobre la construcción en la obra americana”, Paricio detecta algunes 
incongruències des del punt de vista exclusivament constructiu, com muntants 
innecessaris o muntants que treballen estructuralment. Tanmateix, hem de dir 
que Mies a part del constructiu tenia altres criteris arquitectònics, criteris com 
ritmes, textures i proporcions, que afegien valor arquitectònic a la construcció.

3. Hipòtesi de treball

Els anàlisis previs per a centrar el tema de tesi, incloïen dos quadres analítics que 
em van donar les claus per plantejar-me la hipòtesi del treball, i han estat base de 
treball durant tot el procés.

El primer quadre recull de manera exhaustiva tots els tipus de pilars utilitzats 
per Mies, i en ell s’analitza estructural i constructivament cada pilar, la relació 
del pilar amb la coberta i la resta de l’estructura entenent el pilar com a part del 
sistema estructural, així com la relació del pilar amb els tancaments, exteriors i 
interiors, i la seva posició dins l’espai arquitectònic. Aquest desplegament gràfic fa 
una primera classificació pel tipus de pilar, i reflecteix que la forma del pilar depèn 
de l’estructura. Quan canvia el pilar, canvia l’estructura.

El segon quadre consisteix en una anàlisi cronològica dels diferents tipus de 
pilar. Ordenats cronològicament, ens adonem de l’existència de tres èpoques en 



l’obra de Mies, amb uns temps i projectes de transició on Mies inicia la recerca 
d’un nou pilar i planteja totes les possibilitats estructurals i detalls, i una vegada 
resolts abandona completament l’anterior per continuar treballant amb el nou 
pilar.

Aquests dos quadres em van ajudar a plantejar els dos punts de partida: un, 
que els tipus de pilar estan directament relacionats i depenen del tipus estructural 
de la coberta. I segon, que els canvis de pilar a l’obra de Mies corresponen a una 
sèrie d’etapes que es succeeixen de manera seqüencial, de tal manera que quan 
Mies decideix treballar amb un nou pilar abandona completament l’anterior.

A partir d’aquesta anàlisi, vaig comprovar que al llarg de l’obra de Mies es 
succeeixen uns moments de canvi, en els quals abandona un tipus de pilar 
per continuar treballant amb un altre, i que aquests moments de canvi podrien 
coincidir amb canvis a l’entorn tecnològic. Vaig pensar que potser, descobrint 
els vincles entre els canvis de pilar en Mies i els canvis que poguessin tenir lloc 
en el desenvolupament de les estructures metàl·liques en un mateix temps, 
m’ajudaria a entendre moltes decisions de projecte que pren Mies, tant des del 
punt de vista formal i visual, com des de les estructures i la construcció. Pensava 
que esbrinar quines eren les circumstàncies externes que van propiciar els canvis 
de pilar a l’obra de Mies m’ajudarien a entendre millor el sentit d’aquests canvis.

Vaig plantejar la hipòtesi de que estudiant els canvis de pilar en l’obra de Mies 
podria treure conclusions sobre els avanços tecnològics en les construccions 
metàl·liques de l’època, i al contrari, estudiant els canvis en les estructures de 
ferro, entendria millor els canvis de pilar en l’obra de Mies. 

El text de Richard Padovan “Màquines per a meditar”, reforça aquesta hipòtesi 
quan afirma que el pavelló de Barcelona, la casa Farnsworth i el projecte de 
la Bacardí suposen un conjunt representatiu a l’obra de Mies, ja que cadascun 
d’ells representa un avanç, un pas endavant en la cerca de Mies per la claredat, 
i cadascun és model per als següents projectes. Segons Padovan, l’ambigüitat 
que en el pavelló de Barcelona poden tenir els envans, que no deixen clar si són 
estructurals o no, o la manca de visibilitat de les crugies, es clarifica en la casa 
Farnsworth, on els tancaments interiors no arriben al sostre per evidenciar el seu 
caràcter no estructural, i els pilars es situen al perímetre de l’habitatge mostrant 
amb més claredat la crugia. Per últim, el projecte per a la Bacardí de Cuba 
encara és més clar en reduir el projecte a una única i gran llum amb dos pilars 
a cada banda del perímetre de la coberta. Partint d’aquesta premissa, aquesta 
tesi planteja l’existència de tres èpoques que corresponen a la utilització de tres 
pilars diferents, i que formen part d’un mateix procés. Aquestes tres èpoques no 
es superposen ni es solapen, es succeeixen. Aquesta exclusivitat de cada pilar 
en cada època reflecteix decisions importants de projecte, i la seva anàlisi ens 
donarà claus interpretatives tant de l’obra de Mies com del desenvolupament de 
les estructures metàl·liques. Part important d’aquest treball serà esbrinar com i 
quan es produeixen aquests canvis.

4. Mètode de treball

L’anàlisi dels pilars en aquest treball s’ha fet des del punt de vista morfològic, 
de la forma estructural i constructiva, així com espacial. Des del punt de vista 
estructural, he analitzat el pilar com a element responsable de la transmissió 
de càrregues que forma part d’un sistema estructural amb qui comparteix un 
llenguatge arquitectònic, deixant de banda els aspectes que afecten al càlcul; 
constructivament, he estudiat la seva relació amb la resta d’elements, la seva 
geometria i material. I per últim, en relació al conjunt, espacial i artísticament, 
com a part d’un sistema visual que construeix l’edifici, però també l’espai. En 
aquest sentit, existeix una opinió generalitzada sobre la tendència del pilar 
a desaparèixer, i a transmetre la sensació d’ingravidesa, pròpia de la cultura 
d’Occident. Aquest aspecte també ha estat valorat al final del treball, de la 
manera més objectiva i científica possible, evitant divagacions i opinions 
subjectives.
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L’anàlisi cronològic em va donar l’estructura del treball. El treball està estructurat 
en tres parts, cadascuna analitza una etapa en l’obra de Mies, i el seu anàlisi 
s’ha elaborat a partir de les mateixes categories per tal de poder comparar-les 
i detectar aspectes coincidents i diferencials. Per això, l’anàlisi de cada etapa 
segueix la mateixa estructura de capítols i subcapítols: l’entorn tecnològic en 
cada moment històric, els projectes de transició i el desenvolupament del pilar 
i els projectes en cada fase. Aquest plantejament em permetria fer lectures 
transversals, establir una anàlisi comparativa entre les diferents èpoques i pilars a 
partir dels mateixos àmbits de treball, i clarificar les possibles conclusions.

Els diferents moments de canvi on Mies comença a treballar amb una nova 
estructura i aquests primers projectes de recerca els he anomenat “de transició”, 
he analitzat què passava tant en l’entorn més proper a Mies, com, amb una 
perspectiva més àmplia, el moment històric dins el qual s’emmarca, per tal 
d’entendre l’entorn global que propicia aquests canvis.

Els moments de canvi que vaig identificar m’han servit d’elements estructuradors 
de la recerca, ja que al seu voltant emergeix la resta de reflexions: perquè 
aquests canvis, què està passant al voltant de Mies, amb qui està treballant, qui 
són els seus companys de professió, quines recerques s’estan desenvolupant dins 
la professió en aquests moments, en quin moment es troba el desenvolupament 
de les estructures metàl·liques, quines influències del món de la indústria i altres 
tecnologies fora de l’arquitectura poden haver influenciat l’obra de Mies, etc. 
Aquests tres moments de transició detectats són els següents:

1. Les avantguardes europees i especialment el contacte amb el moviment 
De Stijl propicien el primer manifest arquitectònic de Mies: cinc propostes 
d’edificis alts i baixos, oficines i habitatges, on planteja les bases del què serà 
la seva arquitectura. Els projectes dels edificis en alçada introdueixen a la 
seva obra l’estructura de pilars. Però la primera estructura construïda de pilars 
serà l’estructura metàl·lica d’un edifici d’habitatges, el bloc de la Weissenhof. 
La construcció d’habitatges amb estructura metàl·lica seria una novetat per a 
l’època, encara que de seguida s’estén entre els arquitectes moderns. El sistema 
estructural que donarà forma a tots els edificis de Mies durant aquesta primera 
etapa alemanya serà l’entramat metàl·lic de petits perfils, i el pilar que el 
caracteritzarà, i que formarà part de l’espai com a element arquitectònic i artístic, 
serà el pilar cruciforme construït a partir de 4 perfils L reblonats i folrat amb xapa 
cromada.

2. El 1938, Mies es trasllada als Estats Units, on la tecnologia de l’acer està 
més desenvolupada que a Europa, castigada per dues guerres i amb tipologies i 
sistemes de construcció molt arrelades a mètodes tradicionals. Pel contrari, a les 
ciutats americanes, el desenvolupament extensiu dels gratacels havia propiciat el 
desenvolupament de les estructures metàl·liques a la construcció, els processos de 
fabricació i l’ús dels nous materials.
L’any en què Mies es trasllada als Estats Units coincideix amb la publicació de 
l’obra d’Albert Kahn, arquitecte de Henry Ford i, igual que Mies, d’origen alemany. 
A partir d’aquesta publicació Mies coneixerà l’obra d’Albert Kahn i la construcció 
americana amb estructures metàl·liques. La utilització de la imatge de l’interior de 
la sala de muntatge de la Glenn Martin com a estructura que allotja una sala de 
concerts, mostra la identificació de Mies amb l’obra d’Albert Kahn. Aquest projecte 
i el projecte del campus de l’IIT els he considerat els projectes de transició que 
obren aquesta segona etapa en l’obra de Mies.
L’estructura desenvolupada és de pòrtics, unidireccional, i el pilar que utilitzarà 
serà el pilar grey. Utilitzarà aquest pilar en edificis alts, on, per normativa, 
quedarà protegit i ocult, i en edificis d’una planta, on podrà deixar vist, fins la 
dècada dels 50, quan tornarà a canviar de pilar.

3. Una tercera època s’inicia amb els projectes de la casa 50x50 i el Convention 
Hall, que impulsen el desenvolupament d’un nou sistema estructural, una 
estructura bidireccional, reticular, i que donarà pas a un nou pilar cruciforme 
amb la forma de 2 perfils I creuats que permetrà resoldre geomètricament els 
encontres amb les bigues de la coberta; un pilar construït en taller i vist. Aquest 



pilar l’utilitzarà Mies a partir dels anys 50 per a tots els edificis d’una planta, on la 
normativa contra incendis americana permet l’estructura metàl·lica vista.
Aquest moment de canvi, coincideix amb la incorporació en 1950 de l’arquitecte 
Konrad Wachsmann a l’Institut de Disseny de l’IIT, que a partir de 1956 
compartirà espai al Crown Hall. Des de l’IIT i amb alumnes, primer de disseny 
industrial i posteriorment d’arquitectura, Wachsmann dirigeix projectes de recerca 
per a les Forces Aèries dels Estats Units. El projecte del Convention Hall es 
tesina de màster, equivalent al projecte final de carrera, de la primera generació 
d’arquitectes que estudiant amb Konrad Wachsmann a l’Institut de Disseny, 
acaben els seus estudis com a arquitectes amb Mies van der Rohe.

5. Vinculació de l’autor amb el tema

El meu interès per les avantguardes europees com a principi creatiu del 
moviment modern, i, des del punt de vista històric, com a moment clau en el 
desenvolupament de la cultura contemporània, em va portar a cursar el programa 
de doctorat “El sentit de l’arquitectura moderna”.

Successives visites al Pavelló Alemany de Barcelona de 1929 m’han permès 
comprovar la riquesa espacial dels plans lliures que conformen una arquitectura 
directament vinculada amb el neoplasticisme. És al Pavelló on Mies superposa per 
primera vegada una estructura de pilars sobre l’espai neoplàstic d’una manera tan 
explícita. El meu interès per l’arquitectura de Mies va continuar durant les classes 
de doctorat en diferents treballs realitzats sobre les cases pati com a propostes 
derivades del Pavelló de Barcelona, on Mies inscriu cada habitatge en un límit 
espacial més definit: un recinte rectangular de diferents escales i mides. 

Dues estances a Xicago, i una a Nova York, a Toronto i a Detroit m’han permès 
conèixer gran part dels projectes construïts per Mies i comprovar la importància 
que adquireixen els pilars als seus edificis. Durant aquests viatges vaig poder 
entrevistar-me amb alumnes i col·laboradors de Mies que encara vivien i que em 
van ajudar a aclarir i desenvolupar les idees inicials, sobre tot les converses amb 
David Sharpe i  George Danforth3. Durant la meva visita al MOMA de Nova York 
vaig poder accedir a plànols i maquetes originals on apareixen emfatitzats criteris 
de percepció i construcció.

Visitar Berlín em va permetre conèixer la National Gallery, els projectes inicials de 
Postdam, com la casa Riehl i la casa Werner, que ara acull una escola infantil, el 
bloc d’Afrikanischestrasse, la casa Lemke, i el solar a la Friedrichstrasse on Mies 
va plantejar la construcció del gratacels triangular d’acer i vidre. A Berlín vaig 
visitar també la Baukunstarchiv, de la Akademie der Künste, que conserva l’arxiu 
de Konrad Wachsmann. També he pogut visitar la colònia Weissenhof a Stuttgart, 
testimoni de l’esforç dels pioners de l’arquitectura moderna en la construcció 
amb estructura de pilars, on Le Corbusier planteja els cinc punts de l’arquitectura 
moderna.

El contacte del professor alemany Rüdiger Wormuth, arquitecte, m’ha estat 
de gran ajut en l’anàlisi de les estructures metàl·liques tridimensionals de 
Wachsmann i la Galeria Nacional de Berlín, ja que ell com a alumne d’arquitectura 
va poder gaudir en directe l’aixecament de l’estructura.

La meva vinculació amb el tema respon a les meves inquietuds personals i 
professionals sense perdre consciència històrica. 
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CONCRETE OFFICE BUILDING

LES TRES ÈPOQUES EN L’OBRA DE MIES VAN DER ROHE

CRUCIFORME 4L GREY ESTRUCTURA OCULTA FORMIGÓ VIST

··································································································

···

CRUCIFORME 2I

IIT MINERALS AND METALS

CANTOR DRIVE-IN REST.

IIT BOILER PLANT

CASA McCORMICK

CASA 50 X 50

SCHAEFER MUSEUM

PORT OFFICE FEDERAL CENTER

NATIONAL GALLERY

UC SOCIAL SERVICE ADM

TORONTO DOMINION BANK

BACARDI CUBA

CONVENTION HALL

IIT LIBRARY AND ADM.

IIT COMMONS | TEATRE MANHEIM

CASA FARNSWORTH

WEISSENHOFF, STUTTGART

CAMPUS IIT

MUSEU PETITA CIUTAT

CONCERT HALL

PROMONTORY AP

IIT INSTITUTE OF GAS

BAILEY, CUNNINGHAM AP

IITRI ENGINEERING

IIT CARMAN HALL AP 

900-910 LAKESHORE  APal

al

br

IBM TOWER

IIT PERLSTEIN HALL

LAFAYETTE AP

IIT WISHNICK HALL

860-880 LAKESHORE AP

SEAGRAM TOWER

FEDERAL CENTER TOWERS

TORONTO DOMINION TOWERS

MANSION HOUSE TOWER

COMMONWEALTH  AP

IIT ALUMNI MEM HALL

al

al

al

IIT CROWN HALL

1920 

1921 OFFICE BUILDING FRIEDRICHSTRASSE 

1922 GLASS SKYSCRAPER

1923    

1924

1925

1926

1927    

1928 PAVELLÓ BCN

1929 CASA TUGENDHAT

1930

1931 APARTMENT EXPO BERLIN

1932 CASES PATI

1933

1934

1935

1936

1937

1938 CASA RESOR

1939

1940

1941   

1942  

1943      

1944    

1945    

1946    

1947

1948    

1949

1950  

1951 

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959     

1960     

1961   

1962     

1963   

1964    

1965     

1966

1967  

1968     

1969  

       *  Els projectes s’han ordenat cronològicament per data d’inici de projecte.  

          Projectes de transició, encara amb el pilar anterior, però amb el nou sistema estructural

          Material de l’estructura dels tancaments :   ac (acer)     al (alumini)      br (bronze)  

ac

ac

ac

ac

ac

ac





Antecedents



1. Thomas Robinson. Fàbrica tèxtil, 
Stockport, Anglaterra, 1835.

2. Jedediah Strutt and Sons. 
Fàbrica de cotó a Derby, 
Anglaterra, 1792-93.

3. Jedediah Strutt. Fàbrica de cotó 
“North Mill” a Belper, Derbyshire, 
Anglaterra, 1819.
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Segons Mies, l’essència de l’arquitectura es troba a l’arquitectura estructural, 
entesa no només com aquella que mostra la lògica estructural o el comportament 
davant les càrregues, sinó sobre tot aquella que porta la càrrega genètica d’una 
cultura i un temps específic, ja que expressa una imatge del món i respon a les 
exigències que la seva època li demana. Aquestes premisses són bàsiques per a 
interpretar l’arquitectura de Mies van der Rohe.

Però a més, l’arquitectura de Mies és d’estructura metàl·lica. Quan parla del 
Museu per a una Petita Ciutat afirma que el gran espai i la flexibilitat que vol 
aconseguir només és possible construint una estructura d’acer. I aquesta 
estructura metàl·lica aportarà a l’obra el màxim desenvolupament tecnològic que 
l’època permet. De fet, per entendre millor el paper del pilar en l’obra de Mies 
crec necessari conèixer el desenvolupament de la construcció en ferro, i en quin 
moment i de quina manera s’incorpora Mies en aquesta línia de treball. Conèixer 
com els arquitectes han anat descobrint el llenguatge propi de l’acer, en funció 
de les possibilitats tècniques del material, dels seus processos de fabricació i 
muntatge, és fonamental per donar-li al pilar en Mies el valor que li correspon.

1. El ferro com a material de construcció

El ferro sempre ha existit i en ocasions s’ha incorporat a l’arquitectura per aportar 
rigidesa o solidesa a la construcció. No obstant això, el seu desenvolupament 
com a material de construcció comença a finals del segle XVIII, coincidint amb 
l’invent de la màquina de vapor, de James Watt el 1765 i patentada el 1769. Fins 
aleshores, les màquines es construïen amb fusta, i el ferro i el bronze s’utilitzaven 
puntualment per a algunes peces de motors o bombes. Les màquines de filar 
també eren de fusta, així com les politges i les grans rodes dentades. Però quan 
es feien funcionar les 24 hores del dia es deterioraven ràpidament. Els terres 
de les fàbriques, també de fusta, i la il·luminació per espelmes o llums d’oli, 
ocasionaven nombrosos incendis.

El 1781 James Watt va idear un motor a vapor adaptat per moure la maquinària 
fabril, i el 1792 William Strutt va idear l’estructura de la seva fàbrica a prova 
d’incendis, amb pilars de fosa i terres de ceràmica. El 1796, Charles Bage 
incorporarà a la construcció de les seves fàbriques bigues metàl·liques i sostres 
de ceràmica. Aquestes innovacions, juntament amb les primeres bieles de ferro 
(1796), rodes hidràuliques de ferro (1804) i il·luminació amb gas (1805) van 
suposar per a les fàbriques una revolució tècnica1. La industrialització es va tornar 
una necessitat, també per a equipar les fàbriques amb una provisió de peces 
de recanvi per a la maquinària industrial, que havien de ser fàcil i ràpidament 
substituïbles i intercanviables. Tot això va donar lloc al desenvolupament a gran 
escala de la indústria i el comerç.

Si el desenvolupament del gòtic és un procés de clarificació de l’estructura, amb 
el desenvolupament dels pilars i les nervadures en pedra, també la història de la 
construcció en ferro suposa un procés similar, amb el pas de la fosa al laminat 
industrial. El desenvolupament de les estructures metàl·liques és el resultat de la 
recerca de materials més resistents i lleugers, que permeten espais més oberts, 

Antecedents tècnics
El desenvolupament de la construcció en ferro



7. R. Stephenson. Estació 
d’Euston, 1837. Coberta amb unes 
encavallades de 12m de llum, 
segons la solució de Polonceau a 
base de tirants de ferro laminat i 
barres comprimides de fosa.

6. Sons & Field. Fàbrica de 
màquines de vapor navals de 
Maudslay, Londres, 1834.

4. Pont Coalbrookdale sobre el riu 
Severn, Anglaterra, construït el 
1773-1779.

5. Pont sobre el riu Striegau, 
Polònia, construït el 1794.

Les primeres foses de ferro 
a gran escala, com Carron 
o Coalbrookdale, daten de 
1780, segons Kenneth Clark, a 
“Civilización”.
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flexibles, i lluminosos. En el seu desenvolupament està implícit l’interès per la 
renovació de les formes arquitectòniques, i per trobar aquella que li és pròpia al 
material i les seves sol·licitacions estructurals.

Les primeres estructures metàl·liques que apareixen són de fosa. La seva 
resistència al foc i lleugeresa respecte a la construcció amb pedra, afavorirà el 
seu desenvolupament per a la construcció de ponts. El ferro permet cobrir grans 
llums, i al mateix temps, alliberar espai en alçada i amplitud per al pas de vaixells 
als rius navegables. Respecte a la forma que se li havia de donar al nou material 
era un tema pendent. La pedra i la fusta eren materials que estaven a la natura 
i, per convertir-los en peces per a la construcció es rebaixava el material fins 
donar-li la forma adequada, carreus de pedra, o bigues i peus drets de fusta. 
L’argila es modelava en teules o en peces manejables i apilables, i el ferro podia 
fondre’s i adoptar la forma del motlle. Els constructors i enginyers, que no havien 
rebut formació en belles arts, sinó únicament en temes funcionals i tècnics, sense 
prejudicis estètics a l’hora d’enfrontar-se al material, evitaran aplicar formes 
estranyes a la requerida pel procés de construcció i muntatge.

L’Ironbridge, un pont a Coalbrookdale, al nord de Londres, sobre el riu Severn, es 
considera la primera obra construïda totalment de fosa. Va ser construït entre el 
1777 i el 17792. El va dissenyar Thomas Pritchard, un arquitecte de Shrewsbury, 
en col·laboració amb el mestre ferrer John Wilkinson, i va ser construït per 
Abraham Darby III, de la fàbrica de Coalbrookdale. La solució tècnica consistia en 
cinc semicercles gairebé perfectes, de 30,62m de diàmetre. Aquestes fines línies 
metàl·liques transmetien, per primer cop, l’efecte de transparència i lleugeresa 
que caracteritzava el nou material. La tècnica d’acoblament de les estructures de 
muntants i travessers de fusta es va traslladar a la tècnica de muntatge i encaix 
de les peces metàl·liques, però en aquest cas cadascun dels cinc arcs no era el 
resultat d’acoblar petites peces corbades, sinó que cada un era una única peça 
sencera, una solució fins aleshores inèdita3. El 1794 es construeix el primer pont 
de ferro al continent europeu, sobre el riu Striegau, a prop de Laasan, Polònia, 
amb una estructura similar, només que en aquest cas els arcs ja no són paral·lels, 
sinó que convergeixen en la clau, i els timpans s’omplen amb una sèrie d’anells. És 
el principi del “pont arc”. També hauran exemples de construccions en ferro que 
imitin formes pròpies d’altres materials, com la utilització de blocs buits de ferro 
apilats a manera de carreus de pedra per a la construcció de ponts.

A l’edificació coexistirà la fosa, un material fràgil i que només treballa a 
compressió, i la forja, un material més tou amb capacitat per doblegar-se i unir-
se mitjançant reblons. Tots dos materials també adquiriran formes i tractaments 
diferents, en funció del procés de producció i muntatge4.

Estructures de ferro i vidre. Sistemes utilitaris. Els hivernacles.

En la història de la construcció en ferro del segle XIX, i el desenvolupament 
dels nous materials de construcció, és significativa la figura del jardiner. 
Especialment reconeguts són el jardiner anglès Joseph Paxton (1803-1865), 
dins el desenvolupament de les estructures metàl·liques, i el francès Joseph 
Monier (1823-1906), del formigó armat. Tots dos traslladen l’estructura fibrosa 
de les plantes, “de les grans fulles sostingudes per les seves pròpies venes”5, 
a la construcció de nous edificis. Paxton, a les estructures d’acer i vidre dels 
hivernacles i Monier, a la construcció amb formigó6.

Al segle XIX apareix l’hivernacle per cultivar les plantes exòtiques portades 
de països càlids a països europeus més freds, com Anglaterra i França. La 
perfecta combinació de ferro i vidre per a l’entrada de llum i l’aprofitament dels 
raigs de sol serà imprescindible per al bon funcionament d’aquest nou tipus 
arquitectònic. Però a més, la construcció amb ferro i vidre integrarà tot el sistema 
d’instal·lacions tèrmiques i de recollida d’aigües de pluja, i resoldrà els problemes 
tècnics de ventilació i condensacions.

Entre el 1836 i el 1840 Sir Joseph Paxton (1803-1865), amb l’arquitecte Decimus 

8. Thomas Telford. Pont 
d’Edimburg, 1829-1831.
La forma que adopta es la que 
hagués tingut construït en pedra. 
Al llarg del desenvolupament de 
les estructures metàl·liques veiem 
molt exemples on l’aplicació del 
nou material arrossega formes 
anteriors heretades d’altres 
construccions amb altres materials, 
que li són estranyes per la seva 
naturalesa.

9. Joseph Monier. Mostres del 
ciment Monier i les seves utilitzats, 
1850.



11. Joseph Paxton. Hivernacle, 
Chatsworth, Anglaterra, 1837-
1840.
Jardí cobert perquè les plantes 
exòtiques puguin viure en els freds 
hiverns europeus.

12 i 13. D. Burton i R. Turner.
Palm House, Kew, Anglaterra, 
1848. Hivernacle.

10. F. J. Bélager i F. Brunet. Cúpula 
de Halle au Blé, París, 1809.
En edificació, la cúpula de Halle au 
Blé  és el primer sistema de peces-
tipus formant un entramat de 
paral·lels i meridians cargolats que 
cobreix una llum de 39 metres.
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Burton, va construir l’hivernacle de Chatsworth, a Derbyshire, el més gran 
construït fins aleshores, de planta rectangular de 84,5m per 37,5m. Els pilars 
i les bigues eren de ferro, els arcs de les naus principal i perimetral, de fusta 
laminada, i els panells, de vidre de 1,20m, estaven subjectes per bastidors de 
fusta disposats en forma de ziga-zaga en el sentit del desguàs de la coberta. 
Paxton buida els elements de fusta de la base de les costelles perquè serveixin 
com a canalons per a la canalització de l’aigua de pluja7. El sistema en ziga-zaga 
respon a l’objectiu d’explotar al màxim els raigs del sol, vitals per a les plantes, 
de manera que la posició del sol es torna gairebé indiferent. L’hivernacle de 
Chatsworth constitueix per a les plantes un espai ideal. L’aspecte exterior i interior 
és espectacular, i no obstant això la construcció és estrictament utilitària, la forma 
arquitectònica deriva de condicionants purament tècnics.

Tal com explica Alfred Meyer en el seu llibre “Construire en Fer: Histoire et 
Esthetique”, publicada el 1907, les construccions del futur presentaran noves 
dimensions i claredat, les dimensions vindran determinades pel ferro i la claredat 
pel vidre. Aquests dos materials utilitzats conjuntament, estan en condicions 
de produir nous valors espacials, i la seva forma vindrà determinada per l’ús de 
construcció i el seu funcionament.

Un exemple fantàstic que recull grans avenços tècnics en el desenvolupament 
d’aquest nou tipus arquitectònic és la Palm House dels Jardins Reals Botànics de 
Kew, construït per D. Burton i R. Turner, el 1848. L’hivernacle incorpora les noves 
tècniques de calefacció d’aigua calenta sota el terra, obertures de ventilació 
perimetrals per a evitar condensacions sobre els vidres, l’ús dels pilars buits com 
a baixants, i l’ús de canals per al desguàs de les condensacions a les mateixes 
seccions laminades.

El 1850, Joseph Paxton i els enginyers Sir Charles Fox i Henderson, traslladaran 
l’experiència de Chatsworth al Crystal Palace per a la primera Exposició Universal 
de Londres, establint les bases de l’estandardització i prefabricació modernes, 
fent possible que l’edifici de 564m per 124m, format per 3.300 pilars de fosa i 
2.224 bigues, 205.000 bastidors de fusta i 300.000 vidres, pogués executar-se 
en el temps rècord de sis mesos8. L’empresa constructora va ser Fox, Henderson 
& Company, que, amb aquesta obra, va adquirir una experiència considerable en 
la fabricació i muntatge d’estructures de ferro. Els elements van ser dissenyats 
per a la producció en sèrie, de manera que es poguessin desmuntar tan fàcilment 
com es muntaven. Els seus avantatges pràctics eren sobretot la resistència al 
foc, la claredat i lluminositat de l’espai, l’execució en breus terminis i el baix cost. 
El seu èxit depenia sobretot de l’exactitud dels càlculs. Tot això era possible en 
substituir l’estàtica d’una estructura d’àmplies superfícies de suport, per l’estàtica 
de l’entramat metàl·lic basat en la descomposició de forces en les línies més 
fines possibles. L’edifici era el resultat de resoldre una secció i repetir-la, de la 
mateixa manera que les esglésies gòtiques podien estendre’s en una direcció 
indefinidament9. Meyer estableix una relació entre les construccions del gòtic 
i aquest nou edifici que apareix el segle XIX, i explica com les superfícies que 
limiten l’edifici estan construïdes exclusivament per plaques de vidre incolores, 
d’una dimensió fins aleshores desconeguda. Les vidrieres gòtiques permetien, 
no l’entrada de llum, sinó l’entrada de raigs lluminosos acolorits. Una cortina 
de color separava completament l’espai interior de l’exterior. Aquest espai va 
evolucionar a través dels salons barrocs, de tal manera que als hivernacles i 
mercats va aconseguir alliberar-se, no només de la superfície acolorida travessada 
per la llum, sinó també del seu contrari, la superfície de suport i tancament, que 
redueix la llum. La llum va passar a ser omnipresent fins el punt de gairebé haver 
oblidat totalment a la seva companya abans inseparable: l’ombra10. Una claredat 
sense ombra és sinònim per a l’ésser humà d’un espai il·limitat. I quan es creuava 
el Crystal Palace, aquest sentiment d’“il·limitat” era tan potent que gairebé 
anul·lava, en un primer moment, el de l’espai arquitectònic. És interessant adonar-
nos com Meyer estableix aquesta relació entre la concepció de l’espai de la nau 
d’exposicions i el de l’església gòtica, i en especial ho és per a aquesta recerca 
sobre l’obra de Mies van der Rohe i la construcció amb ferro.



16, 17, 18 i 19. Joseph Paxton. 
Crystal Palace, 1851. La volta 
de canó de l’entrada principal 
i el creuer estan coberts per 
un sistema en ziga-zaga de 
costelles vidriades. L’observació 
de la fulla de la Victoria regia va 
inspirar la seva construcció. De 
fet, a Chatsworth el 1837 havia 
començat a construir el que seria 
aleshores l’hivernacle més gran 
del món, per a allotjar la Victoria 
regia; aquí veiem l’estructura de la 
fulla d’aquesta planta.

20 i 21. Joseph Paxton. Crystal 
Palace, 1851. Detalls de les lames 
de ventilació disposades a tota la 
longitud de l’edifici. Funcionaven 
per un mecanisme de control 
remot. 

22 i 23. Joseph Paxton. Crystal 
Palace, 1851. Detalls constructius 
de la secció. Els pilars eren alhora 
els tubs de recollida de les aigües 
de la coberta.

14 i 15. Joseph Paxton. Crystal 
Palace, 1851. Construït per a 
albergar la Gran Exposició de 
Londres. Originalment es trobava 
a Hyde Park, però el 1854 va ser 
traslladat a una zona del sud de 
Londres coneguda com Upper 
Norwood, on va ser-hi fins la seva 
destrucció per un incendi el 1936.
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D’aquesta manera el metall es va manifestar com el material idoni per a aquests 
enormes edificis provisionals, que havien de ser muntats i desmuntats a gran 
velocitat, de manera que la construcció metàl·lica es va convertir en tributària 
de les exposicions, que alhora suposaven una oportunitat immillorable per 
experimentar amb una arquitectura menys compromesa11.

Com a elements rigiditzadors, l’entramat en gelosia de les bigues metàl·liques es 
va realitzar de manera lògica i molt austera, com també ho faria Labrouste a la 
Bibliothèque Nationale de France, i, més tard, Ferdinand-Charles-Louis Dutert, 
arquitecte, i l’enginyer Victor Contamin, a la Galeria de les Màquines de l’Exposició 
de París de 1889, de 420m de llarg, 115m d’ample i 45m d’alt. El reforç en 
diagonal per excel·lència, la creu de Sant-Andreu, representa també un important 
avenç en la història de la construcció metàl·lica.

24. Joseph Paxton. Crystal Palace, 
1851.
Konrad Wachsmann es refereix al 
Crystal Palace com un exemple 
d’arquitectura industrialitzada, 
ja que no només les peces eren 
seriades, sinó que els processos 
de construcció i muntatge també 
estaven industrialitzats.
En aquest gravat de l’època 
es mostra l’aixecament dels 
elements industrialitzats durant 
la construcció del Crystal Palace. 
Tal i com explica Wachsmann, les 
diagonals de les bigues en gelosia 
defineixen el mòdul primari de 8 
peus (2,40m), en el qual es basa 
tot el projecte. La llum entre pilars 
està determinada per les tres 
longituds estàndards de les bigues 
en gelosia, de 24 (3 mòduls), 48 
(6 mòduls) i 72 peus (9 mòduls) 
(7,30m, 14,60m i 21,90m).

25. Joseph Paxton. Crystal Palace, 
1851. 
El sistema de muntatge i segellat 
del vidre de la coberta del Crystal 
Palace també respon a processos 
industrialitzats, aquesta imatge 
mostra un grup de quatre operaris 
que sobre una plataforma rodant 
munten l’envidrat de la coberta. De 
fet, tot el procés d’aixecament va 
ser completament mecanitzat.
La dimensió del vidre va ser un 
altre element que determinava 
la modulació de la coberta. Era 
la fulla de vidre més gran que es 
podia fabricar aleshores: 4 peus de 
llarg (uns 120cm) per gairebé un 
peu d’amplada (30,48cm).



29. Henri Labrouste. Biblioteca 
Sainte-Geneviève, Paris, 1843-
1850.

30. Henri Labrouste. Bibliothèque 
Nationale de France, Paris, 1855.

26, 27 i 28. August Stüler. 
Ampliació del Neues Museum de 
Berlín de Schinkel, 1841-1845.

31. Pilars estructurals estàndards 
de fosa, d’estil clàssic, procedents 
del catàleg d’Abraham Derby and 
Co. de 1875

29 30
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2. L’estil historicista de l’Ecole des Beaux-Arts. La fosa
Stüler (Berlín, 1841) i Labrouste (París, 1845 i 1855)

La formació reglada que rebien els arquitectes era molt diferent a la dels 
enginyers. La formació dels arquitectes era en belles arts, es podria dir que era 
la dels acabats i la decoració. La seva ocupació gairebé única eren les formes 
externes, i aquesta ocupació estava clarament dominada per reminiscències 
clàssiques. Es desentenia de la problemàtica de la construcció i la tecnologia de 
les estructures. Aquest era el motiu principal pel qual s’aplicaven a les estructures 
metàl·liques formes heretades de la construcció amb altres materials i d’altres 
cultures. A més, el procés de fabricació d’elements de fosa facilitava l’adaptació 
de models antics i tot tipus de tractaments decoratius, des de motius clàssics, 
gòtics fins barrocs, per la naturalesa del material i la manera de ser treballat.

A Alemanya, per exemple, els primers passos artístics de l’arquitectura del ferro 
els va donar August Stüler, entre els anys 1841 i 1845, amb l’ampliació que va fer 
del Neues Museum de Berlín de Karl Friedrich Schinkel. Amb el desig de crear els 
més grans espais possibles l’arquitecte va recórrer a pilars de fosa per a aquesta 
actuació arquitectònica. Deixant de banda les estructures de pedra, la construcció 
metàl·lica perdria en monumentalitat però guanyaria en lleugeresa. Sobre els 
pilars de fosa es desplegaven arcs rebaixats també de fosa i dobles tirants de 
ferro forjat que suportaven les voltes. Tot i que en ocasions mostra les juntes amb 
diferents materials, el nucli portant del pilar queda amagat dins un abric de fosa 
innecessari que imita una columna clàssica de pedra: una base grega, capitell 
corinti i fust acanalat.

Gairebé al mateix temps que el museu berlinès de Stüler, entre 1843 i 1850, 
Henry Labrouste (1801-1875) construeix la gran sala de lectura de la Biblioteca 
Sainte-Geneviève amb pilars i bigues de fosa. Tot i que seria la primera de París 
amb il·luminació de gas i, per tant, l’horari de la biblioteca ja no dependria de les 
hores diürnes, les necessitats de llum natural seguien sent importants12. La sala 
de lectura està coberta per dues voltes de canó paral·leles sobre uns delicadíssims 
arcs transversals de ferro colat que es recolzen sobre els suports perimetrals de 
pedra i 16 fines columnes de fosa alineades. Els arcs longitudinals, més baixos, 
suporten les voltes. Per primera vegada l’espectador veu els elements estàtics: 
pilars, arcs i bigues de fosa sense recobriment de zinc o bronze. Aquest és un 
avenç important en la construcció amb ferro a l’arquitectura. Les ànimes de fosa 
es retallen i l’ornamentació foradada es distancia aquí de l’Antiguitat13.

Entre 1957 i 1961 Henry Labrouste, construeix la Bibliothèque Nationale de 
France, de dimensions més importants que l’anterior. Es tracta d’una sala 
quadrada de tres naus, amb un absis en semicercle. Les columnes de fosa es 
situen als vèrtexs de nou quadrats coberts per cúpules, i la novetat és que els 
arcs portants són bigues de ferro forjat en gelosia amb formes en diagonal que 
omplen l’ànima de les bigues renunciant a una decoració capritxosa i adaptant-se 
a les sol·licitacions pràctiques14.

Alfred G. Meyer distingeix dos tipus de columnes de fosa: la fixa, com la que 
utilitza Stüler al Neues Museum, i la columna pendular, la forma de la qual 
normalment era molt similar a la fixa, ja que la forma de fus que respondria als 
seus requeriments tècnics quedava amagada dins un abric de formes clàssiques. 
El capitell i la base, ricament decorats de solcs i acants, afegien l’expressió 
artística precisament als punts que estructuralment eren més reduïts: les 
articulacions i les ròtules. Els arquitectes i enginyers que construeixen la xarxa de 
tren elevat de Berlín, en general, van rebutjar aquest abric. No obstant això en 
molts punts de la xarxa els suports continuaven expressant els elements tècnics 
sota la riquesa de les formes clàssiques. Les articulacions entre els diferents 
elements s’expressaven per l’estrenyiment en els punts de contacte del fust amb 
la base i el capitell, expressant així el material de construcció i el comportament 
estructural del sistema.

Amb el pas del temps, la construcció amb ferro es convertiria en la gran 



35 i 36. Dos pilars diferents de 
la xarxa metropolitana de tren 
elevat de Berlín, construïts amb 
perfils laminats. La fosa es reserva 
per a les articulacions i queda 
expressada externament, amb 
l’estrenyiment de l’articulació amb 
un punt de contacte.

37. Secció vertical d’una columna 
articulada construïda amb 
elements de fosa.

32. Pilar de l’antic estadi olímpic de 
Londres

33 i 34. Dos pilars diferents de la 
xarxa metropolitana de tren elevat 
de Berlín. Tots ells construïts 
amb diferents elements de fosa. 
La unió entre les peces expressa 
externament l’articulació, al 
contrari que l’exemple del pilar 
de l’estadi olímpic de Londres, 
que amaga les articulacions amb 
capitells i bases que expressen 
precisament el contrari: més 
massa a les articulacions, com 
les estructures arquitravades 
clàssiques.

33 3432

36 3735
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construcció racional. El desenvolupament industrial del ferro laminat va reduir la 
fosa als suports, estrenyent-se a les articulacions o ròtules, elements totalment 
oposats a la construcció clàssica, que eixampla els suports a la base i els capitells 
i expressava, precisament amb aquests recursos, el contrari: la pesantor de la 
naturalesa de la seva estructura.

Als trams del ferrocarril aeri de Berlín construïts per l’arquitecte Alfred Grenander 
el contacte suau de l’articulació es redueix a un punt, que s’expressa a la base del 
pilar. La resta de l’estructura és un entramat continu que dóna forma i continuïtat 

38 i 39. Diferents pilars de la xarxa 
de tren elevat de Berlín, construïts 
amb fosa i perfils laminats. Tots 
ells expressen externament 
l’articulació del cap i la base dels 
pilars.



40 i 41. Diferents solucions de 
detalls constructius de pilars 
de fosa, segons un manual de 
construcció alemany de 1924.
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42 i 43. Diferents solucions de 
detalls constructius de pilars 
de fosa, segons un manual de 
construcció alemany de 1924.

a tota l’estructura del traçat. Als entramats metàl·lics de grans dimensions, la 
llibertat de moviment és necessària per a la compensació de les deformacions 
a causa de les diferències de temperatura i vibracions que generen la xarxa de 
transport ferroviari.

De fosa també serien les articulacions a l’estructura metàl·lica de la Galeria de les 
Màquines de l’Exposició Universal de París de 1898, les de la base de cada biga i 
les de la clau, resoltes amb forma de cilindre.



44 i 45. Viollet-le-Duc. Diferents 
solucions de detalls constructius 
d’una estructura metàl·lica (fosa, 
forja i laminat), incorporant 
molts aspectes racionals, com la 
lògica constructiva o la utilització 
de perfils industrialitzats, 
segons les formes i dimensions 
que subministra la indústria 
contemporània, així com la 
utilització d’abraçadores per no 
minvar el treball del ferro amb els 
forats per als perns. 

46. Viollet-le-Duc. Detalls 
constructius d’una coberta 
metàl·lica amb perfils laminats. 
Proposta teòrica on la sinceritat 
de la construcció es converteix en 
l’essència de l’arquitectura.

47. Viollet-le-Duc. Proposta per a 
la construcció de l’estructura que 
podria suportar una coberta, on el 
tancament podria ser independent 
de l’estructura metàl·lica, 
d’aquesta manera, cada material 
tindria llibertat de moviment o 
reajustaments segons el diferent 
comportament estructural del 
material. Estableix un paral·lelisme 
entre la forma de la ròtula en la 
construcció amb la dels ossos.
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3. L’estil constructiu de les noves escoles tècniques. El laminat
Viollet-le-Duc (1863 i 1873). Víctor Horta (1898).

El 1856 Henry Bessemer (1813-1898) patenta un mètode més econòmic per 
fabricar acer a gran escala que farà possible la producció industrial. Se li va dir 
forn o convertidor Bessemer. L’invent consistia en la injecció d’aire en una massa 
de ferro colat que, per oxidació, eliminava el silici i el carboni, transformant-lo 
així en acer i reduint notablement el cost de producció. Sotmès a un tractament 
tèrmic adequat es va aconseguir disminuir la seva duresa excessiva i restablir la 
tenacitat15.

Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) juga un paper importantíssim durant els 
anys que van seguir la industrialització de l’acer pel que fa a la clarificació en el 
llenguatge de la construcció en ferro. El 1857 obre el seu propi taller amb alumnes 
provinents del taller d’Henry Labrouste, que havia estat tancat el 185616. Va 
rebre l’encàrrec de la restauració de nombrosos edificis gòtics, on va utilitzar 
ferro forjat per als elements constructius i fosa per als elements decoratius. Es 
va convertir en un expert de la construcció gòtica, i va interpretar les nervadures 
apuntades com a solucions de lògica constructiva, constatant el fet que els arcs 
i la plementeria eren independents. Podríem dir que de Viollet-le-Duc és la frase 
atribuïda a Mies de que l’estructura metàl·lica és una estructura de pell i ossos. 
Les motllures dels suports que donaven la imatge d’un conjunt de troncs verticals 
també responien a qüestions constructives, ja que expressaven en pedra la 
continuïtat dels esforços.

Les seves reflexions sobre lògica constructiva responen a la necessitat 
decimonònica de trobar l’estil de l’època. Per a Viollet-le-Duc l’arquitectura no 
és una qüestió de forma, sinó de veritat, de sinceritat estructural i constructiva. 
L’harmonia és el resultat de l’adequació del material. El passat pot aportar una 
lliçó, però mai una solució formal. A les seves reflexions sobre arquitectura i 
construcció adquireix un paper important el ferro, i, encara que només com 
a propostes teòriques, als seus “Entretiens”, planteja espais diàfans de grans 
dimensions amb estructura metàl·lica i dissenys concebuts racionalment17. 

48 i 49. Funcionament d’un forn 
Bessemer, creat el 1850.

50. Adolf Friedrich Erdmann von 
Menzel. Pintura d’una fàbrica de 
laminats metàl·lics, 1872-1875.



51 i 52. Viollet-le-Duc. Diferents 
detalls constructius d’una façana 
resolta amb entramat metàl·lic. De 
nou, la sinceritat constructiva i la 
lògica del material és la base per a 
la forma arquitectònica.

53. Viollet-le-Duc. Façana de 
ferro i maó esmaltat d’una casa 
urbana, publicat a “Entretiens sur 
l’architecture”, 1863-1872.

54. Perfils de ferro per a pilars i 
bigues, i bigues reblonades: bigues 
d’ànima plena, bigues en gelosia i 
bigues calaix.
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Mies van der Rohe escriu sobre Viollet-le-Duc:

“Des de fa més d’un segle s’ha intentat aproximar-se a l’essència de l’arquitectura 
mitjançant pensaments i fets. Una mirada retrospectiva a l’època posa de 
manifest que tots els intents de renovar l’arquitectura a través de la forma van 
fracassar. Allà on van ocórrer coses realment importants, sempre van ser de 
naturalesa estructural, però no formal. Aquesta és segurament la causa del 
convenciment de que l’estructura ha de ser la base de l’arquitectura. Aquestes 
opinions no constitueixen res de nou. De fet són tan antigues com el moviment de 
l’arquitectura moderna.

“Ja Viollet-le-Duc va revelar, seguint les causes de la decadència de l’arquitectura, 
les veritables bases de l’arquitectura amb una claredat inusual a la seva obra 
publicada a principis dels anys seixanta “Entretiens sur l’architecture”. Per a 
ell, l’arquitectura era l’honesta satisfacció de les finalitats, dels materials i dels 
mitjans estructurals de l’època. Ja aleshores veia la doble naturalesa de l’activitat 
arquitectònica: la dependència de tots els fins i la seva consumació amb tots els 
mitjans. Demanava una postura legítima per l’un com per l’altre.

55 i 56. Jules Saulnier. Fàbrica de 
xocolata a Noisiel, 1872. Estructura 
metàl·lica i tancaments de 
ceràmica vidriada.



59 i 60. Georges Chédanne. 
Editorial «Le Parisien», 124, rue 
Réaumur, París, 1903.

57 i 58. Víctor Horta. Casa Edmond 
van Eetvelde. 2, av. Palmerston, 
Brussel·les, 1887-1899.
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“Ja aleshores la forma era per a ell el resultat de veritables esdeveniments i no, 
com per als seus coetanis, alguna cosa independent i una qüestió del nou art. 
“Toute forme, qui n’est pas ordenné par la structure doit etre repoussé” (Tota 
forma que no sigui requerida per l’estructura, ha de ser rebutjada)

“Aquesta frase està a l’inici, i no al final, d’un llarg moviment.

“Aquests pensaments no deixen res a desitjar pel que fa a claredat.

“Són coneixements obtinguts en estudiar les grans construccions del passat i es 
refereixen estrictament a l’arquitectura. I aquí són vàlids“ 18.

El primer volum del seu llibre “Entretiens sur l’Architecture” es publica el 
1862, en ell elabora una anàlisi sobre els diferents sistemes arquitectònics i 
processos constructius desenvolupats al llarg de les diferents èpoques a la 
història de l’arquitectura occidental, des de l’Edat Mitjana fins el segle XIX. El 
segon tom es publica el 1873, és un tractat de construcció sobre els diferents 
sistemes constructius segons els materials de construcció utilitzats al segle 
XIX. L’arquitectura del segle XIX es caracteritza per l’aparició del ferro i la seva 
aplicació en la construcció com a material estructural. Viollet-le-Duc elabora 
dibuixos de detalls constructius on utilitza la forja per als elements estructurals i 
la fosa per als suports i elements decoratius, que s’allunyen de la tradició clàssica 
i s’acosten més a la representació de la natura. Però a més, realitza una sèrie 
d’estudis teòrics sobre la manera de combinar els diferents sistemes constructius 
dels diferents materials estructurals o de tancament. Per exemple, planteja 
com a model de bones pràctiques una estructura metàl·lica de perfils laminats 
amb tancaments de pedra, maó o ceràmica, deixant visible l’estructura d’acer a 
l’exterior19.

L’ús del metall, característic dels arquitectes de l’Art Nouveau en la dècada dels 
noranta i a principis del segle XX, va ser degut en gran part, als estudis de Viollet-
le-Duc i a les teories sobre la sinceritat en la construcció en ferro i l’expressió de 
les seves propietats tècniques.

L’Art Nouveau o modernisme s’estén per Europa i els Estats Units, adquirint 
diferents matisos, però sota el mateix esperit creatiu, i alguns arquitectes 
modernistes utilitzaran el ferro a la construcció sense amagar-lo. Plegaran els 
perfils per a donar forma a l’esquelet estructural seguint el principi de l’entramat 
i la membrana, buscant l’expressió de lleugeresa, transparència i flexibilitat, 
utilitzant formes contínues que es fonen unes amb altres, aparentment sense 
juntes.

61. Otto Eckmann. Dibuixos de 
diversos pilars, 1897.

62. Henry Van de Velde. Pilar, 
1900.

Estructures lineals corpòries 
revestides d’estuc



63 i 64. Víctor Horta. Maison du 
Peuple, Brussel·les, 1897.
Edifici enderrocat.
Els únics elements decoratius 
que presenten les bigues són els 
caps de perns que fixen dos o 
més perfils juxtaposats i les seves 
planxes, fàcilment forjables o 
perforables manualment.

65, 66 i 67. Víctor Horta. Maison du 
Peuple, Brussel·les, 1897.
Edifici enderrocat.
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69. Victor Horta. Tassel House, 
Brussel·les, 1893-1895. 

Els modernistes recorreran a formes vegetals no només pel seu aspecte extern, 
sinó sobretot per la seva estructura interna. Les dinàmiques línies de força, que 
s’apoderen de la construcció, es despleguen com si es tractessin dels nervis de les 
fulles, teranyines, o ales d’insectes. Des de fa ja temps, la botànica i la jardineria 
és un tema que apassiona a la societat de l’època, no és estrany que els artistes 
tinguin coneixements de botànica i que, fins i tot, desenvolupin a la seva pràctica 
professional ambdues aptituds.

Es l’època de les excursions científiques i les associacions excursionistes 
d’intel·lectuals i científics. Com a tots els estils internacionals es tendeix a una 
síntesi en l’art, l’artista universal. Les referències són presents a la natura, i mica 
en mica es van tornant abstractes i adoptant formes geomètriques.

Víctor Horta (1861-1947) va ser un d’aquests arquitectes que va donar una 
interpretació vegetal a les estructures metàl·liques, mostrant la construcció. 
L’entramat de l’estructura, amb la seva aparent lleugeresa, amb les seves línies de 
força alhora estructurals i decoratives, farà de l’ús del ferro un mitjà estructural 
i expressiu. Henry Van de Velde (Amberes 1963 - Suïssa 1957) va ser qui li va 
donar el nom de “línies de força” a les fines línies de l’entramat metàl·lic. Horta 
va ser el primer que va traslladar a l’estructura i l’espai el moviment característic 
de l’Art Nouveau, a través del seu “cop de fuet”. Víctor Horta també va introduir 
l’art de construir amb ferro als habitatges, on els pilars de fosa, petites columnes 
extremadament primes de fust llis, es desplegaven en un bosquet de tiges 
vegetals que semblaven sostenir gairebé sense contacte els sostres i les façanes, 
que consistien en primes superfícies sovint transparents. Segurament amb el 
mateix esperit de sinceritat estructural que promovia Viollet-le-Duc, els suports 
metàl·lics apareixen vistos tant a l’interior com a l’exterior.

68. Diferents solucions de pilars 
metàl·lics construïts amb platines 
i perfils L reblonats, publicats el 
1907.



70 i 71. Comparació de la moda 
en dones el 1900 i 1930. El 1900 
la moda  estava impregnada 
d’un estil decoratiu que només 
prometia subtils variacions pel gust 
individual. Només 30 anys després, 
la moda és conseqüència d’un 
nou estil de vida, el mateix que 
convida a portar robes pràctiques, 
còmodes, i que permeten 
variacions que accentuen diferents 
personalitats.
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A l’estructura de la Maison du Peuple Víctor Horta fa un canvi i destaca la primacia 
de la construcció davant el que és purament ornamental. A la façana, on els 
elements adquireixen funcions estructurals i les formes rebutgen tota referència 
a la naturalesa, l’estructura metàl·lica adquireix una tendència abstracta i 
constructiva. Probablement va ser el coneixement de les teories i projectes de 
Viollet-le-Duc, que el va animar a fer un ús franc i expressiu del ferro combinat 
amb la paleteria. Durant molt de temps els ferros laminats van ser rebutjats pels 
artistes, només Bèlgica i Holanda utilitzaven els perfils U i I per a les llindes de 
finestres, coronacions, baranes, i pilars.

A la construcció en ferro, la columna de fosa es va substituir definitivament per 
les construccions amb perfils reblonats. Aleshores, i sobre tot abans que l’ús de la 
soldadura s’estengués a l’enginyeria i l’arquitectura, el conflicte entre recolçament 
i càrrega es simplificava quan tots dos es corbaven i es feien un únic element, 
una única jàssera en gelosia. Aquest recurs el veiem a la sala del teatre de la 
Maison du Peuple de Victor Horta, a la façana de l’editorial Le Parisien de Georges 
Chédanne, i a moltes obres d’enginyeria, com la xarxa elevada de ferrocarril de 
Berlín.

Al llibre “Eisenbauten: Ihre Geschichte und Æsthetik von Dr Alfred Gotthold 
Meyer”, Meyer publica uns dibuixos d’uns suports dissenyats amb perfils 
metàl·lics, i fa un estudi de la transformació que aquests perfils podrien adquirir 
en donar forma als capitells, a partir de la pròpia lògica constructiva del ferro, a la 
qual sembla que no li és estranya l’aproximació a formes naturalistes i a la qual, 
per altra banda, tendeix el pensament de l’època. Els perfils més comercialitzats 
a Europa a la primera dècada del segle XX són els angles, les bandes planes i 
els quarts de cercle. Si ens fixem en els suports cruciformes, estan formats per 
perfils L ensamblats entre sí per unes platines creuades, la mateixa construcció 
essencial que el pilar del pavelló de Barcelona o el de la casa Tugendhat. Els 
suports cruciformes de 8 perfils L i platines creuades que mostra Meyer, també 
ens recorda la forma del pilar cruciforme de l’edifici de correus del Chicago 
Federal Center, del Social Services Administration, o de la Galeria Nacional de 
Berlín, amb la diferència que 50 anys més tard Mies disposarà d’una tecnologia 
més avançada que incorpora nous processos de fabricació.

El setmanari Jugend va crear una variant alemanya romàntic-floral de l’Art 
Nouveau, que aviat es diria Jugendstijl: “Homes i dones, que no volien envellir, 
s’estimaven a sí mateixos i a la vida i compadien als seus pares, atrapats en 
rígides convencions i velles hipocresies”. “Ser jove ja no era, com abans, una 
etapa provisional de la vida, sinó una forma de vida i una visió del món”20.

Només vint anys més tard la vida moderna haurà canviat, es tornarà més 
funcional i pràctica, ara es conviurà amb la natura sense haver de imitar-la. 
El que farà la societat serà sortir al camp i viure la natura, en harmonia amb 
ella. Es reivindica la relació amb la natura en qüestions de salut, amb l’objectiu 
de gaudir d’una vida saludable. A l’època anterior la relació amb la natura era 
d’imitació de les formes, a la nova època la vida s’integra a la natura. A la revista 
Die Form apareixen publicades dues imatges on es compara la societat del 1900 
i la del 1930, dues èpoques separades per una guerra i per només tres dècades, 
on la natura ja no s’imita en els vestits o en la moda, als barrets, als quadres, 
als gerros, als aparadors, sinó que la natura es gaudeix, s’utilitza, la natura és 
l’escenari de les activitats esportives, es converteix en un bé necessari i social.





Primera època
El pilar cruciforme 4L

1



1. Karl Friedrich Schinkel. 
Dibuixos d’edifi cis de fàbriques de 
Manchester, 1826.

2. A més de les grans sales per 
a exposicions industrials, les 
estructures de ferro construiran 
noves instal·lacions vinculades al 
ferrocarril, como les estacions de 
tren i les infraestructures de les 
xarxes de transport. 
Aquesta imatge és una vista del 
nord de la 6a Avinguda des del 
carrer 9 que mostra el primer tren 
amb vagons Pullman en el Gilbert 
Elevat el 29 de abril de 1878. La 
tracció és per la maquinària a 
vapor, amagada per a minimitzar la 
reacció que solien tenir els cavalls.



43

Primera i Segona Revolució Industrial

La Revolució Industrial havia començat a Anglaterra a fi nals del segle XVIII. A 
Alemanya aviat es van instal·lar les primeres màquines de vapor al llarg del Ruhr 
i a Silèsia. Al voltant de 1800 Berlín s’havia convertit en la metròpoli industrial 
més gran del continent, i durant el segle XIX Berlín representava cada vegada més 
l’Alemanya moderna. A principis del segle XIX la universitat havia estat renovada 
per Wilhelm von Humboldt, la formació tècnica per Christian Peter Wilhelm Beuth, 
la construcció per Karl Friedrich Schinkel, els grans bancs alemanys dels anys 
seixanta i setanta aviat van traslladar les seves seus a Berlín, només el Deutsche 
Bank es va crear des del començament a Berlín. Els bancs per accions, constituïts 
amb molts petits capitals i que asseguraven als seus propietaris, al contrari que 
el banc privat tradicional que assumia riscos il·limitats, van ser l’instrument 
necessari per al gran fi nançament industrial que obre una nova fase de la Revolució 
Industrial. La xarxa de ferrocarrils tenia el seu punt nodal a Berlín, punt de pas 
entre París i Moscou, entre Copenhaguen i Roma. La política i la indústria tenien el 
seu centre a Berlín 1.

El carbó i el ferro fos són la font d’energia i la matèria prima que impulsen la 
Primera Revolució Industrial, que permet el desenvolupament de la màquina de 
vapor i el ferrocarril. Segons Patrick Geddes, a aquesta primera Revolució Industrial 
succeeix, en el desenvolupament de la tècnica, una segona Revolució Industrial, 
impulsada per l’electricitat i l’acer, que permeten el desenvolupament del ferrocarril 
urbà, metros i tramvies elèctrics, sense fum, així com l’aplicació en altres invents 
com l’ascensor i els electrodomèstics 2.

Si la primera Revolució Industrial va introduir les fàbriques i amb elles, nous 
processos de producció i noves disciplines de treball, la segona Revolució Industrial 
va suposar un ajust en la direcció del progrés quan introdueix la ciència com a 
base principal dels avanços tecnològics. Aquest ajust va derivar en canvis socials 
importants. A partir d’aleshores, la indústria no només depenia d’obrers disciplinats 
en la producció, sinó també de persones qualifi cades, personal de laboratori i 
investigadors. El desenvolupament industrial depenia de la coordinació de diferents 
institucions de diferent escala i àmbits de treball com laboratoris, fàbriques, 
escoles professionals i politècniques. Depenia cada vegada més d’una comunitat 
professional i menys de la iniciativa empresarial individual.

Si Anglaterra va liderar la primera Revolució Industrial amb els seus homes 
de negocis, Alemanya va encapçalar la segona amb el lideratge d’una societat 
tecnòcrata que compartia les mateixes inquietuds pel desenvolupament tecnològic i 
focalitzava els esforços en la mateixa direcció 3.

Recerques científi ques i aplicació industrial

Aquesta creixent societat tecnocràtica va aplicar la ciència de laboratori a la 
tecnologia industrial. Un exemple va ser l’aplicació de l’electricitat desenvolupada 
per l’industrial Werner von Siemens.

1.1 Els entramats metàl·lics de Peter Behrens
 i Alfred Grenander, arquitectes de l’AEG i la Siemens
  Les indústries vinculades a les aplicacions de l’electricitat:
  els ferrocarrils urbans i els electrodomèstics



5. El col·lapse del Darlington 
Building de Nova York durant la 
construcció en 1904 va portar a 
l’abandonament de la fosa (cast 
iron) com a material estructural 
(Engineering News, 1904)

3. Detalls de pilars de fosa, 1902. 

4. Detalls de pilars de fosa, 
connexions, suports, 1905. De 
International Correspondence 
Schools 1905.
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Les proves científi ques en la fabricació de l’acer s’estendrien de manera 
generalitzada al món industrial. La fosa i la forja havien estat precursores de l’acer. 
La fosa, un material fràgil amb alta resistència a la compressió, va ser material 
de construcció d’ús genèric a fi nals del segle XVIII. Cinquanta anys més tard es 
va desenvolupar la forja, més dúctil, amb més resistència a la tensió, i menys 
susceptible al col·lapse. La Torre Eiffel de París va ser una de les primeres grans 
estructures construïdes amb ferro forjat. Però a fi nals del segle XIX, ambdós 
materials són superats per l’acer. S’havia produït per primera vegada el 1740, i 
quan Bessemer va inventar el seu convertidor el 1856, va ser possible produir en 
grans quantitats. Cap a 1840, es fabriquen de manera estàndard perfi ls laminats de 
ferro forjat, principalment T i angles, que ensamblats entre sí amb rivets, es podien 
utilitzar com a elements estructurals. Cap a 1880, l’ús de les seccions laminades i 
d’acer s’havien generalitzat, i reemplaçava en la construcció al ferro forjat4.

Un dels passos essencials adoptats a Alemanya en aquest camp, va ser el procés 
d’eliminació del fòsfor de l’acer que, ideat per Gilchrist Thomas a Anglaterra el 
1879, va aconseguir una millor efi càcia en els laboratoris i fàbriques alemanyes, i 
cap el 1895 la producció d’acer alemanya superava l’anglesa5.

Estàndards industrials i entitats normalitzadores

Entre els anys 1850 i 1910 existien molts manuals d’estructures metàl·liques 
diferents, alguns publicats pels industrials que les fabricaven i altres, d’ús més 
genèric, per enginyers consultors. No existien normes legalment obligatòries, però 
després del col·lapse d’alguns edifi cis, amb morts i importants danys materials, ja 
fos per l’ús de materials de baixa qualitat o defectuosos, per la mà d’obra inexperta 
o per defi ciències en el disseny, les entitats públiques, preocupades per la seguretat 
general, van començar a dictar ordenances per a reglamentar el disseny i la 
construcció de les estructures. Les associacions professionals i industrials es van 
preocupar per revisar i publicar manuals i promptuaris que, de manera resumida, 
explicaven els càlculs i les nocions bàsiques per a la construcció i muntatge 
d’estructures metàl·liques.

L’Institut Americà de la Construcció en Acer (American Institute of Steel 
Construction, AISC) va adoptar el 1923 les Especifi cacions per al Disseny, Fabricació 
i Muntatge d’Edifi cis d’Acer. L’abril de 1946, l’Institut Americà del Ferro i l’Acer 
(American Iron and Steel Institute, AISI) va adoptar les especifi cacions per al 
Disseny de Membres Estructurals de Làmina d’Acer Prima Formats en Fred. També 
es van desenvolupar especifi cacions per a aspectes especials de disseny, com les 
especifi cacions de la Societat Americana de Soldadura (American Welding Society, 
AWS)6. 

Formació tècnica i el domini d’una societat tecnòcrata

A la vegada que creixia la indústria, durant les dècades de 1820 i 1830, els estats 
alemanys van veure en la formació un mitjà per poder competir amb la més 
avançada indústria d’Anglaterra. Es van fundar escoles d’ofi cis a Berlín com la 
Gewerbeschule el 1821, i les escoles politècniques, prenent l’Ecole Polytéchnique de 
Paris com a model. Aquesta política de formació va ser realment efi caç, i se li pot 
atribuir en part la preeminència o superioritat que posteriorment va tenir Alemanya 
en el camp de la tecnologia.

Aquesta situació d’expansió de l’educació superior i la formació tècnica, de les 
escoles politècniques (Technische Hochschule), sorgides de les antigues escoles 
militars, i les escoles tècniques superiors (Höhere Technische Lehranstalte) va 
propiciar un moviment en les classes socials, ja que aquesta formació permetria 
superar fàcilment les seves diferències. Aquests centres de formació, juntament 
amb les indústries, converteixen l’artesà en treballador especialitzat, el dependent 
en empleat, de tal manera que apareixen una sèrie de nous professionals adaptats 
al desenvolupament tècnic de la indústria. Les grans indústries es converteixen en 
grans empreses, fi ns que l’empleat de la Siemens o la Krupp, o els bancs, passa 
a ser funcionari, el nou tipus social que representa a una gran part de la societat. 



6. Durant el segle XIX, el 
desenvolupament de la tecnologia 
vinculat als rails del ferrocarril 
possibilita el desenvolupament 
de les bigues en I i doble T, que 
han de ser, no només resistents 
a la pressió i les variacions de 
càrrega, sinó també tenir un alt 
nivell d’elasticitat. La forma dels 
rails s’ajustava a les necessitats 
del sistema, les ales es poden 
clipar a les fustes del suport, i la 
part superior és cilíndrica perquè 
el fregament sigui “teòricament” 
0, segons l’enginyeria ferroviària. 
Tots aquests perfils metàl·lics 
s’aplicaran posteriorment a la 
construcció. De Carnegie Steel Co. 
1893.

7. Processos de fabricació dels 
perfi ls laminats. Berlín, 1924.
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De fet, el funcionariat era una de les escales que permetien ascendir, una altra era 
l’exèrcit7.

Tradicionalment, molts governs estatals posseïen i administraven moltes mines, 
eren responsables de les escoles d’ofi ci i les escoles politècniques fundades en 
les dècades de 1820 i 1830. També van ser importants inversors en la xarxa de 
ferrocarrils. Però és especialment signifi cativa la participació del govern alemany 
en la indústria del seu país, comparat amb altres països, com Anglaterra. I en 
especial ho és després de la unifi cació d’Alemanya, posteriorment a 1880, quan, 
entre d’altres accions, i després d’un acord entre els industrials, els militars i la 
noblesa terratinent prussiana, els ferrocarrils van ser portats de forma gradual a ser 
propietat del Govern8.

A Alemanya, tota la societat professional de tots els diferents àmbits de 
coneixement participava en el desenvolupament de la indústria. Els graduats de les 
politècniques i universitats eren molt valorats pels grans i petits empresaris, que 
veien en les seves capacitats la millor manera de competir amb el mercat de gran 
escala9. El mercat alemany, al contrari per exemple que el britànic,  no comptava 
amb els mercats segurs de les colònies, per això van haver de competir afegint 
valor als seus productes. Les empreses alemanyes van ser líders en màrketing, en 
donar un servei de molt alta qualitat, i sobre tot, van invertir molt en la formació 
dels seus empleats i operaris. La indústria alemanya va fusionar ciència i tecnologia, 
convertint-se en líders en qualitat dels productes i serveis, només superada pels 
Estats Units10. En canvi, els industrials britànics van limitar-se a conservar la 
indústria establerta, assegurant, per exemple, la demanda de rails i locomotores 
amb la construcció de ferrocarrils a la Índia o a Amèrica Llatina, però no van 
invertir en la nova tecnologia desenvolupada amb la Segona Revolució Industrial 
ni en formació tècnica, la qual cosa repercutiria, a la llarga, en l’empobriment del 
país11.

Inici del Deutscher Werkbund

La indústria més desenvolupada de principis del segle XIX era la britànica, i 
l’entusiasme per conèixer els avenços del món industrial, van portar a molts 
governs europeus i americans a enviar els seus ambaixadors i tècnics a 
visitar les indústries britàniques amb l’objectiu de traslladar als seus països el 
desenvolupament de la tecnologia industrial12.

Així, per exemple, Alemanya envia el 1826 a Christian Peter Wilhelm Beuth, 
ministre prussià de comerç, que viatja a Gran Bretanya, acompanyat per Karl 
Friedrich Schinkel, amb el propòsit de conèixer de primera mà la innovació 
tecnològica i els edifi cis industrials anglesos, mancats de tot estil, construïts pels 
mateixos industrials sense cap altre criteri que l’estrictament funcional i industrial, 
amb l’únic objectiu d’aconseguir el màxim rendiment i benefi ci econòmic13.

Anys més tard, l’arquitecte Hermann Muthesius també va ser enviat pel govern 
imperial alemany per estudiar els edifi cis anglesos, i amb aquest propòsit es va 
instal·lar a Londres entre 1897 i 1904. Muthesius valorarà molt aquests edifi cis 
industrials per la seva honradesa constructiva i pel seu funcionalisme, que per a ell 
suposaven l’essència de l’arquitectura, principis que caracteritzaran l’arquitectura 
moderna. 

En defensa d’aquests valors denunciarà la decadent imitació dels estils històrics 
que encara aplicaven molts arquitectes alemanys. Al voltant d’aquest debat, un 
grup de persones afi ns, infl uents i compromeses, van promoure i fi nançar des de la 
iniciativa privada aquesta important associació que va ser el Deutscher Werkbund, 
confederació de la indústria alemanya. Fabricants, dissenyadors industrials i 
arquitectes, es van associar per tal de fabricar industrialment, en sèrie, productes 
amb la més alta qualitat possible. Tal com explicava Peter Behrens, la forma 
d’aquests objectes depenia tant dels materials com de les màquines i els processos 
industrials que les fabricaven, per tant, assumien el nou llenguatge de construcció, i 
incorporaven les conseqüències estètiques de la industrialització14.



8. Processos de fabricació dels 
perfi ls laminats. Berlín, 1924.
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El 1907, dotze artistes - Peter Behrens, Theodor Fischer, Josef Hoffmann, 
Wilhelm Kreis, Max Läuger, Adelbert Niemeyer, Josef Olbrich, Bruno Paul, Richard 
Riemerschmid, J. J. Scharvogel, Paul Schultze-Naumburg, Fritz Schumacher - i 
dotze companyies - entre d’altres Peter Bruckmann, Besteckfabrik; Deutsche 
Werkstätten für Handwerkskunst, Dresden (Später Deutsche Werkstätten 
Hellerau), Eugen Diederichs, Gebr. Klingspor, Schriftgieberei, Poeschel & Trepte, 
Wiener Werkstätten - es van associar per a crear la confederació alemanya de la 
indústria, el Deutscher Werkbund. Un dels seus principals propòsits era millorar les 
condicions competitives dels productes alemanys en el comerç mundial mitjançant 
el “refi nament del treball comercial”. El treball conjunt d’industrials i artistes 
milloraria la qualitat dels productes de la indústria alemanya, i com a conseqüència 
d’aquesta relació interdisciplinar les diferents corrents artístiques van deixar pas 
al disseny industrial i l’arquitectura moderna, on es fan compatibles la producció 
industrialitzada i les tendències de l’art abstracte15.

Peter Behrens dissenyarà la imatge corporativa de l’empresa alemanya AEG, Walter 
Gropius els edifi cis industrials de la Fagus, una fàbrica de formes de calçat a Alfeld, 
ambdues empreses es sumaran a la federació. També Richard Riemerschmid 
i Bruno Paul, seran importants impulsors de la industrialització del moble 
manufacturat i de la formació de dissenyadors professionals per a les arts aplicades.

Mies van der Rohe viurà tot aquest procés, primer com a delineant en el despatx 
de Bruno Paul, i després com a col·laborador de Peter Behrens. El 1906 l’arquitecte 
Bruno Paul es desplaça de Münich a Berlín, i és en aquest any quan Mies entra a 
treballar com a delineant en el seu despatx. També es converteix en el seu alumne 
en matricular-se en les dues institucions on Bruno Paul és professor: l’escola del 
Kunstgewerbemuseum (Museu d’Arts Decoratives) i en la Hochschule für bildende 
Kunste (Facultat de Belles Arts), entre els semestres d’estiu de 1906 i de 1908. 
Posteriorment s’incorporarien al Werkbund Gropius, Mies, i empreses como l’AEG, la 
Siemens i la Fagus.

Funcionalisme i construcció amb ferro. Forma i construcció

Els nous materials i les noves tècniques de construcció desenvolupades durant 
la Revolució Industrial van propiciar la creació d’un nou llenguatge arquitectònic, 
i una forma racional de construir. Els criteris de funcionalitat britànica aplicats a 
la utilització dels materials i les noves tècniques de construcció, es convertien en 
criteris d’honradesa, sinceritat i economia a l’hora d’utilitzar un nou material o a 
l’hora de refl exionar sobre com hauria de ser la nova arquitectura. Es tractava d’un 
problema  essencialment ètic. Aquest plantejament inundarà plenament els orígens 
del Moviment Modern16.

La mecanització en els treballs amb ferro forjat donarà pas a la laminació industrial, 
i serà el propi sistema de construcció i muntatge el millor recurs d’expressió. 
D’aquesta manera, els rivets i la seva separació rítmica sobre les xapes o bigues de 

9. Portada d’una publicació de 
Hermann Muthesius de 1901 
sobre  l’estil arquitectònic i l’art de 
construir al segle XIX i el seu nou 
punt de vista.

10. Logotip de l’associació 
Werkbund cap el 1912.
La diferència d’estil de les dues 
imatges és clara, la primera amb 
dibuixos de formes romàntiques, i 
el segon amb formes i tipografies 
més estàndards i modernes.

9 10



11. Hendrik Petrus Berlage. Café 
de Croon, Amsterdam.
Els pilars compostos de perfils en 
quart de cercle, són reblonats i 
aquests reblons aporten l’estètica 
del muntatge, es pinten de color 
clar per contrastar de la resta 
i expressar amb honestedat el 
sistema constructiu.
Mies va viatjar a Holanda el 
1912, enviat per Behrens per a 
desenvolupar el projecte per als 
Kröller Müller.

12. Imatges de suports metàl·lics 
construïts  a partir de diferents 
perfi ls laminats. Podem veure com 
el pilar cruciforme de 4L és un 
pilar estàndard en la indústria dels 
anys vint. Publicats en un tractat 
alemany d’estructures metàl·liques 
de 1921.
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ferro, adquireixen un enorme valor artístic, alhora que garanteixen la transmissió 
dels esforços i la solidesa del conjunt. A Alemanya, a partir de 1880 produïts amb 
acer tou i per laminació, es comercialitzen els primers perfi ls normalitzats, biguetes 
en T o en I, inspirades en la construcció ferroviària britànica. Van servir de model 
els angles dobles o U i reblons presentats per l’enginyer Joly en 1849 a l’Exposició 
industrial de París17.

Per tant, i tal i com explica Alfred Gotthold Meyer, la forma bàsica dels perfi ls van 
ser resultat i expressió de la mecanització del material i de les seves propietats 
naturals. Després de la mecanització dels perfi ls, el principal sistema de construcció 
en ferro va ser la biga en gelosia, una estructura articulada que consistia en un 
sistema de barres connectades entre sí pels seus extrems amb nusos. Aquests 
nusos, segons Meyer, a Alemanya adoptaven preferentment la forma rígida amb 
reblons, mentre que a Amèrica es preferia en un principi, la connexió articulada18. 
Meyer es refereix a aquestes estructures com a “estil esquelet”, l’estil que li és 
propi al ferro, i que consisteix en la combinació de diferents construccions en 
gelosia, marcs rigiditzats que, en quedar descoberts, permeten a l’ull seguir la 
transmissió de forces al llarg de tot el seu recorregut19. Aquest sistema estructural, 
es desenvolupa principalment en aquelles estructures que necessiten cobrir 
grans espais, i absorbir situacions resistents especials, com grans diferències de 
temperatura, o vibracions importants, com les grans línies de ferrocarril o les 
estacions de tren. En paral·lel a la gelosia, i per completar el sistema estructural de 
grans dimensions, es desenvoluparà l’articulació20.

Els valors procedents de la indústria que afecten a aspectes econòmics i funcionals 
ràpidament s’apliquen a la construcció en ferro, convertint-se en criteris estètics 
fonamentals. Al llibre “Eisenbauten: Ihre Geschichte und Æsthetik von Dr. Alfred 
Gotthold Meyer”, publicat en 1907, Meyer utilitza la frase “Menys hauria estat més” 
per referir-se als excessos de motius en ferro laminat de l’escala principal del Gran 
Palau de l’Exposició Universal de 1900 a París, la mateixa frase que posteriorment 
tantes vegades se li ha atribuït a Mies “Menys és més”. Según J. M. Fitch, Mies 
atribuïa la frase “Menys és més” a Peter Behrens, i podem intuir que Behrens 
conegués el tractat sobre la construcció amb ferro de Meyer21.

En aquest llibre, Meyer analitza de quina manera el ferro infl ueix en l’art de 
construir, i aquí trobem de nou una altra coincidència amb Mies, quan diu que no 
li agrada la paraula “disseny”, que igual que molts altres, prefereix “dir “Bauen” 
(construir) que “Architektur” (arquitectura), i els millors resultats pertanyen al 
camp de la “Baukunst” (art de construir) (...) La Baukunst comença amb la curosa 
juxtaposició de dos maons” 22. Però tornem a l’anàlisi de Meyer, i recordem allò 
que Meyer considera les infl uències claus del ferro en l’art de construir:

1. El càlcul racional de les estructures permet precisar el mínim de material 
necessari per a obtenir la màxima resistència desconeguda fi ns el moment. Aquest 
sistema de càlcul divideix les forces actives en forces de tracció i compressió, 
i aquest procés permet calibrar les seccions amb la màxima precisió per tal 
d’aconseguir la màxima força amb el mínim de massa (economia de materials)

2. La construcció amb ferro redueix les pesades parets a lleugeres i primes 
superfícies de separació. L’efecte produït pels límits ja no procedeix de les parets 
i les voltes, sinó de l’espai mateix (espai lliure, continuïtat espacial, efectes en 
l’espai)

3. L’estructura metàl·lica permet les grans entrades de llum en coberta, façana i 
espai interior que requereixen el funcionament dels nous programes.

4. La lògica constructiva del sistema de barres, converteix al ferro en portador de 
formes essencialment lineals. 

5. Les formes d’estils anteriors, que responen a materials amb diferents propietats 
estructurals, no són aplicables al ferro. Les formes de les estructures de ferro 
provenen de les formes mecanitzades creades a partir de les seves seccions 



13. Perfils publicats en un tractat 
francès d’estructures metàl·liques 
de 1905.
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laminades.

6. Les noves construccions amb ferro, per les seves dimensions i les seves funcions 
com a centres d’intercanvi es poden considerar les més impressionants i estan 
indiscutiblement vinculades a les imatges de la vida moderna, i és per això que, 
més que qualsevol altre edifi ci, poden aspirar a l’art.

Homes en moviment

Amb la segona revolució industrial, la fusió de la recerca científi ca i les aplicacions 
pràctiques van afavorir la primacia de la indústria alemanya respecte a la britànica. 
El telègraf i l’electricitat cada vegada trobaven més aplicacions, una d’aquestes 
aplicacions va permetre el desenvolupament dels ferrocarrils urbans. A Berlín, als 
anys setanta s’havien estès les principals línies de ferrocarril urbà. L’extensió de la 
xarxa de metro i els trens de rodalies, van propiciar l’expansió de les ciutats cap 
a les zones rurals que les envoltaven, i l’atracció de grans quantitats de persones 
procedents del camp buscant noves oportunitats laborals i millors condicions de 
vida. L’expansió de la construcció sense precedents va canviar la forma de les 
ciutats, transformant completament el paisatge. Es van estendre línies elèctriques 
de llarga distància al llarg de carreteres i vies de ferrocarril. L’activitat frenètica de 
les ciutats va animar a molts artesans a convertir-se en empresaris. Krefeld, Hof i 
Plauen es van convertir en importants centres industrials del tèxtil23. Precisament, 
a Krefeld, Mies el 1928 construeix els habitatges unifamiliars dels industrials de la 
seda Josef Esters i Hermann Lange. El 1930 realitza també a Krefeld el projecte 
per a un camp de golf, el 1935 el projecte per a la casa Ulrich Lange i entre els 
anys 1933 i 1937 el d’una fàbrica i edifici administratiu per a la indústria de la 
seda. 

A Alemanya, dues empreses lideraven les indústries elèctriques. La Siemens va 
assumir el subministrament d’electricitat i l’AEG l’aplicació per al consum domèstic. 
En 1876 el subministrament elèctric urbà va arribar a les primeres cases i aviat 
ho faria el telèfon. La introducció del corrent elèctric a les cases cap a fi nals del 
segle XIX, va fer més clares les estances, però també va permetre prescindir del 
servei domèstic. D’altra banda, la incorporació a la vida quotidiana de la tecnologia 
industrial va tenir un efecte igualitari. Fins aleshores, les esferes del ric i el pobre 
eren molt distants. Invents com la bicicleta, que aproximadament des de 1870 va 
ser accessible a tothom, va permetre a tots els usuaris aconseguir certa velocitat en 
els desplaçaments. El tren permetia que tots els passatgers, tot i ocupar diferents 
classes de vagons, arribessin al mateix temps. El canvi en la relació entre espai i 
temps va fer canviar tot, el comerç, l’economia, la política.

El segle XIX va canviar molts dels valors que fi ns llavors havien regnat. Les 
ciutats es van col·lapsar i els trens també servien perquè els més privilegiats es 
traslladessin a viure als barris enjardinats de la perifèria o per fer vacances prop de 
la naturalesa. La salut, la joventut i l’esport es va convertir en una forma de vida, 
i un objectiu vital. Els Alps ja no inspiraven por, al contrari, es van convertir en 
objectiu d’atrevits escaladors i esquiadors. La Heidi de Johanna Spirit va recuperar 
el missatge de fi nals del segle XVIII sobre la vida saludable dels camperols dels 
Alps, i la salut espiritual que els ciutadans podien trobar al mig de les muntanyes.

El segle XIX es va convertir en el segle de les grans migracions i dels viatges. Va 
transformar les antigues ciutats agrícoles en grans ciutats industrials. Si durant 
els segles anteriors els alemanys emigraven al Nou Món, ara, es traslladaven a les 
ciutats buscant una vida millor i de millors rendes, on cada vegada més persones 
menjaven més carn, bevien més vi, consumien més pa blanc i compraven més 
camises i sabates que abans. Cada vegada es compraven més llibres i diaris ja 
que, gairebé sense excepció, els alemanys sabien llegir i escriure24. La població 
creixia sense parar. Van sobresortir les grans ciutats de Berlín, Colònia, Hamburg, 
Frankfurt, Stuttgart, Nuremberg i Munich.

Els anys setanta va ser una època important per a Alemanya. Els grans rius eren 
navegables, i existia un important sistema de comunicacions fl uvials. Sobre els rius 



14. El ferrocarril a vapor convivia 
amb el metro i el tramvia, a la 
imatge superior veiem a diferents 
alçades la varietat de mitjans 
de transports que convivien ja a 
principis del segle XX. Berlín, 1901.

17. Emil Rathenau y Thomas Alva 
Edison en el generador en Moabit, 
Berlín. Setembre de 1911.
Emil Rathenau (1838-1915) va 
néixer a Berlín, dins una família 
rica de comerciants jueus. El 
1865, és soci d’una fàbrica, 
i és en aquesta època quan 
viatjant a l’estranger, reconeix 
les possibilitats de la llavors 
recentment emergent tecnologia 
elèctrica. El 1881, amb l’ajut d’un 
grup bancari, adquireix els drets 
per a fabricar productes basats en 
les patents de Thomas Alva Edison 
(Ohio 1847-1931). El 1883 funda 
la “Deutsche Edison-Gesellschaft 
für angewandte Elektricität” 
(Societat Alemanya Edison per a 
l’Electricitat Aplicada), que el 1887 
es va convertir en la “Allgemeine 
Elektricitäts-Gesellschaft” (AEG).
En 1903, Rathenau és nomenat 
director general de l’AEG. 
Juntament amb el seu competidor 
i soci de negocis Werner von 
Siemens, constitueixen la 
Telefunken Gesellschaft für 
drahtlose Telegraphie mbH. 
Un dels seus fills va ser el famós 
Walther Rathenau (1867-1922), 
industrial, polític, escriptor i 
economista progressista de l’era 
Weimar. Walther va ser assassinat 
al juny de 1922 per nacionalistes 
de l’extrema dreta.

15. Berlín, 1928.
16. Berlín, 1901. Construcció de la 
xarxa de metro.

15 16
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es construïen les primeres estructures d’acer i es començava a experimentar amb 
el formigó pretesat. Tanmateix, les transformacions més grans eren socials, “feia 
temps que els fi lls dels pobres no anaven descalços”25.

Les ciutats van haver de fer espai per a les indústries, que pagaven alts impostos 
als governs, i per a les persones que treballaven en elles, prop de les fàbriques 
es construïen barris d’habitatges de lloguer. Els viatges diaris a les fàbriques eren 
massius, ja fos en bicicleta o en tren, i aviat, les ciutats van haver d’ampliar les 
xarxes de rodalies.

La Siemens i la AEG

Werner Siemens, tinent del cos prussià de transmissions, va fundar en 1847 la 
Siemens com a empresa familiar de telègrafs que, gràcies a la seva aliança amb el 
Deutsche Bank, es va convertir en una de les empreses líders en el sector de les 
telecomunicacions i l’electricitat a nivell mundial. La Siemens va ser líder del mercat 
en les conduccions per cable a llarga distància, tant aèries com per sota de l’aigua. 

Siemens es va quedar amb les centrals i les línies elèctriques, i l’AEG (Allgemeine 
Electrizitäts-Gesellschaft), fundada per Emil Rathenau, que va utilitzar la patent 
d’Edison de les llampades d’incandescència a Alemanya, va ampliar el camp en 
els usos de l’electricitat. Rathenau va contractar a Peter Behrens, l’arquitecte de 
la Nova Objectivitat, per a la construcció de les naus industrials, el disseny dels 
aparells elèctrics i la imatge corporativa de l’empresa, tot allò en l’estil funcional 
que s’allunyava de les imitacions barroques contemporànies. Els aparells de l’AEG 
van canviar la vida quotidiana de les persones. Amb l’excepció de la planxa i 
la cuina, la resta de nous aparells no tenien precedents: escalfadors, bullidors, 
rentadores, i els últims invents com les neveres i els rentavaixelles.

Amb la indústria alemanya com a líder europeu, el 1904 la Entente Cordiale entre 
Anglaterra i França va intentar desestabilitzar el poder creixent alemany, iniciant 
una carrera armamentista que anunciava una guerra. En aquella època, Walter 
Rathenau, fi ll d’Emil Rathenau, president de l’AEG des de 1899 fi ns 1915, escriu el 
seu llibre “Von kommenden Dingen” (De las coses que vindran). Walter Rathenau 
era un gran industrial, tecnòcrata, però també un patriota i fi lòsof visionari. Va 
estudiar electroquímica, en aquella època una nova especialitat. Entenia que la 
mecanització de la primera onada industrial, impulsada pel vapor, aviat seria 
superada per la segona “mecanització” que incorporava la banca i la gestió 
moderna, i optimitzava els processos de producció.

La seva visió de futur consistia en una xarxa de democràcies industrials que havien 
de formar juntes una Europa unida, d’acord amb els nous sistemes de distribució 
elèctrica i econòmics que sorgien i que exigien per a la seva efi ciència la pau i 
l’enteniment polític entre les nacions. Segons Rathenau, el futur passava per la 
formació d’una única i inseparable comunitat econòmica. Creia que la lògica de la 
indústria i la planifi cació dels mercats podia decidir de manera pacífi ca qualsevol 
disputa o diferència. Li importava l’efi ciència, però sobre tot evitar la guerra. 
Rathenau va proposar establir uns límits per al rearmament, un sostre per als 
pressupostos militars i l’establiment d’un tribunal internacional. Pensava que si 
l’economia europea s’unifi cava en una comunitat, ho faria també la política. Veia 
en allò l’atenuació dels confl ictes, l’estalvi de forces i els fonaments per a una 
civilització solidària. El què podia guanyar-se en una guerra no era res comparat al 
que es perdria.

Infraestructures ferroviàries

El desenvolupament del ferrocarril dóna un pas important quan l’electricitat 
substitueix al carbó com a font d’energia. Al 1889 Siemens & Halske posa en 
funcionament el primer tramvia del món, i al 1896 s’inaugura a Budapest el primer 
tren soterrani del continent europeu. També al 1896 comencen les obres del 
ferrocarril urbà de Berlín, i al 1902 s’inaugura la primera línia de metro de Berlín, 
on participa l’empresa alemanya Siemens & Halske. La construcció de les noves 



20. Alfred Grenander i Johannes 
Bousset. Estructura de la línia 
aèria de ferrocarril (Hochbahn) 
entre Postdamerstrasse i la 
Frobenstrasse. Berlín, 1901. 
Construïda amb gelosies també de 
formes arbòries

21 i 22. Alfred Grenander i 
Johannes Bousset. Línia de 
ferrocarril elevat de Berlín, 
Nollendorfplatz, 1901 i 1902. 
Detall de la ròtula de fosa a la 
base del pilar i alçats delineats de 
l’estructura completa.

18. Els suports del ferrocarril elevat 
de Nova York, construït el 1867, 
amb pilars de formes arbòries que 
sostenen la l’estructura horitzontal 
dels rails.

19. El sistema original per cable, 
posteriorment es va reemplaçar 
per travesses de fusta i rails 
convencionals.
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infraestructures ferroviàries, com els ponts, les estacions de tren i les línies de 
ferrocarril, suposen un avenç en la construcció de les estructures metàl·liques. Amb 
el pas del temps, la construcció amb ferro s’havia convertit en la gran construcció 
racional. Aquests entramats metàl·lics, sobre tot els de les línies ferroviàries, han 
de suportar fortes diferències de temperatura i es fa necessari la compensació 
de les deformacions pel suau contacte de l’articulació reduïda a un punt. El 
desenvolupament industrial del ferro laminat redueix la fosa als recolzaments, 
estrenyent-se en articulacions o ròtules que queden vistes, i expressen el seu 
funcionament estructural. Aquests nous elements constructius s’oposen totalment 
a la construcció clàssica, que eixamplava els recolzaments a les bases i els capitells 
de les columnes, expressant precisament la naturalesa pètria i pesada de la seva 
estructura.

Les articulacions són elements essencials en la confi guració de la xarxa del 
ferrocarril elevat de Berlín, tant als trams construïts amb jàsseres recolzades sobre 
pilars (veure capítol Antecedents), com als trams d’entramats més complexes 
construïts entre 1896 i 1902 per l’arquitecte Alfred Grenander i l’enginyer Johannes 
Bousset, entramats de barres articulades, construïdes per Siemens & Halske a 
Berlín26. 

Tal com he explicat al capítol anterior, arriba un moment en què la columna de 
fosa es substitueix defi nitivament pels perfi ls laminats reblonats. I abans que l’ús 
de la soldadura s’estengués a la construcció, la complexitat de les estructures 
metàl·liques es resol mitjançant el muntatge de peces petites amb reblons i cargols 
que resulten en estructures en gelosia. Aquest recurs el veiem a la sala del teatre 
de la Maison du Peuple de Victor Horta, o als trens elevats de Berlín i Nova York. 
En aquests exemples, l’entramat en gelosia s’allarga fi ns el terra doblegant-se i 
estrenyent-se, de tal manera que la mateixa biga es converteix en suport, i el pilar 
en biga. Aquests recursos fan que el pilar ja no necessiti ser reforçat per xapes i 
angles per a augmentar la seva resistència al pandeig lateral, com els pilars al Café 
de Croon d’Amsterdam.

La continuïtat constructiva i geomètrica dels perfi ls i xapes de l’estructura de les 
línies elevades del ferrocarril de Berlín recorda, per la seva forma, a les estructures 
arbòries de la naturalesa. Formes en les què comença a fi xar-se Viollet-le-Duc i 
posteriorment els modernistes, per allunyar-se de les formes clàssiques i trobar 
l’expressió més sincera pròpia de  la construcció amb ferro. Aquesta continuïtat fa 
desaparèixer la distinció entre pilar i biga. Els suports verticals s’estenen com la 
branca d’un arbre per a donar forma i continuïtat a tota l’estructura, com ho fan els 
pilars fasciculats gòtics amb els nervis de les voltes de creueria, o les estructures 
lineals de Víctor Horta, que permeten seguir amb la mirada les línies de càrrega. 
Els pilars formen una unitat amb les bigues i la seva posició inclinada augmenta 
l’estabilitat del conjunt. La seva conformació a partir de peces petites reblonades 
dóna al conjunt una transparència en la superposició espacial de les estructures 
que recorden els paisatges boscosos del nord d’Europa. En el moment de la 
seva construcció, l’estructura elevada del ferrocarril de Berlín va trencar amb els 
convencionalismes, i és innegable la seva qualitat artística27. 

Per a la seva execució, Grenander i Bousset apliquen el mateix sistema estructural 
que el pont ferroviari construït per John Fowler i Benjamin Baker entre 1881 i 1890 
sobre l’estuari del riu Forth, en la línia ferroviària entre Edimburgo i Dundee. Els 
enginyers britànics van demostrar l’efi càcia del seu sistema estàtic utilitzant un 
model viu, tal com mostra la famosa fotografi a de 1887, que explica el principi de 
voladís en la qual es basa l’estructura del pont. L’estirament dels braços atirantats 
indica la tracció en els nusos; i l’empenta dels puntals inferiors, la compressió dels 
tubs. El pes central es Kaichi Watanabe, un dels primers enginyers japonesos que 
va anar a estudiar al Regne Unit. Sir John Fowler i Benjamin Baker, de l’Imperial 
College London, actuen com a suports28.

Més modest, el viaducte de Berlín aplicava el mateix sistema estàtic, i mitjançant 
trams de 12m, 16,5m i 21m, distribuïa de manera constant els membres principals 
i intermedis. L’estructura principal s’obria en voladís, i sobre ella es recolzaven els 



23, 24, 25, 26, 27 i 28. Alfred 
Grenander i Johannes Bousset. 
Estructura de la línia aèria 
de ferrocarril (Hochbahn) a 
Schönhauser Alle. Berlín, 1911-
1913.
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29. El 1897, els enginyers del 
pont sobre l’estuari del riu Forth 
fan un model viu per demostrar 
l’estabilitat del sistema estàtic. Es 
va construir entre 1882 i 1890, a 
Edimburg, Escòcia, pels enginyers 
Benjamin Baker (1840-1907) i John 
Fowler (1817-1898).
En introduir articulacions en 
una biga contínua per tal de fer-
la isostàtica, es converteix en 
una sèrie de bigues recolzades 
als seus extrems en mènsules, 
d’aquesta manera pot acumular les 
deformacions per temperatura.

30, 31 i 32. Alfred Grenander 
i Johannes Bousset. La xarxa 
de ferrocarril elevat de Berlín 
construïda per Grenander i 
Bousset respon al mateix principi 
estructural que el pont sobre 
l’estuari del Forth.



33, 34, 35, 36 i 37. Peter Behrens. 
Fàbrica de turbines de l’AEG, 
Berlín, 1909. Estructura de pòrtics. 
Jàsseres i pilars formades per 
barres de disposició triangular, amb 
articulacions.
Des de l’exterior es pot apreciar 
com els elements no estructurals, 
els tancaments, s’inclinen cap 
enrere, mentre que l’estructura 
d’acer manté la seva posició 
vertical.
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trams intermedis, que connectaven de nou amb els següents elements estructurals, 
equilibrant-se i optimitzant la utilització del material29. 

Mies a Berlín

El 1907 Mies havia aconseguit el seu primer encàrrec, la casa Riehl i, encara que 
treballava amb Bruno Paul com a delineant, Paul Thiersch, cap de l’estudi de Bruno 
Paul, li aconsella presentar-se a Peter Behrens, amb qui comença a treballar a 
l’octubre de 190830.

Amb el suport de Muthesius, Peter Behrens va ser director de l’escola d’arts i ofi cis 
de Düsseldorf des de 1902, el 1903 viatja a Anglaterra i Escòcia i coneix de primera 
mà les tendències artístiques d’aquests països. El 1907 la direcció de l’AEG li 
encarrega dissenyar un programa global per a la transformació de l’empresa d’Emil 
Rathenau, projecte que incloïa els edifi cis, els productes i l’estratègia de publicitat. 
Aleshores es trasllada a Neubabelsberg, prop de Postdam, i obre el seu despatx. 
Per a ell van treballar Adolf Meyer, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius i Le 
Corbusier31. 

En una entrevista publicada el 1907 Behrens, amb motiu del seu nomenament 
com a assessor artístic de l’AEG, afi rma que les tendències de l’època estableixen 
una manera de dissenyar adequada a la producció amb màquines, i això no 
s’aconseguirà imitant estils antics ni el treball artesanal32. 

El 1909 Behrens construeix la Fàbrica de Turbines de l’AEG, on col·labora Mies 
van der Rohe. L’estructura segueix el mateix sistema d’entramat de peces petites 
reblonades utilitzat a l’època. La coberta són dos arcs units per una articulació. 
Aquests arcs tenen continuïtat amb l’estructura vertical que, a la façana exterior, 
arriba a la fonamentació també amb una articulació, de manera semblant a com es 
resol la Galeria de les Màquines de París. Per tal de diferenciar l’estructura portant 
dels tancaments, Behrens opta per inclinar els tancaments, tant els d’obra com els 
de vidre, respecte a l’estructura, que es manté vertical.

Peter Behrens també va dissenyar, per a l’AEG, un ferrocarril urbà a Berlín, entre 
1911 i 1912. Els suports, amb platines reblonades, s’obririen a la manera d’un arbre 
per rebre les vies de transport. En lloc de la ròtula que utilitza Grenander per a la 
xarxa de ferrocarril urbà construïda per la Siemens, Behrens utilitza una articulació, 
semblant a la utilitzada el 1909 a la fàbrica de turbines.

38. Peter Behrens, Fàbrica de 
turbines de l’AEG, Berlín, 1909.



42 i 43. Peter Behrens. 
Infraestructures del ferrocarril de 
ràpid recorregut proposat per la 
AEG, ca. 1912. 
El projecte mai es va portar a 
terme. Després de la guerra, 
per raons econòmiques, es va 
desestimar.

39, 40 i 41. Peter Behrens. 
Infraestructures del ferrocarril de 
ràpid recorregut proposat per la 
AEG, ca. 1912.
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Quan la ciutat de Berlín es va plantejar la construcció d’un tren urbà, les dues 
empreses elèctriques líder van fer la seva proposta. Cadascuna va proposar un 
sistema de ferrocarril, la Siemens basat en un tren elevat, i l’AEG en un tren 
soterrat. L’AEG va construir el 1895 un túnel, que encara existeix, com a prototip 
del seu projecte. La xarxa soterrada de l’AEG tenia un amplada de via d’1m. En 
canvi, el projecte de tren elevat de la Siemens comptava amb una amplada de 
via de 1,435m. La velocitat que podien assolir ambdues xarxes de ferrocarril era 
diferent, la soterrada aniria a 30km/h, en canvi l’aèria seria un tren ràpid. 

Finalment, per raons econòmiques, la ciutat va encarregar el projecte defi nitiu 
a la Siemens, i va començar a construir la xarxa urbana de tren elevat. El túnel 
construït per l’AEG va ser utilitzat per l’empresa per al desplaçament dels obrers 
d’una fàbrica a l’altra de la ciutat.

Sembla ser que Mies va tenir difi cultats al despatx de Peter Behrens fi ns que 
Walter Gropius deixa el despatx el 1910. Mies sempre havia quedat al marge de 
les activitats del Deutscher Werkbund, en les que sí que participaven Gropius i 
Behrens. El 1911 els Kröller-Müller, importants industrials de l’acer, li encarreguen 
a Behrens un habitatge en una fi nca propera a Otterlo, per a les seves col·leccions 
de Van Gogh i altres artistes moderns. Mies elabora una primera proposta per a 
Behrens, però els clients decideixen encarregar-li a Mies una segona. Aquest serà 
el moment de ruptura de Mies amb el despatx de Peter Behrens. Finalment, el 
projecte defi nitiu per a la col·lecció Kröller-Müller el farà Berlage. 

Aquest és el context que envolta Mies a Berlín, el desenvolupament de les 
estructures metàl·liques d’entramats de petits perfi ls que el 1889 havien aixecat 
les construccions més ambicioses a la Gran Exposició Universal de París. Per a 
aquella ocasió es van construir els dos grans reptes que podia assolir la construcció 
amb estructura metàl·lica: la màxima llum i la màxima alçada. Es tractava de la 
gran sala d’exposicions i la torre d’Eiffel, que acotaven l’àmbit del recinte fi ral. La 
gran sala d’exposicions serviria com a model per a moltes estacions de ferrocarril 
posteriors, com la de Friedrichstrasse a Berlín, davant la qual Mies projectaria 
també un edifi ci en alçada, un gratacels d’acer i vidre en un solar proper a l’estació. 
Com a París, les dues estructures dialogants simbolitzen els mateixos reptes: la 
màxima llum i la màxima alçada. 



45. Les construccions de les 
exposicions universals serveixen 
de laboratori arquitectònic en 
la construcció amb ferro, ja 
que es tracta d’edificis de grans 
dimensions, que necessiten 
albergar enormes maquinàries, 
els últims avanços de la indústria i 
gran quantitat de visitants. A més, 
estèticament, no és necessari que 
assumeixin cap compromís, ja que 
la seva vocació i ús és temporal. 
Potser per aquesta raó es permet 
l’avanç tecnològic sense cap 
restricció estètica.

La Galeria de les Màquines de 
l’Exposició Universal de París de 
1889 resol la fonamentació i la clau 
de la jàssera amb articulacions 
cilíndriques de fosa.

Part de l’estructura es va construir 
al nivell de terra i es va aixecar 
posteriorment amb grues fins la 
seva posició d’equilibri.

44. Vista aèria de París, des d’un 
globus, on es veu el recinte de 
l’Exposició Universal de 1889.
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48 i 49. El Schlüetersteg era una 
passera sobre el Spree al centre 
de Berlín, al costat de l’estació 
de ferrocarril de Friedrichstrasse, 
actualment no existeix. El 
llenguatge racional del ferro 
contrasta amb el decoratiu dels 
recolzaments de pedra. Els perfi ls 
en L agrupats en forma de creu, 
semblants al primer pilar cruciforme 
de Mies, són els elements dels quals 
penja la passera per a vianants.

47. Estació de ferrocarril de 
la Friedrichstrasse a Berlín, 
inaugurada el 1882.

46. Mies van der Rohe. Edifi ci 
d’ofi cines d’acer i vidre, Berlín, 
1921. Es situa just davant 
de l’estació de ferrocarril de 
Friedrichstrasse, establint un 
paral·lelisme amb la Galeria de les 
Màquines de París i la torre Eiffel 
de l’exposició universal de París 
de 1889, on les dues estructures 
metàl·liques assumeixen els dos 
grans reptes de la màxima llum i la 
màxima alçada.
Fotomuntatge de l’edifi ci en el seu 
emplaçament original, realitzat per 
Eva Jiménez.



1 i 2. Mies van der Rohe. Gratacel 
d’ofi cines de la Friedrichstrasse a 
Berlín, d’acer i vidre, 1921.
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Després de la Primera Guerra Mundial Mies es troba dins un context en què s’han 
transformat els sistemes de construcció i fabricació, la qual cosa implica també 
una adequació dels criteris de creació artística, i els nous moviments artístics 
de l’època intenten compatibilitzar aquests dos sistemes, el de la construcció 
industrialitzada i l’artístic. En aquest context Mies planteja una sèrie de projectes 
arquitectònics concebuts amb un llenguatge completament modern, molt diferents 
dels habitatges que havia construït abans de la guerra, amb un llenguatge i 
tecnologia més tradicionals. 

L’elementarisme tecnològic (la industrialització en la construcció) 

La Revolució Industrial havia permès la construcció de perfils d’acer en grans 
quantitats i cada acereria responia de la capacitat estructural de les peces que 
fabricava per a la construcció d’un sol edifici. Eren peces úniques, dissenyades 
expressament per a un projecte. La indústria va donar un segon pas quan va 
ser capaç de fabricar peces i models aplicables a més d’un edifici mitjançant 
l’estandardització dels elements de construcció. La racionalització dels processos 
industrials permetia la fabricació en sèrie d’una quantitat important de productes 
en molt poc temps respecte als productes manufacturats. Però perquè això 
fos rentable i productiu, exigia la compatibilitat de sistemes, l’aplicació de 
mecanismes de control, i fins i tot canviar les tècniques de comercialització. La 
fabricació d’excedents va afavorir i alhora va obligar la inversió del model de 
mercat. Aquests excedents requerien un desenvolupament a marxes forçades 
dels mètodes de distribució i venda. Els productors cercaven mecanismes 
d’incentivació de la construcció, amb l’objectiu de generar demanda i afavorir 
l’oferta. 

Durant el període d’entreguerres les tècniques de prefabricació, producció en 
sèrie i transport es van desenvolupar alhora i de manera global per fer possible 
la construcció dissenyada no per a un únic edifici, sinó com un sistema de 
components produïts en la cadena de muntatge d’una fàbrica. Per a afavorir la 
sortida al mercat d’aquests components i elements constructius, era necessari 
el desenvolupament dels mitjans de transport. Es van incrementar els canals 
navegables i la xarxa ferroviària. D’aquesta manera i optimitzant les despeses, els 
productes es podien transportar a diferents emplaçaments per a la construcció 
d’edificis similars1.

Els anys vint va ser una època d’intensos debats en el camp de l’art i la tecnologia. 
Les repercussions de la industrialització en el disseny es feien cada vegada 
més evidents. Ja, des del segle XIX, els processos de fabricació influenciaven 
el disseny i la imatge dels edificis, com per exemple els elements repetitius 
que composaven el Crystal Palace feien de l’edifici un sistema mecanitzat de 
construcció. La repetició de les peces era essencial en els sistemes de producció 
en sèrie, i aquest aspecte va portar als dissenyadors a nous debats i recerques 
essencialment vinculats amb l’època.

James Strike en el seu llibre “De la construcció als projectes”2 detecta tres 

1.2 L’elementarisme plàstic a l’arquitectura i
 les possibilitats estructurals dels materials
  La influència del neoplasticisme en l’obra de Mies van der Rohe



3, 4 i 5. Mies van der Rohe. Altres 
projectes d’ofi cines projectats 
per Mies van der Rohe també es 
localitzen al costat d’estacions de 
ferrocarril, com l’edifi ci d’ofi cines 
a Stuttgart de 1928, o l’edifi ci 
d’ofi cines de 1929 projectat per al 
mateix solar que el primer gratacel 
d’acer i vidre de 1921.
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aspectes principals de repercussió de la industrialització en el disseny. La primera 
és el canvi d’actitud dels dissenyadors pel que fa a la industrialització, la segona, 
el reconeixement del caràcter anònim dels processos industrials, i la tercera, 
“l’elementarisme”, un nou concepte dins el disseny industrial.

Els manuals tècnics de perfils laminats inclouen múltiples combinacions que 
permeten una sèrie de seccions bàsiques que resolen diferents requeriments 
estructurals. Les relacions entre de els perfils es basaven en la geometria, i eren 
relacions de simetries, reflexions, rotacions, desplaçaments entre les peces o 
els elements constructius que sistematitzaven els mecanismes d’ancoratge o 
superposició. 

Per una banda, la forma dels elements es simplificava per tal de facilitar la 
fabricació en sèrie, i per altra, la relació entre ells, el sistema de muntatge 
de les peces, adquiria una importància vital en el disseny i la construcció de 
l’arquitectura.

L’elementarisme plàstic

La industrialització va transformar la percepció de la realitat i va produir un canvi 
d’actitud en els artistes del segle XX. El pensament racional de l’industrial que 
organitzava els processos de producció i mercat, era equivalent al de l’artista 
creador de les noves tendències. I aquest pensament inundava absolutament 
totes les activitats de l’època. 

Així, per exemple, de la mateixa manera que a la indústria, també al camp del 
disseny i l’art es van reduir els elements per a la producció artística. Aquesta 
actitud racionalista davant els temes artístics va afavorir un art nou i alhora 
completament revolucionari que reduïa a una gamma limitada els materials i les 
formes. El 1908, abans de la guerra, l’arquitecte i teòric Hendrik Petrus Berlage 
escriu al seu llibre “Grundlagen uns Entwicklung der Architektur” (“Fonaments i 
evolució de l’arquitectura”): “En primer lloc, el mur s’ha de mostrar nu, en tota 
la seva elegant bellesa, i qualsevol cosa adherida a ell s’ha de rebutjar com un 
entrebanc [...]. I d’aquesta manera els murs tornarien a tenir el valor que els 
correspon, en el sentit que prevaldria el seu caràcter de pla”.

Els elements eren senzills i repetibles, i de la relació que entre ells establia 
l’artista sorgia l’obra d’art. Aquest procés artístic va donar lloc a diferents 
moviments, alguns més abstractes (o visualment purs) com el neoplasticisme 
i el suprematisme, i d’altres més figuratius, com el constructivisme. Theo van 
Doesburg va voler unificar aquests tres moviments artístics en un sol al qual 
va anomenar elementarisme plàstic. Amb això va intentar anar més enllà de 
la pintura, i transformar també el camp de l’escultura i l’arquitectura amb els 
mateixos conceptes plàstics. “La nova arquitectura és elemental, és a dir, es 
desenvolupa partint dels elements de la construcció en el sentit més ampli: 
funció, massa, llum, materials, planta, temps, espai, color, etc. Aquests elements 
són alhora elements creatius”3 [...] “L’elementarisme té el seu equivalent en 
el relativisme, en les més recents investigacions sobre la matèria i les actituds 
fenomenalistes”4. Segons Theo van Doesburg, les connexions que s’estaven 
establint entre la indústria, l’art i l’arquitectura, i la seva interacció amb la 
construcció i la societat, van generar l’arquitectura moderna5. 

Aquest procés portaria a altres arquitectes més joves, com Van Eesteren o 
Rietveld, a convertir els murs i els forjats en plans abstractes acolorits, que 
haurien de manifestar la seva configuració elemental. Aquesta abstracció, aquesta 
interpretació dels elements i la relació entre ells per tangències, precisament amb 
l’objectiu de mantenir la percepció abstracta amb formes pures la veiem a la casa 
Schröder, a Utrecht, de 1925, de Gerrit Thomas Rietveld, o per exemple en la 
identificació de les formes netes de les diferents peces que construeixen la seva 
cadira de 1917. Aquesta distinció dels components de la construcció amb formes 
pures converteix cada part en un “element” abstracte, no figuratiu.



6, 7 i 8. Mies van der Rohe. 
Gratacel d’ofi cines d’acer i vidre, 
1922.



71

O, per exemple, també els constructivistes russos expressen aquesta nova 
estètica elementarista en separar els diferents elements que formen l’estructura. 
Melnikov, per exemple, evidencia la construcció, sense ocultar res. Les diferents 
parts constructives que composen una obra determinada, s’identifiquen 
visualment, d’una manera sincera i senzilla. Perquè les parts s’identifiquin amb 
claredat, les seves formes són simples, i per mantenir-les pures, es relacionen 
entre elles per superposició o tangències. S’ajunten, però mai s’acoblen. 

Superposició de l’elementarisme tècnic i plàstic. Deutcher Werkbund

Com a resultat dels debats i discussions internacionals, de les exposicions 
universals d’indústria i tecnologia, la màquina i el procés industrial van passar 
a formar part del camp del disseny. Els arquitectes i artistes busquen criteris 
unificadors en la construcció amb l’objectiu de reconèixer el caràcter anònim 
de l’arquitectura moderna. Prova d’aquesta actitud és la colònia Weissenhof de 
Mies van der Rohe, projecte per al qual Le Corbusier planteja els cinc punts de 
l’arquitectura moderna, que s’aplicaran a la colònia per unificar les diferents 
edificacions dels arquitectes convidats a participar. 

A diferència de la Gran Bretanya, on la industrialització va ser impulsada 
únicament pels industrials i en conseqüència va adquirir un caràcter pragmàtic, a 
Alemanya també va ser impulsada per projectistes que, a més dels pressupostos i 
terminis, valoraven sobre tot el resultat estètic dels productes i els edificis.

A Alemanya, el Werkbund s’encarregava de la representació de la indústria 
alemanya a les exposicions internacionals. El seu objectiu era compatibilitzar 
i reconciliar l’art i la tecnologia, i aquest mateix objectiu es va traslladar a la 
Bauhaus. Aquest procés també va tenir lloc a les escoles russes d’arquitectura 
després de la Revolució Russa de 1917, que van desenvolupar programes 
científics, concebuts, com diria Mélnikov, des de la raó.

La Bauhaus va ser una escola promoguda per la Deutcher Werkbund. El 
seu programa docent tenia l’objectiu, a més d’apropar l’alumne als artistes 
contemporanis, d’explorar les relacions entre la naturalesa dels materials, la 
construcció i la indústria, així com entendre millor el procés de disseny.

La industrialització i l’art s’unificaven en un únic pensament, i amb aquest 
pensament es pretenia entendre millor la forma que haurien de tenir els productes  
industrialitzats i l’aspecte que haurien de tenir els nous edificis. La formació de 
l’artista s’enriquia amb el coneixement dels processos industrials. A la Bauhaus, 
i amb el mateix esperit del Werkbund, es dissenyaven objectes d’art per ser 
industrialitzats i accessibles a tota la societat, no com a elements decoratius, sinó 
elements funcionals d’ús quotidià6.

També els arquitectes moderns troben en la tècnica el sentit artístic de 
l’arquitectura. El 1924, a l’article “Construcció industrial”, publicat a la Revista 
G, Mies escriu “La industrialització de la construcció és el problema central 
de l’arquitectura del nostre temps. Si aconseguim portar endavant aquesta 
industrialització les qüestions socials, econòmiques, tècniques, i també artístiques 
es resoldran automàticament”7.

Els cinc projectes inicials de Mies. Material i estructura

Després de la Primera Guerra Mundial, durant els primers anys de la dècada dels 
vint, Mies fa cinc projectes on explora les possibilitats arquitectòniques de cada 
material. Els dos primers són els dos gratacels de vidre i acer: el gratacel angulós 
de la Friedrichstrasse de vint plantes (1921) i el gratacel d’envoltant corba de 
trenta plantes (1922). Posteriorment projecta dos edificis de formigó: un edifici 
d’oficines de set plantes d’alçada (1923) i un habitatge de formigó d’una planta 
(1923). Finalment va plantejar una casa de maó (1924). Cada un d’aquests cinc 
projectes, a manera de manifest arquitectònic, està associat a un material, i 
en cadascun d’ells Mies investiga les possibilitats estructurals, constructives i 



9, 10 i 11. Mies van der Rohe. 
Edifi ci d’ofi cines de formigó, 1923.

12 i 13. Mies van der Rohe. Edifi ci 
Adam, 1928.
Mies va fer aquest projecte, de vuit 
plantes d’alçada, després del bloc 
de la colònia Weissenhof, i alhora 
que feia el pavelló de Barcelona i 
la casa Tugendhat. El va plantejar 
amb estructura de pilars de 
formigó, recuperant la imatge dels 
seus gratacels inicials d’estructura 
metàl·lica, estenent les lloses 
dels forjats més enllà dels pilars i 
tancant el conjunt amb tancaments 
transparents.
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plàstiques d’aquest material. 

“El material i l’estructura tenen una profunda influència sobre l’arquitectura. Cada 
material i cada estructura tenen les seves pròpies característiques i possibilitats 
arquitectòniques, que, si es comprenen i dominen realment, i es percep el seu 
ordre inherent, es converteixen en mitjans per a l’encarnació d’una concepció 
arquitectònica. Mies van der Rohe ha emprat per a la realització de les seves idees 
diferents materials: formigó armat, acer, vidre i maó. Els utilitza tots d’acord 
amb les seves característiques especials i desenvolupa les seves particulars 
possibilitats arquitectòniques“8.

Els tres edificis d’oficines estan resolts amb un esquelet de pilars, l’habitatge de 
formigó amb una estructura mixta, i l’habitatge de maó amb murs de càrrega. 
Hem de recordar que a finals del segle XIX els entramats d’acer i de formigó 
armat ja s’utilitzaven habitualment als edificis d’oficines, tot i que mantenien 
una façana tradicional. No obstant això, els habitatges unifamiliars es seguien 
construint amb mètodes tradicionals i murs de càrrega. 

Estructures de pilars

El dibuix de l’alçat del gratacel de Friedrichstrasse redueix l’edifici a un rectangle, 
com un quadrat negre sobre fons blanc. Aquest dibuix expressa clarament la 
proximitat artística que sent Mies amb Malévich i el suprematisme. Aquesta 
intenció d’expressar artísticament l’arquitectura amb un llenguatge abstracte, 
modern, avantguardista, també es mostra al dibuix de l’alçat del bloc de la colònia 
Weissenhof, on Mies redueix els elements a fons i plans, i estableix relacions de 
superposició entre ells, creant diferents sensacions de profunditats, proporcions, 
textures i colors. I aquesta manera de fer, la trasllada a l’arquitectura, utilitzant 
els mateixos mecanismes relacionals dels pintors neoplàstics, però amb elements 
propis de l’arquitectura i l’urbanisme, elements arquitectònics o edificis sencers.

Quan Van Doesburg intenta aplicar el neoplasticisme a l’arquitectura, en realitat 
el que fa és aplicar dibuixos sobre les parets, terres o sostres, però segueix sent 
pintura. Mies aconsegueix fer-ho amb arquitectura. 

“... I després de la guerra, crec que el 1919, vaig intentar fer un edifici triangular 
de vidre. Perquè estava usant vidre, estava preocupat per evitar enormes 
superfícies mortes, reflectint massa llum, i per això vaig trencar les façanes una 
mica, en planta, de forma que la llum caigués sobre elles amb angles diferents: 
com un cristall, un cristall tallat. Això era per a un concurs. Es va exposar a Berlín 
en el vell Ajuntament. Van ficar el meu dibuix en un racó fosc, probablement 
perquè van pensar que era un acudit. Aleshores vaig intentar treballar amb 
superfícies més petites de vidre, i vaig ajustar les franges de vidre a la llum 
i les vaig composar sobre un pla de plastilina. Així vaig trobar la corba i, si la 
gent diu que ho he copiat d’Arp, puc dir que no va tenir res a veure amb ell. No 
tenia intenció expressionista. Volia mostrar l’esquelet, i vaig pensar que la millor 
manera seria simplement posar-li una pell de vidre.”9

Al projecte del gratacel de 1922 veiem com l’envoltant transparent fa que el 
sistema de reflexos verticals confereixi a l’edifici un aspecte més esvelt, i li resti 
materialitat. El sistema de reflexos que Mies està investigant en aquests projectes 
amb el vidre els aplicarà posteriorment a l’envoltant cromada del pilar cruciforme 
del pavelló de Barcelona o la casa Tugendhat. Els reflexos verticals, igual que 
passa amb el vidre en el cas del gratacel, li donaran al pilar aquest aspecte de 
lleugeresa tan valorat per Mies en la seva arquitectura, alhora que el converteix 
en un element absolutament sofisticat i gairebé una peça noble. En si mateix, una 
joia arquitectònica. El MOMA compta a la seva col·lecció amb una rèplica de 1985 
del pilar cruciforme del pavelló alemany.

El tercer edifici que planteja Mies amb una estructura de pilars és el bloc d’oficines 
de 1923. Amb aquest edifici Mies explora les possibilitats de l’estructura de 
formigó. Els elements estructurals apareixen identificats en el conjunt. Les 



16, 17 i 18. Konstantín Stepánovich 
Mélnikov. Pavelló per a l’Exposició 
Internacional de les Arts 
Decoratives i Industrials Modernes, 
París, 1925. 

15. Johannes Molzahn. Disseny 
de logotip per a una empresa de 
construcció de perfi ls de ferro, 
1926.

14. Gerrit Thomas Rietveld. Casa 
Schröder, 1924.
Arquitectes com Rietveld o 
Mélnikov, descomposaven 
l’arquitectura en elements 
arquitectònics que superposaven 
com elements neoplàstics.
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jàsseres de cantell sobresurten de les lloses com si fossin els vasos capil·lars de 
les fulles dels arbres, i arriben al pla de façana, mostrant alhora façana i secció. 
Els forjats s’estenen en voladís més enllà dels pilars i es pleguen per donar 
forma a la façana, permetent així la continuïtat de les finestres corregudes en 
cadascuna de les plantes, un recurs essencialment modern i directament vinculat 
a l’estructura de pilars que el fa possible.

Estructures de murs de càrrega

A la casa de formigó de 1923 Mies segueix explorant les possibilitats plàstiques 
d’aquest material, que entre d’altres avantatges li permet obrir grans fi nestres. En 
aquest cas l’estructura de formigó combina murs de càrrega i, de manera puntual, 
algun pilar addicional, com podem veure per transparència a través de les fi nestres 
en la maqueta del projecte. 

El 1924, Mies torna a projectar una casa amb murs de càrrega, però en aquest cas 
de maó. No obstant això, la disposició en planta dels murs de càrrega revoluciona 
completament el concepte d’espai desenvolupat fi ns aleshores.

La manera de descompondre la volumetria de les diferents estances en plans 
independents per construir de nou l’espai a partir de la superposició d’aquests plans 
divisoris, mostra la gran capacitat d’abstracció que en aquesta època comença a 
inundar tots els camps de l’art. Tal i com explica Ludwig Hilberseimer, els murs de 
la casa de maó de Mies ja no són simples murs de tancament, sinó que han estat 
transformats en elements espacials, elements lliures amb grans obertures entre 
ells. Els murs lliures que donen forma al projecte s’estenen, i amb ells l’espai, en 
les quatre direccions i la relació entre ells permet la planta lliure. Són de diferent 
alçada i la composició té un efecte escultural. Segons Hilberseimer, “aquest projecte 
és el primer exemple del característic concepte d’espai de Mies van der Rohe”. 
“Aquesta casa simbolitza el seu concepte espacial, el fl uir alhora de l’espai interior i 
exterior”10.

Els murs de maó es disposen lliures a l’espai, i plans de vidre tanquen les estances, 
amb tota l’alçada i amplada d’un parament sencer, del terra al sostre i de paret 
a paret, a mode de membranes transparents. D’aquesta manera, es destrueix la 
cantonada i les vistes s’estenen més enllà dels límits construïts11. Amb aquesta 
solució és evident la necessitat de jàsseres metàl·liques o formigó armat, per tant, 
en els dos habitatges hem de parlar d’estructures mixtes.

Es evident la infl uència de les pintures de Piet Mondrian en la planta de la casa 
de maó. El que Mondrian va fer a la pintura, amb els mitjans de la pintura, Mies 
van der Rohe ho fa a l’arquitectura, amb els mitjans de l’arquitectura. Mies es va 
inspirar, com Mondrian, en l’espiritual12. Mies substitueix els colors primaris i els 
no colors del neoplasticisme i suprematisme pictòric per materials arquitectònics, 
donant un pas més en vincular l’elementarisme plàstic a les tècniques de 
construcció i l’expressivitat dels materials. D’aquesta manera, Mies supera 
l’elementarisme tecnològic que mostra les regles de la construcció i els materials, 
amb l’elementarisme plàstic, que construeix un nou sistema de relacions visuals i 
expressa l’art de la nova època. 

Alfred Caldwell, col·laborador de Mies en la seva etapa americana, en una de les 
conferències que elabora sobre l’obra de Mies, analitza aquest projecte des del punt 
de vista artístic i espacial. “Aquesta és la casa de maó de Mies van der Rohe, feta 
alguns anys anteriors al pavelló de Barcelona. Les parets de càrrega de maó - com 
podeu veure a la planta - s’han convertit en elements espacials. Els llargs murs, 
tan dinàmics com la vida mateixa, creixen cap a fora, prenent arrels en el paisatge. 
Com el pavelló de Barcelona, però per mitjans diferents, aquest edifi ci es converteix 
en una part espacial del paisatge. Al pavelló, l’espai del jardí fl ueix a través de 
l’estructura. En aquesta casa de maó anterior, la pròpia estructura fl ueix a través 
del jardí.

“En aquest edifi ci, sentim, com si fos per primera vegada, la naturalesa elemental 



21 i 22. Mies van der Rohe. Casa de 
camp de maó, 1924.

19 i 20. Mies van der Rohe. Casa de 
camp de formigó, 1923.
Als tancaments exteriors de la casa 
de formigó Mies busca alternatives 
estructurals per a obrir amb 
llibertat grans fi nestres.
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d’una paret, l’acte primari de construir - la seva sana dignitat massa orgullosa 
per a qualsevol ornament. Per entendre aquest edifi ci hem d’entendre el sentit 
d’una paret, el signifi cat de la seva identitat. No és una mera conveniència, és 
ella mateixa, és una entitat que no es pot violar. Hem de tornar a ser com els 
nens, fascinats per les coses simples, per una paret, pels maons en una paret. 
L’arquitectura, segons Mies van der Rohe, comença amb els maons: “Quant seny hi 
ha ja en aquesta petita forma manejable, útil per a qualsevol propòsit. Quina lògica 
hi ha al seu aparell; quina riquesa hi ha a la superfície de la paret més simple, més 
encara, quina disciplina imposa el maó.

“Aquí està el signifi cat del maó. Un tipus d’entramat. El ric patró és però la fàbrica 
del maó. Realment, aquí en aquest simple mur hi ha la veritable essència de 
l’arquitectura. La fàbrica del maó, la delicada cadència del mur, és el resultat 
evident del mètode d’aparell - l’entramat dels maons dóna la força al mur. 
D’aquesta manera, la forma de l’arquitectura ha de ser el resultat de la relació 
d’una realitat amb altra.

“No s’hauria d’esperar res més d’un edifi ci que la seva realitat. La realitat és 
sufi cient miracle, si és realment una realitat, i aquesta realitat és veritablement 
compresa. No demanem res més a una pedra o a un fl oc de neu que el seu propi 
miraculós ser. La realitat d’una cosa només és igualada per la realitat. La major 
proesa de la imaginació és la veritat. Menys que la veritat és una menor fantasia. 
No és poeta fi nalment aquell l’esperit del qual té espai per a la realitat?”13

La construcció es va convertir en l’aspecte principal que expressava l’art i 
l’arquitectura. De fet va donar nom a l’escola de disseny Bauhaus. “Jo estava cada 
vegada més segur que els nous descobriments científi cs i tècnics eren els autèntics 
anticipants d’un art de la construcció del nostre temps. No he abandonat aquesta 
opinió. Avui, com aleshores, penso que l’art de la construcció poc o gens té a veure 
amb inventar formes interessants o amb els gustos personals.

“El veritable art de la construcció és sempre objectiu, i és l’expressió de l’estructura 
interna de l’època, de la qual ha nascut” 14

Amb aquests cinc primers projectes Mies inicia un compromís amb l’arquitectura 
cap a l’ús sincer dels materials. Un ús que no era allò habitual. Primer ho fa a 
l’exterior de l’edificació, com al projecte de la casa de totxo, i més endavant 
també a l’interior, com al Social Service Administration Building de Xicago, 
on les parets de totxo o les jàsseres metàl·liques també es deixen vistes als 
espais interiors. Fins aleshores, com a molt, els materials es deixaven vistos a 
l’exterior, però a l’interior dels edificis ja era més complicat trobar exemples. Amb 
aquests cinc projectes també els vidres de grans dimensions es converteixen 
en característics en l’obra de Mies, que serviran per minimitzar la barrera visual 
entre l’exterior i l’interior de l’edifici, i fer partícip a l’espai exterior de l’espai 
projectat.



1. Mies van der Rohe. Colònia 
Weissenhof, Stuttgart, 1925-1927.
El primer projecte que construeix 
Mies amb estructura metàl·lica és el 
bloc de la Weissenhof.

2, 3 i 4. Exemples de pilars com-
posats per perfi ls simples, L i U, 
publicats en un manual alemany 
de construcció metàl·lica de 1911, 
i en una segona edició de 1924. 
Podem veure les dos U enfrontades 
utilitzades per Mies van der Rohe en 
el bloc de la colònia Weissenhof, i el 
pilar de 4L del Pavelló de Barcelona.
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En el capítol anterior hem vist com Mies planteja, amb els cinc projectes inicials, 
un tipus d’espai neoplàstic, a més d’explorar les possibilitats arquitectòniques 
dels diferents materials estructurals. El concepte espacial, que desenvoluparà 
al llarg de tota la seva obra, potser el veiem representat de manera més clara a 
la casa de maó, i les possibilitats de l’acer i el vidre comencen a ser explorades 
als projectes dels gratacels. Encara que inicialment plantegés els habitatges 
unifamiliars amb estructures mixtes de formigó i fàbrica de maó, en aquest capítol 
veurem com, a mida que es vagi enfrontant a nous projectes, Mies van der Rohe 
desenvoluparà el mateix sistema estructural de pilars per a tots els edificis, 
independentment de l’ús i la dimensió, ja siguin edificis alts, baixos, d’oficines, 
habitatges unifamiliars o blocs. Durant aquests primers projectes Mies treballarà 
en la sistematització de les estructures, vàlides per a qualsevol requeriment d’ús. 
Veurem com, a partir d’aquests primers cinc projectes, Mies escollirà sempre 
el sistema de pilars, el sistema que, per excel·lència, permet de la planta lliure. 
Però a més, es decidirà per l’acer. En molt poques ocasions l’estructura serà de 
formigó, només recorrerà al aquest material quan les circumstàncies econòmiques 
així ho requereixin.

En un text sobre la casa de formigó, Mies fa una anàlisi sobre les avantatges de 
l’estructura de pòrtics de formigó, però reconeix que una de les limitacions del 
material és que el projecte requereix extremada precisió per part de l’arquitecte a 
l’hora de definir perfectament el pas de les instal·lacions, així com experiència en 
l’execució de l’obra per part dels encofradors i industrials1.

El pilars compostos de petits perfils. Del pilar del bloc de la Weissenhoff 
al cruciforme del pavelló alemany de Barcelona

La primera estructura que construeix Mies, després dels cinc projectes inicials, 
és el bloc de la colònia Weissenhof, entre 1925 i 1927. El bloc d’habitatges forma 
part d’un projecte urbanístic, del qual també es fa càrrec Mies, per a l’exposició 
sobre l’habitatge que porta a terme la Deutsche Werkbund el 1927. Durant la 
construcció del bloc, el 1926, Mies va ser anomenat vicepresident del Werkbund.

El sistema constructiu de l’estructura metàl·lica del bloc es resol a partir de les 
solucions que ofereix l’època i la indústria local. Mentre que en el segle XIX els 
perfils es fabricaven per a un únic edifici, a principis del segle XX s’estandarditzen 
perquè serveixin per a la construcció de qualsevol edifici. Els perfils són petits, 
però combinats, reblonats entre sí, formen seccions més complexes i resistents, 
que els mateixos industrials publiquen als promptuaris i manuals de construcció 
amb unes hipòtesis de càlcul que serveixen d’estàndards.

La solució constructiva del pilar del bloc d’habitatges de la colònia Weissenhof 
apareix publicada en un manual de construcció metàl·lica de 1911: “Die 
Eisenkonstruktionen des hochbaues”2. La publicació mostra amb detall la unió 
del pilar amb les jàsseres dels forjats i la fonamentació. El pilar està construït per 
dos perfils U, que formen una H, deixant entre els dos un espai per a les platines 
d’ancoratge o les ànimes de les jàsseres de secció I, després de retallades les 

1.3 El pilar cruciforme de 4 angles iguals (4L)
 L’entramat metàl·lic de petits perfi ls reblonats a
 l’obra de Mies van der Rohe



5, 6 i 7. Mies van der Rohe. Bloc 
de la colònia Weissenhof, Stuttgart, 
1925-1927.
En construcció. 
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9. Perfi ls d’acer i diferents 
combinacions per a suports
publicats en edicions de 1911 i 
1924. Apareixen en la mateixa 
publicació tant el pilar H del bloc 
de la Weissenhof com el pilar 
cruciforme del pavelló alemany.

ales. En el cas del bloc de Mies la unió vertical entre els perfils dels pilars es 
produeix a mitja alçada de les plantes, passat el forjat, per tal d’evitar nusos 
complicats i facilitar la manipulació dels elements. Aquesta serà una pràctica 
habitual que també veurem en projectes posteriors construïts amb perfils grey. 
Les biguetes dels forjats es col·loquen superposades a l’entramat que formen les 
jàsseres. 

En aquesta mateixa publicació també apareix una solució constructiva 
estandarditzada del pilar cruciforme de 4 perfils L, gairebé la mateixa que Mies 
utilitzarà per primer cop al pavelló de Barcelona.

La relació del pilar del bloc de la Weissenhof amb els tancaments

Per a la colònia Weissenhof, com a criteri urbanístic per a unificar el conjunt, tots 
els edificis serien acabats d’arrebossat blanc, de fet el color blanc (weissen) va 
donar nom a la colònia. Aquest seria un dels criteris simples d’unitat que Mies 
planteja als arquitectes convidats, i amb aquest mateix objectiu Le Corbusier 
planteja especialment per a aquesta ocasió els cinc punts de l’arquitectura 
moderna: planta lliure, façana lliure, pilotis, coberta enjardinada i finestra 
correguda. Excepte aixecar la planta baixa sobre pilotis, Mies també els 
aplicaria al bloc. Per a aconseguir aquests objectius, l’estructura de pilars era 
determinant3.

Al bloc de la Weissenhof els pilars coincideixen amb els tancaments exteriors 
i resten ocults pel seu acabat d’arrebossat, així es configura el contenidor 
de l’edifici. Les finestres longitudinals i contínues, de pilar a pilar, aprofiten 
les possibilitats que ofereix l’estructura. En una entrevista, i sobre el bloc de 
la Weissenhof, Mies diu que en aquella ocasió, per tal d’unificar les diferents 
construccions de la colònia, li va semblar bé ocultar l’estructura. Més endavant 
preferirà tornar als projectes inicials plantejats des de les possibilitats estructurals 
dels materials i expressar la construcció. 

Des del punt de vista constructiu podem veure que al voladís de la coberta es 
redibuixa el cantell de las jàsseres, com també ocorria en el projecte de l’edifici 
d’oficines de formigó de 1923.

8. Detall d’entramat metàl·lic, 
Berlín, 1924



10, 11 i 12. Mies van der Rohe. Bloc 
de la colònia Weissenhof, Stuttgart, 
1925-1927.
Tres imatges preses durant la 
rehabilitació del bloc de la colònia 
de la Weissenhof.

13. Pilar composat per 2 perfi ls U, 
1911.
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14, 15, 16 i 17. Mies van der Rohe. 
Bloc de la colònia Weissenhof, 
Stuttgart, 1925-1927.
Al 1927, Mies va aïllar l’edifici per 
dins, i la rehabilitació del bloc, de 
1987, ho va fer per fora, tal i com 
veiem en aquests dibuixos.



18. Mies van der Rohe. Bloc de 
la colònia Weissenhof, Stuttgart, 
1925-1927.
Secció de l’estructura metàl·lica
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La construcció de la planta lliure

L’estructura metàl·lica del bloc queda oculta dins dels tancaments de façana i dels 
nuclis interiors, com el que forma la cuina i el bany, o les caixes d’escala. Però a 
la zona d’estar dels habitatges, Mies planteja un dels pilars lliure i ho fa amb un 
tractament diferenciat dels envans. El pilar, aïllat a l’espai o tangent als envans 
interiors, apareix dins una secció enguixada, en contrast amb els envans, també 
lliures i construïts amb panells de fusta que contrasten amb el blanc de la resta. 
Amb aquest tractament diferenciat, Mies distingeix amb un recurs estètic els 
elements estructurals dels tancaments que podrien variar o moure’s. En aquest 
espai interior està implícita la idea d’espai arquitectònic concebut a la casa de 
maó, però en aquest cas amb envans no portants, i amb un element estructural 
nou: el pilar.

Per a mostrar la flexibilitat que permet la construcció amb pilars, Mies ofereix la 
distribució de cada habitatge del seu bloc a diferents arquitectes i interioristes, 
entre ells, Lilly Reich, col·laboradora de Mies en molts projectes i professora 
de disseny de teixits de l’escola de la Bauhaus. Amb aquestes col·laboracions, 
Mies vol demostrar que els elements estructurals construïts a partir de peces 
estàndards seriades, repetibles, industrialitzades, poden generar un tipus d’espai 
completament obert a la creativitat. 

19, 20, 21 i 22. Mies van der Rohe. 
Bloc de la colònia Weissenhof, 
Stuttgart, 1925-1927.
Distribució interior, on es veu per 
exemple, el tractament blanc dels 
tancaments exteriors, els volums 
fi xes i l’estructura oculta pel guix, 
així com els panells de fusta 
tangents a l’estructura i d’aspecte 
més lleuger expressant la seva 
posició fl exible en l’espai.



23 i 24. Pilar cruciforme. Durant el 
viatge a Berlín, a la Biblioteca de 
l’Escola d’Arquitectura vaig trobar 
diversos tractats de construcció 
metàl·lica editats en diferents 
dècades, que em van permetre 
comparar els diferents processos 
industrials i característiques 
físiques dels diferents perfils que la 
indústria europea va desenvolupar 
entre els anys deu i els trenta.

A una de les publicacions, 
juntament amb la secció del pilar 
cruciforme, es pot llegir:
“Seccions transversals innovadores 
de diferents perfi ls laminats junts.
“8. Secció cruciforme de quatre 
perfi ls iguals en angle.
“Aquesta secció permet connexions 
molt bones i còmodes del cap i 
el peu, per als tallers s’afegeix 
que per a altres connexions de 
transmissió de càrrega en qualsevol 
lloc, la manipulació es senzilla.
La distància entre els perfi ls en 
angle serà el mateix gruix de la 
xapa d’unió, generalment entre 10 
i 12 mm.
“Com a desavantatge cal destacar 
el moment d’inèrcia relativament 
petit d’aquesta secció, ja que la 
massa total es concentra al centre 
de gravetat de la secció; per tant 
aquesta secció en relació a la 
següent (9. Secció de 2 C - Normal-
Perfi l) no s’aplica tan sovint com 
aquella”.

25 i 26. Mies van der Rohe. Cases 
pati, 1934. En aquestes dues 
perspectives de cases pati podem 
veure l’efecte dels pilars a l’espai, 
com a element   que forma part de 
l’espai neoplàstic.
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La superposició de l’entramat metàl·lic al sistema espacial

Després del bloc de la Weissenhof, Mies construeix la casa Esters (1927-1929) i 
la casa Lange (1927-1929), a Krefeld, d’estructura mixta, amb murs de càrrega 
i forjats metàl·lics4. Aquesta estructura es fa evident en les grans obertures de 
les façanes i en la distribució lliure de cada planta. De fet, les llums que Mies 
aconsegueix en aquestes dues cases desafien els convencionalismes. La sala 
principal de la casa Lange té unes dimensions de 7 x 14 metres. La llum entre 
pilars de la casa Tugendhat, és de 4,9 x 5,5 metres, amb una alçada de 3,20 
(segons les fitxes de catalogació del patrimoni de la República Txeca). Les cases 
Esters i Lange representen el final d’un procés, en el qual els murs de càrrega 
han arribat a les màximes possibilitats. Per aconseguir espais més amplis i 
oberts, serà necessari prescindir dels sistemes tradicionals i passar directament 
a les estructures de pilars. El conflicte que mostren aquests exemples entre les 
aspiracions arquitectòniques i les limitacions estructurals del sistema de parets de 
càrrega es va poder superar als següents projectes.

Amb la construcció del pavelló de Barcelona (1928-1929), Mies abandona 
definitivament el mur de càrrega, i construeix un entramat metàl·lic amb pilars 
interiors i voladissos en les quatre direccions. Els pilars apareixeran exempts a 
l’espai i els tancaments podran ser lleugers i ocupar una posició totalment lliure. 
El sistema estructural i el de tancaments es superposaran a l’espai i compartiran 
el mateix sistema d’ordre.

Mies introdueix el pilar al sistema espacial que havia provat a la Glassraum amb 
elements no estructurals, i que anteriorment ja havia representat a la casa de 
maó. A partir d’ara, els pilars formaran part alhora dels dos sistemes: l’estructural 
i l’espacial. L’estructural li donarà unes dimensions i forma determinades, així 
com una posició precisa, però també formarà part del sistema espacial, és a 
dir, se li aplicarà un acabat específic per aconseguir uns efectes determinats i 
es relacionarà amb altres elements no estructurals amb criteris visuals propis 
del neoplasticisme, com la superposició o el desplaçament, de tal manera, que 
el pilar es converteix en un element artístic i participa directament de l’espai 
elementarista. És element protagonista a l’espai, amb el mateix valor artístic que 
pot tenir un pla de vidre que emmarca el paisatge, o una escultura o un moble. 
A partir de la superposició del sistema estructural i el sistema espacial, Mies 
construeix definitivament una arquitectura neoplàstica i elemental. I aquest serà 
el sistema arquitectònic que desenvoluparà sempre a partir d’aleshores.

Al Pavelló de Barcelona, per primera vegada, el mur de càrrega desapareix 
completament, revelant un nou espai sota el pla del sostre. Les antigues parets 
sòlides es reemplacen per panells de vidre i primes parets de marbre de diferents 
colors. L’edifici, suportat només per esvelts pilars d’acer, es converteix en un únic 
espai, dividit per parets lliures, del qual forma part el jardí proper i el paisatge 
llunyà. Al pavelló tots els pilars apareixen exempts a l’espai. “[...] Entre els dos 
plans horitzontals del terra i el sostre, es van disposar els plans verticals de 
manera inusual. Diferien en material, mida i proporció, dividint l’espai al mateix 
temps que l’unien visualment. [...] L’espai semblava estar en moviment, fluint 
d’una part a altra, unint-se amb el pati d’aigua tancat i finalment amb l’espai 
exterior. De la mateixa manera que l’espai interior i exterior s’unien, així ho feien 
allò racional de l’estructura amb allò irracional del concepte espacial, resultant en 
una obra mestra d’arquitectura.” 5

“ [...] Mies van der Rohe va veure que l’acer crearia una nova estructura; i que a 
partir d’ella es crearia una nova arquitectura. El significat d’aquesta arquitectura, 
com tota l’arquitectura de tots els temps, estava implícit en l’estructura. Nou vi 
en velles ampolles, i la nova estructura en velles formes no podia ser defensada 
ni per la filosofia ni pel sentit comú. Respecte a la forma, ja va establir la seva 
convicció el 1923 i amb una força arrasadora, fins i tot un quart segle després: 
“Rebutgem reconèixer problemes de forma, només problemes de construcció. La 
forma no és la meta del nostre treball, només el resultat. La forma com a tal no 
existeix. La forma com a meta és formalisme; i com a tal la rebutgem.” 6

28. Pilar, USA 1905

29. Pilars metàl·lics. París, 1913

27. Catedral de Amiens, 1220



30 i 31. Mies van der Rohe.
A la imatge de l’esquerra veiem 
el pavelló alemany de Barcelona, 
1928-1929, i a la dreta la casa 
Tugendhat, 1929-1930. Tal i com 
mostren aquestes dues imatges, 
l’espai creat és el mateix. Podem 
veure com es refl exa la llum, l’espai 
i la natura en el cromat dels pilars, 
en els vidres, en les superfícies 
polides de pedra i marbre, o sobre 
el linòleum blanc de la Tugendhat. 
En el cas del pavelló, si la imatge 
fos en color podríem apreciar 
el color verd dels marbres que 
apareixen en aquesta vista, amb 
el mateix criteri d’abstreure la 
naturalesa i portar-la dins l’espai 
amb la construcció.  

32. Mies van der Rohe. Pavelló 
Alemany a l’exposició universal de 
Barcelona de 1929. En construcció.

Col·laboraran en la construcció del 
pavelló alemany els arquitectes  
Schluesser, Clauss, Otto (Karl Otto, 
va ser director de les obres de Mies 
a Europa), Pabst, Kaiser, Jurisch, 
Walther i Eggerstedt, segons “Mies 
van der Rohe, Barcelona 1929: 
reconstrucció del Pavelló Alemany 
de l’Exposició Internacional de 
Barcelona del 1929”. Barcelona : 
Fundació Mies van der Rohe, 2000.
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35. Mies van der Rohe. Pilar de la 
casa Resor, 1938.

Amb aquest text, Mies i Caldwell defensen l’estructura com l’essència de 
l’arquitectura. Segons Mies i Caldwell, la forma que ha de tenir l’arquitectura 
ha de derivar directament de la construcció. Mies fa un paral·lelisme entre 
l’arquitectura moderna i l’arquitectura gòtica, per explicar el sentit estructural 
de l’arquitectura7. Els nervis que suportaven les voltes gòtiques permetien el 
recorregut físic i visual de les càrregues al llarg de tot el nervi, i de tot el pilar, 
fins arribar als fonaments i finalment al terra. Era la lògica de la construcció i 
l’estructura la que donava la forma a l’arquitectura. De la mateixa manera, Mies 
entenia el pilar cruciforme com la forma que expressa de manera més clara la 
construcció de l’entramat del pavelló. Aquesta forma de creu responia a la lògica 
constructiva de l’entramat rígid. Entre els seus 4 perfils en angle i en les 4 
direccions, l’estructura podia rebre les ànimes retallades de les jàsseres i bigues. 
Per a Mies, les dues arquitectures, la gòtica i la moderna, són estructurals, perquè 
la mateixa forma de l’arquitectura és el resultat de l’estructura, i d’expressar 
la seva construcció. Les estructures metàl·liques amb formes perpendiculars 
permeten tensions molt superiors que les de pedra amb geometries ogivals. 
Pertanyen a èpoques diferents i porten al límit la millor tecnologia de cadascuna. 

Quan Mies adopta la solució del pilar cruciforme metàl·lic, buscarà una nova 
expressió estètica diferent també a la que abans adoptessin els modernistes, que 
imitaven la naturalesa amb els perfi ls corbats o les sanefes de reblons, una estètica 
que reproduïa les formes dels esquelets d’animals i plantes amb el llenguatge 
de l’acer. Mies, igual que els pintors fan amb la pintura, expressarà l’estructura 
totalment descarregada d’altres formes que no siguin les pròpies de l’arquitectura i 
la construcció. La relació de les estructures amb la naturalesa en l’obra de Mies serà 
per superposició, per mostrar-la en tot el seu esplendor, sense imitar-la.

Mies construïa el pavelló alhora que desenvolupava els projectes de la casa 
Tugendhat (projecte: de la tardor de 1928 al juny de 1929) i la casa Nolde 
(projecte: del gener al juny de 1929)8. El sistema estructural d’aquests edificis 
serà el mateix: un entramat lleuger d’acer, un sistema porticat, amb pilars 
cruciformes interiors i voladissos en les dues direccions de l’estructura9.

Amb la casa Tugendhat, de dues plantes d’alçada, es consoliden les avantatges 
d’aquest sistema estructural. Permet que la distribució dels espais interiors i els 
tancaments exteriors siguin totalment independents dels elements portants, i a 
més puguin ser diferents en cada planta. Els pilars són els únics punts fixes que 
tenen continuïtat vertical. Així, la disposició del tancament, tant si és exterior 
com interior, no està en absolut restringida per límits estructurals. Mentre que 
en el pavelló de Barcelona, es fa evident la completa separació dels suports i els 
tancaments, als projectes d’habitatges com a la casa Tugendhat i la casa Nolde, 
s’aconsegueix sobre tot en les zones d’estar i estudi. En altres espais l’esquelet 
resta ocult dins els murs, i fins i tot, alguns d’aquests pilars, tenen diferents 
seccions, per exemple amb forma de H composta per dos perfils U, com en el bloc 
de la Weissenhof.

La mateixa forma del pilar el fa ser un element exempt i interior a la construcció, 
els voladissos són part essencial d’aquest entramat. Però la imatge de l’edifici 
canvia segons la posició del tancament. Al pavelló de Barcelona, la posició 
dinàmica dels panells verticals, de marbre o transparents situats davant o darrera 
dels pilars, en cap cas coincideix amb el perímetre dels forjats. Aquesta solució 
sembla estendre l’estructura i l’espai a l’exterior, i al contrari, incorporar l’exterior 
a l’espai construït. Tanmateix, a la casa Tugendhat, l’estructura de la planta baixa, 
pilars i forjats, apareix totalment continguda en una envoltant, i l’edifici adquireix 
un aspecte volumètric diferent al pavelló. Els interiors són els mateixos, el que 
canvia és la percepció exterior de l’edifici.

La construcció de l’entramat metàl·lic de petits perfils

Al pavelló, Mies van der Rohe va plantejar una estructura porticada sobre vuit 
pilars cruciformes i jàsseres no superiors a 20cm de cantell10, però la llum dels 
voladissos feia necessari augmentar les seccions dels perfils. Segons Sergius 

33. Mies van der Rohe. Pilar del 
pavelló de Barcelona, 1928-1929.
Dibuix realitzat per l’oficina de 
Fujikawa, Conterato, Lohan per 
a l’exposició a Washington DC 
de 1979 sobre l’exposició de 
Barcelona. La troballa de restes 
de fonaments amb motiu dels 
moviments de terres per a la 
reconstrucció del pavelló, va 
permetre descobrir les dimensions 
exactes dels perfils laminats del 
pilar, de 100 x 100 x 10 mm.

34. Mies van der Rohe. Pilar de la 
casa Tugendhat, 1929-1930. 



36. Mies van der Rohe. Pavelló 
Alemany a l’exposició universal de 
Barcelona de 1929.

Secció transversal, dibuix de 
Sergius Ruegenberg.

37. Mies van der Rohe. Pavelló 
Alemany a l’exposició universal de 
Barcelona de 1929.

Imatges de l’estructura del pavelló 
en construcció, Barcelona 1929.

38. Mies van der Rohe. Pavelló 
Alemany a l’exposició universal de 
Barcelona de 1929.

Imatges del pavelló en construcció, 
Barcelona 1929.
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Ruegenberg, col·laborador de Mies en el projecte i l’obra del pavelló, Mies pretenia 
buscar la mínima secció de pilars i jàsseres, així com evitar els canalons a les 
cobertes. Amb aquestes instruccions, el calculista E. Walther va resoldre els pilars 
de 180 x 180 mm11, i els voladissos amb unes corretges perimetrals de 24 cm. De 
tal manera que, encara que la coberta necessités utilitzar perfils més grans, des 
de l’exterior no fos visible, i els baixants es van amagar a l’interior de les parets 
de marbre. La coberta es va acabar amb enguixat per sota i pel cantell, donant 
l’aspecte d’una llosa de formigó de 24 cm12.

Segons les deduccions de Cirici, Solà-Morales i Ramos, els arquitectes 
responsables de la reconstrucció del pavelló alemany el 1986, i revisant les 
fotografies preses durant l’obra de 1929, l’estructura de la coberta es va resoldre 
amb un entramat de jàsseres i riostes IPN, probablement de 300mm, la dimensió 
de les quals disminuïa als voladissos i corretges perimetrals. Tal com es pot deduir 
de les imatges, els voladissos en les dues direccions estan resolts amb un doble 
perfil UPN de 210mm (escrit sobre el perfil).

L’encaix entre els pilars i les jàsseres es va realitzar mitjançant una platina 
octogonal horitzontal que feia de capitell. La secció del pilar cruciforme i la 
solució constructiva de la unió amb els fonament i coberta apareix publicada 
en els manuals de l’època, per exemple, en el de Walter Knapp de 1911. La 
solució publicada resol la unió entre pilars i jàsseres amb unes cartel·les per 
sota del forjat. Mies planteja una solució alternativa que fa el projecte més clar 
i permet la identificació dels elements arquitectònics, seguint els criteris bàsics 
de l’elementarisme plàstic. Amb la solució adoptada aconsegueix, per una banda, 
l’acabat inferior del forjat completament pla, i per l’altra, l’acabat del pilar amb 
la mateixa forma cruciforme contínua de dalt a baix, en tota la seva secció. 
Els encontres amb la coberta i la fonamentació seran diferents als estàndard 
publicats per Knapp. A la casa Tugendhat, encara simplifica més els encontres, 
i redueix les platines d’encaix a les seccions dels perfils. A partir del domini 
de la construcció, Mies busca i planteja aquelles solucions que resolguin els 
requeriments arquitectònics, aquells que els hi dóna el caràcter plàstic i artístic a 
l’estructura.

Mies, en cada cas, utilitza diferents solucions per a la fonamentació. Al pavelló de 
Barcelona la fonamentació consistia en uns pous de maó d’aproximadament 20 
x 20 cm i de tota l’alçada del pòdium, 1,20 m. Aquests pous rebien els pilars, de 
pou a pou la fonamentació es rigiditzava amb uns murs i s’acabava amb un forjat 
sanitari amb bigues metàl·liques i volta catalana, incorporant a la fonamentació 
del pavelló la construcció tradicional catalana. Aquesta fonamentació delimitava 
l’àmbit del projecte i construïa la plataforma. Els pous es van omplir amb grava i 
el terra es va pavimentar amb travertí13.

En una entrevista amb George Danforth, a l’agost de 2002, em va explicar que la 
solució constructiva de l’estructura del pavelló era la mateixa que ell va dibuixar 
per a la coberta de les cases pati, quan treballava al despatx de Mies van der Rohe 
als Estats Units, una solució amb jàsseres dobles separades pel gruix del pilar, 
que facilitava el pas de la xarxa d’instal·lacions. Tot i que les fotos conservades 
del pavelló en construcció no indiquen que fos així, durant les excavacions, amb 
motiu de la reconstrucció del pavelló, es van trobar restes de l’estructura en les 
quals entre els perfils en angle del pilar, creuava un perfil I en les dues direccions 
a diferent alçada, com el detall dibuixat per Danforth per suportar les jàsseres a 
les cases pati. Aquestes petites seccions en I, sembla que mai es van cargolar a 
cap altre perfil que indiqués la fixació a l’estructura per tangència. Les seccions 
que creuaven els perfils a l’alçada de la fonamentació augmentaven el moment 
d’inèrcia de la secció del pilar i evitaven el pandeig. Garantien, així, la verticalitat 
i l’estabilitat de l’estructura. Algunes peces es van trobar molt deteriorades per 
corrosió, però netes de ciment, la qual cosa indica que mai es va abocar formigó 
als pous, sinó que la unió va ser en sec. Aquesta solució en sec preveia el fàcil 
desmuntatge posterior de l’estructura per al seu reciclatge i reutilització.

A la casa Tugendhat, la fonamentació consisteix en pous que s’enfonsen per 



39. Mies van der Rohe. Pavelló 
Alemany a l’exposició universal de 
Barcelona de 1929.

Imatges de la fonamentació del 
pavelló en construcció, Barcelona 
1929.

40. Mies van der Rohe. Pavelló 
Alemany a l’exposició universal de 
Barcelona de 1929.

Imatges de la fonamentació del 
pavelló en construcció, Barcelona 
1929.

41. Mies van der Rohe. Pavelló 
Alemany a l’exposició universal de 
Barcelona de 1929.

Fonamentació, dibuix de Sergius 
Ruegenberg.
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sota del nivell freàtic. També apareixen unes riostes diagonals entre els pous de 
fonamentació que serveixen d’elements rigiditzadors addicionals14. Aquestes 
creus que rigiditzen l’estructura, també les veiem a la fonamentació de la casa 
Nolde, i als plànols de detall de l’estructura de la casa Lange.

A les fotografies conservades de la casa Tugendhat en construcció veiem algunes 
cartel·les fixades als pilars a l’alçada de la fonamentació, en espera de les 
jàsseres de l’entramat. Tal com mostren els dibuixos del manual de construcció 
de Knapp, l’ànima retallada de les jàsseres s’introdueix entre els angles que 
conformen els pilars, en les quatre direccions de l’entramat metàl·lic. Aquestes 
cartel·les només apareixen a l’alçada de la fonamentació, a la resta de l’edifici 
els encontres han de ser nets, ja que la geometria dels pilars es deixarà vista, i 
els forjats enguixats resten perfectament plans. També veiem com en dos dels 
pilars apareix la mateixa secció I entre els perfils en angle que vèiem al pavelló 
de Barcelona, només que en aquesta ocasió la secció I s’estén a tota l’alçada 
de la fonamentació. Amb aquesta solució, augmenta el moment d’inèrcia del 
pilar cruciforme, i alhora facilita la trobada amb els murs de maó que rigiditzen 
l’estructura.

El pilar com a element neoplàstic

El pilar aïllat reforça el valor de l’espai obert i continu, i facilita la planta lliure. 
“Resoldre bé l’esquelet significa resoldre’l amb claredat. Significa saber allò que 
realment és. És una estructura suportada en punts aïllats. Aquests suports, 
aquests pilars, són la llei de l’edifici, el principi de l’estructura. El principi és allò 
del qual tot procedeix; és l’irreductible sentit d’una cosa. L’intercolumni és el 
denominador comú de l’edifici; que no és de tants peus de llarg; sinó de tants 
pilars de longitud - de tantes crugies” 15. Mies ja no diferenciarà els seus edificis 
per materials, com havia fet amb la casa de maó o la casa de formigó, sinó que 
els construirà tots segons un mateix sistema de pell i ossos, això sí, segons els 
criteris plantejats per Viollet-le-Duc sobre la utilització sincera dels materials i 
l’expressió de la pròpia construcció.

Per a construir aquest pilar Mies utilitza la forma de creu a partir de 4 angles, que 
li dóna un aspecte més lleuger. En converses amb David Sharpe a l’IIT, sobre els 
motius pels quals Mies hauria construït el pilar cruciforme, Sharpe insistia en que 
Mies utilitzava els perfils i les solucions constructives que permetia la indústria 
d’una època. De fet, el pilar cruciforme s’utilitza per a la construcció de molts 
mercats de principis de segle, per exemple, el mercat de la Boqueria o el del Born 
de Barcelona, ambdós vistos i construïts amb pilars cruciformes.

44. Mies van der Rohe. Casa 
amb 3 patis, 1934 (Segons 
George Danforth, la mateixa 
solució constructiva que 
la utilitzada al pavelló de 
Barcelona) Aquestes relacions 
de tangència i superposició, 
derivades del món industrial, 
són les tècniques d’execució i 
muntatge que s’apliquen també en 
l’elementarisme plàstic.

43. Mies van der Rohe. Pavelló 
Alemany a l’exposició universal de 
Barcelona de 1929.
Restes de pilar trobades durant 
l’excavació (desembre 1984).

42. Mies van der Rohe. Pavelló 
Alemany a l’exposició universal de 
Barcelona de 1929.
Restes de pilar trobades durant 
l’excavació (desembre 1984).



45 i 46. Mies van der Rohe. Casa 
Nolde, 1929. Secció general i secció 
de l’entramat estructural.

47. Mies van der Rohe. Casa 
Herman Lange, 1927-1930.
Secció constructiva.
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Com hem vist, la secció del pilar compost ja apareix publicada al manual 
d’estructura metàl·lica de Walter Knapp de 1911, juntament també amb la secció 
en H composada per dos perfils U que Mies utilitza al bloc de la Weissenhof. 
L’autor del manual es refereix a aquests pilars com a seccions innovadores 
construïts amb perfils laminats reblonats, i sobre el pilar cruciforme explica que 
constructivament, per la seva secció, permet connexions molt senzilles i còmodes 
d’executar en totes direccions. Només anota una desavantatge: el moment 
d’inèrcia relativament petit de la secció, ja que la massa es concentra al centre de 
gravetat del conjunt. Es per això que aquest pilar no s’utilitza tant com la secció 
de dos perfils U, el pilar que Mies utilitza en el bloc de la Weissenhof.

El pilar cruciforme l’utilitza per primera vegada al pavelló de Barcelona, i a partir 
d’aleshores pràcticament en tots els projectes europeus fins el seu trasllat als 
Estats Units. Aquest pilar està format per 4 perfils iguals en angle reblonats, 
amb platines creuades que consoliden la secció com un únic pilar cruciforme. 
La distància entre els perfils és entre 10 i 12 mm, el gruix de les platines. En un 
plànol d’estructura de la casa Nolde, Mies acota la distància entre perfils en 11 
mm.

Segons un dibuix de Dirk Lohan, i coincidint amb el manual d’estructura metàl·lica 
de l’època, les platines que traven els perfils L del pilar cruciforme creuen 
alternativament en un sentit i el perpendicular a tota l’alçada del pilar. El detall del 
pilar per a la reconstrucció de 1986 afegeix un perfil T al extrems que augmenta 
el moment d’inèrcia del pilar.

48. Mies van der Rohe. Casa 
Tugendhat, 1929-1930. Secció de 
l’entramat estructural.

49. Mies van der Rohe. Casa 
Tugendhat, 1929-1930. Secció de 
l’entramat estructural.



50. Mies van der Rohe. Casa 
Tugendhat, 1929-1930. Detall 
constructiu.
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51. Mies van der Rohe. Casa 
Tugendhat, 1929-1930. Estructura 
metàl·lica en construcció.

52. Mies van der Rohe. Casa 
Tugendhat, 1929-1930. Estructura 
metàl·lica en construcció.

53. Mies van der Rohe. Casa 
Tugendhat, 1929-1930. Estructura 
metàl·lica en construcció.



55. Es clar el paral·lelisme que es 
pot establir entre la carrosseria 
dels cotxes per amagar i protegir 
els mecanismes i el xassís, amb el 
folre metàl·lic del pilar cruciforme.

56. A baix podem veure una fàbrica 
de cotxes Ford a River Rouge, 
Detroit, durant els anys 30.

57. Peter Behrens. Ventilador, 1927. 
58, 59 i 60. Diversos utensilis 
elèctrics, fabricats als anys 20 i 30.
61. Mies van der Rohe. Casa 
Tugendhat, 1929-1930. El pilar 
metàl·lic de la casa Tugendhat, de 
dues plantes d’alçada, es protegeix 
contra incendis amb morter o 
material aïllant, fent servir el folre 
cromat com a encofrat. Aquesta 
envoltant cromada és semblant a 
la protecció metàl·lica dels petits 
electrodomèstics i aparells elèctrics.

54. Mies van der Rohe. Casa 
Tugendhat, 1929-1930. Zona 
d’estar amb els pilars aïllats a 
l’espai, incorporant el paisatge com 
a fons de l’arquitectura.
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La desmaterialització del pilar

Un aspecte nou del pilar cruciforme que introdueix Mies en l’arquitectura és el 
folre metàl·lic que amaga tot el sistema reblonat, però que al mateix temps, 
manté la forma constructiva del pilar. Aquest plegat de xapa cromada que envolta 
el pilar, i que li dóna a l’estructura un caràcter refinat i sofisticat, té molt a veure 
amb el món del disseny industrial, dels electrodomèstics i petits aparells elèctrics, 
que amaguen els mecanismes de funcionament sota una protecció metàl·lica, o 
amb la indústria de l’automòbil i la manera com les xapes de la carrosseria oculten 
el xassís i els mecanismes de locomoció.

No oblidem que Peter Behrens, amb qui va treballar Mies, va ser un dels pioners 
en el desenvolupament del disseny industrial, i com a arquitecte de la AEG, va 
ser un dels impulsor del Werkbund alemany i el moviment modern. La vinculació 
i el compromís professional dels dissenyadors i arquitectes amb el món de la 
indústria, va fer possible la dignificació dels objectes industrialitzats. Els objectes 
de disseny industrial i els avenços del món de la construcció són molt publicats 
a la revista Die Form, la revista del Werkbund. Mies és també un arquitecte 
molt compromès amb la seva època, i sabrà traslladar a l’arquitectura aquelles 
tècniques que neixen del món de la indústria i l’automòbil, i que caracteritzen 
l’època. Per exemple, les finestres de l’estar de la casa Tugendhat s’amaguen 
totalment dins el tancament inferior, com les finestres dels automòbils, però ho 
fan mitjançant un mecanisme extret directament dels ascensors, amb un sistema 
de politges i contrapesos.

El pilar cruciforme és un pilar d’aspecte especialment prim i molt esvelt si el 
comparem amb els altres tipus de pilars que la indústria subministra durant els 
anys vint i trenta. Però a més, el folre de la xapa cromada augmenta encara més 
la sensació de primesa a causa del joc de reflexos que produeix, i que recorda als 
sistemes de reflexos ja estudiants per Mies amb els primers gratacels. 

La llum que es reflexa als pilars, vidres i marbres polits del pavelló, es reflexa 
a l’estructura cromada del mobiliari i a les baranes d’acer inoxidable de la 
casa Tugendhat. Aquest sistema de reflexos desmaterialitza els elements que 
construeixen l’espai, convertint els materials en brillantors i reflexos, amb 
una llum que procedeix de moltes direccions, rasant, minimitzant les ombres 
i augmentant la sensació de lleugeresa dels elements i l’espai16. En aquest 
sentit, és totalment contrari a les construccions clàssiques, de llums i ombres 
contrastades per la forta llum del sol mediterrani que augmenta la percepció de 
robustesa i pesantor de les construccions de pedra antigues. “Tal és la lluminositat 
que resulta, que la pròpia construcció es dissol en espai. De la brillantor, mil 
formes apareixen. Sobre el flotar de les coses, el sostre descansa. A l’eternitat, 
més enllà fins i tot del cau de l’enteniment, existeix aquest món intens, a l’espera 
sempre de la meravellosa experiència del seu descobriment“17. Quan Sergius 
Ruegenberg, col·laborador de Mies al pavelló de Barcelona, recorda que el 
calculista dimensiona els pilars de 18 cm, afegeix “a part del revestiment de xapa 
platejada de níquel que tindrien, per tal que les reflexions els fes invisibles, en la 
mesura del possible“18.

Amb cada projecte, Mies introdueix variacions en la tècnica i forma del folre dels 
pilars: cargolats i angulosos al pavelló de Barcelona, arrodonits sense mostrar 
l’ancoratge a la casa Tugendhat, on algunes envoltants són de bronze, i altres 
pilars apareixen vistos sense folre, a la zona de la cuina. La diversitat en el 
folre dels pilars enriqueix el sistema i introdueix la varietat en la sofisticació 
dels mecanismes d’unió. A la casa Tugendhat, “el folre metàl·lic dels pilars 
és més arrodonit que al pavelló de Barcelona. A més, utilitzant un sistema 
de baioneta, en el qual les peces de cobriment s’ancoren per separat, es van 
eliminar completament els cargols de l’exterior, permetent així una superfície 
llisa que realça l’efecte de mirall“19. “[...] Els pilars, tant a l’estar com a les àrees 
exteriors, estaven folrats per quatre beines en forma d’U que s’enganxaven entre 
elles amb una elaborada unió en baioneta de gran precisió que quedava oculta. 
Els revestiments dels pilars a l’interior de la casa van rebre una xapa de crom 



62, 63 i 64. Mies van der Rohe. 
Casa Tugendhat, 1929-1930. 
Mies incorpora, en dues de les 
finestres de la casa Tugendhat, 
uns mecanismes que permeten 
amagar els vidres sencers dins els 
tancaments exteriors, uns recursos 
que podrien ser semblants a les 
finestres dels automòbils.

66. Mies van der Rohe. Casa 
Tugendhat, 1929-1930. 
Dibuixos delineats dels 
mecanismes de les finestres.
Segons K. Frampton, també la 
casa Hermann Lange (1927-1929) 
està equipada amb làmines de 
vidre retràctil que podien baixar-se 
mecànicament fins la base.

65. Però Mies utilitzarà uns 
mecanismes motoritzats més 
sofisticats, consistents en un 
sistema de politges i contrapesos 
semblant els dels ascensors.
Els mecanismes dels primers 
ascensors principalment, 
consisteixen en un motor que 
acciona un sistema de politges 
i contrapesos, més o menys 
complexos segons l’alçada que es 
necessita cobrir.
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summament refinada com a Barcelona, mentre que els exteriors són de bronze, 
tot i que ara estan pintats de gris. A la fonamentació i les àrees domèstiques -
els pilars a la cuina i el rebost tenen rivets avellanats i estan pintats de blanc- es 
va prescindir dels revestiments, d’aquesta manera, només aquí es manifesta 
l’esquelet estructural de l’edifici. La làmina de crom summament reflectant 
a la zona d’estar, en conjunció amb la forma bàsica cruciforme dels suports, 
produeix un efecte més desmaterialitzant en conjunt, que gairebé nega la seva 
funció estructural. Va ser a Amèrica que Mies es va obsessionar amb “l’art de 
l’estructura”; aquí (Europa) l’estructura encara estava subordinada completament 
als efectes espacials”.20 

A diferència dels altres projectes construïts amb el pilar cruciforme, la casa 
Tugendhat té dues plantes d’alçada. Segurament és per això que entre els perfils 
L reblonats i el folre s’aboca un material que protegeix els perfils estructurals 
contra incendis, amb excepció dels pilars de la cuina i el rebost, que resten 
vistos. Potser l’edificació en aquesta zona es podia considerar d’una única planta, 
ja que la planta superior restava oberta per la terrassa d’entrada. En qualsevol 
cas, i sense conèixer les restriccions normatives de l’època, és cert que la casa 
Tugendhat contempla la possibilitat de construir amb el pilar cruciforme edificis 
de més d’una planta d’alçada. Per tant, podem entendre que Mies tenia la intenció 
d’aplicar-lo sempre en qualsevol edifici de qualsevol ús i alçada.

Els primers projectes que farà Mies als EUA continuen plantejant-se amb el pilar 
cruciforme, com la casa Resor, la primera versió del campus de l’IIT o el Museu 
per a una petita ciutat, entre 1938 i 1942. Projectes sense construir, ja que de 
seguida canviarà de pilar.

67. Mies van der Rohe. Casa 
Tugendhat, 1929-1930.
En aquesta imatge podem 
apreciar com una de les finestres 
del menjador està oberta, 
completament embeguda dins el 
tancament inferior.



68 i 69. Mies van der Rohe. Casa 
Resor, 1938.
Maqueta i fotomuntatge d’una 
possible vista des de l’interior de la 
zona d’estar.

70. Mies van der Rohe. Casa Resor, 
1938.
Plànol de construcció de 
l’estructura.

71. Mies van der Rohe. Casa Resor, 
1938.
Plànol de construcció de 
l’estructura.
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Quan el senyor Resor li encarrega a Mies el projecte d’una casa a Wilson, 
Wyoming, l’arquitecte Philip Goodwin ja havia construït l’ala nord i uns murs de 
fonamentació al llit del riu. Mies considerava aquests fonaments innecessaris, 
i va proposar eliminar-los. Va ser aleshores quan va plantejar la possibilitat de 
construir una biga pont com a estructura de la casa, amb uns tirants en diagonal 
que travessaven l’estar. Aquesta mateixa estructura ja l’havia plantejat Mies el 
1934 per a una casa a la muntanya. 

Finalment, l’estructura seria un entramat metàl·lic de pilars cruciformes interiors 
i amb voladissos, però sense els tirants, aprofitant els fonaments existents. 
Els pilars, tant a la zona d’estar com a les habitacions apareixen separats dels 
tancaments. Només el volum de la xemeneia oculta dos pilars. “[...] L’entramat 
resistent de la casa consistia en una estructura d’esquelet d’acer amb pilars 
cruciformes aïllats. En lloc de la funda de bronze originalment planifi cada per 
aquests pilars, el disseny modifi cat en la primavera del 1939 proposava una 
simple mà de pintura com a mesura econòmica“21. Mies planteja aquesta 
possibilitat segurament perquè ja en aquesta època, la tecnologia americana 
permet l’ús de la soldadura, podent-se soldar els quatre perfi ls entre sí i millorant 
l’aspecte fi nal respecte als perfi ls reblonats. L’ús d’una nova tecnologia que 
simplifi ca la construcció serà la que desplaci l’ús del pilar cruciforme de quatre 
angles per desenvolupar un de nou.

72. Mies van der Rohe. Casa en 
una vessant de muntanya, 1934. El 
projecte consisteix principalment 
en una biga recolzada en dos 
punts.

73 i 74. Mies van der Rohe. Casa 
Resor, 1938. Esborranys on apareix 
una proposta estructural amb 
tirants semblants a la casa de la 
muntanya de 1934.

75. Mies van der Rohe. Casa Resor, 
1938.
Detalls de construcció.
Es pot apreciar com el folre del pilar 
no arriba fi ns el sostre de fusta, 
potser per facilitar el muntatge i per 
mostrar, al menys parcialment, la 
construcció de l’estructura.



76. Mies van der Rohe. Agrupació 
de tres cases pati, 1938.

77 i 78. Mies van der Rohe. Primers 
projectes per als pavellons de l’IIT 
amb els pilars cruciformes, 1938-
1939.

80. Mies van der Rohe. IIT Student 
Union,  1938-1939.

79. Mies van der Rohe. IIT Civil 
Engineering Building, 1938-1939.
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Tal com diu Hilberseimer, la qualitat de la seva arquitectura resideix no només 
en el domini dels elements, sinó en l’ordre harmònic que s’estableix entre ells. 
La simplicitat en els detalls constructius requereix d’un esforç extraordinari, que 
Mies desenvolupa de manera persistent al llarg de tota la seva obra. Tal i com 
el defineix Hilberseimer, Mies és un artista, no un dissenyador, ni un inventor de 
formes, sinó un veritable mestre constructor. La seva arquitectura emergeix de la 
naturalesa del material i és l’encarnació de la veritat i l’harmonia22. El 1954 Philip 
Johnson recorda en un article el retret que sempre se li fa a Mies: “Tan simple 
com sigui possible, costi el que costi.”23

Des del primer moment, Mies reconeix el valor arquitectònic i espacial del 
pilar, dignificant al màxim l’estructura metàl·lica amb l’honestedat constructiva 
que reflexa la seva forma i acabat. Els pilars, amb cada projecte, tendeixen a 
perfeccionar-se, i aquesta actitud serà amb tots els projectes i constant al llarg 
de tota la seva obra. En aquesta primera etapa escull el pilar cruciforme i, com a 
element industrial, l’anirà perfeccionant constructivament, projecte rere projecte. 
Encara que els sistemes de relació entre els elements arquitectònics, com la 
repetició i la seriació, puguin considerar-se propis del món de la indústria, que 
defi neixen l’època, Mies sempre intentarà mostrar la infi nita varietat i riquesa 
d’espais diferents que permet la planta lliure, així com la varietat de materials, 
colors, textures, pedres naturals, fustes, vidres de diferents colors i graus de 
transparència amb la què es poden construir els plans que defi neixen l’espai 
modern. Fins i tot, la naturalesa adquireix el mateix valor que un pla de fons, 
canviant amb les hores del dia i les estacions.

Aquesta confi ança en la varietat que permet la planta lliure la veiem també 
en les agrupacions de cases pati, aconseguint infi nita diversitat d’espais sense 
recórrer a la repetició d’habitatges, encara que sí d’elements, com els pilars, o 
els tancaments de maó. A les agrupacions de cases pati, els tancaments entre 
les diferents parcel·les són murs de càrrega de maó, que comparteixen la funció 
estructural amb els pilars cruciformes metàl·lics a l’interior dels habitatges.

El pilar cruciforme, per la seva geometria i proporcions, pot semblar un pilar 
excessivament esvelt, no obstant això, a la casa Tugendhat té una alçada de tres 
plantes, i quan planteja les primeres propostes per als edifi cis del campus de l’IIT, 
el 1938, també l’estructura és un entramat de pilars cruciformes interiors, i els 
edifi cis són de quatre plantes d’alçada. Els pilars també estan endarrerits respecte 
al perímetre de l’estructura i sempre queden vistos a l’interior. Apareixen com 
als altres projectes, aïllats a l’espai, com dos sistemes diferents perfectament 
diferenciats i superposats, l’estructural i l’espacial. Amb la segona versió del 
campus de l’IIT, de 1942, Mies canviarà el tipus de pilar. El Museu per a una petita 
ciutat i el campus de l’IIT anuncien la nova escala que desenvoluparà Mies als 
Estats Units. 

81. Mies van der Rohe. Campus de 
l’IIT, primera versió, 1938-1939.





Segona època
El pilar grey H

2



1. Secció de la construcció d’una 
fàbrica tipus, amb pilars i bigues 
de fusta i fàbrica de maó. Primera 
dècada de 1900.
Els elements metàl·lics són: 
els cap de les bigues inclinades 
de la coberta que serveixen de 
recolçament sobre les jàsseres, uns 
tensors a la coberta, els caps de les 
jàsseres a la planta baixa i els caps 
de la fonamentació. 

2. Construcció d’una fàbrica tipus, 
segons una publicació de 1926.
Els elements metàl·lics apareixen 
als caps de pilars i bigues, als 
elements que fan de connectors i 
als caps de la fonamentació.



109

2.1 L’arquitectura industrial d’Albert Kahn,
 arquitecte de Henry Ford
 La indústria de l’automòbil i la repercussió
 de la cadena de muntatge en l’arquitectura

Grant Hildebrand, en un article publicat el 1998 a la revista Architectural Record, 
analitza la situació en què es troba el desenvolupament de les estructures 
metàl·liques en el moment en què Mies van der Rohe es trasllada a Xicago. 
Hildebrand reconeix que l’arquitectura industrial d’Albert Kahn és especialment 
representativa en aquell moment i afirma que en ella Mies van der Rohe troba el 
camí per a construir els edificis del campus universitari de l’IIT als Estats Units, 
que donaran pas al desenvolupament del segon pilar en l’obra de Mies1. 

Hildebrand estableix una relació entre els edificis d’Albert Kahn, que era 
l’arquitecte de Henry Ford i altres industrials de l’automòbil i l’aviació, amb els 
primers edificis americans de Mies van der Rohe. Segons Hildebrand, Milton 
Brown, al seu llibre “American Art”2, ja planteja l’arquitectura d’Albert Kahn 
com a anticipant de l’estil industrial d’acer, vidre i maó de Mies van der Rohe. I 
afegeix, a mode de anècdota, que un any després de l’arribada de Mies als Estats 
Units, George Nelson publica el 1939 “Industrial architecture of Albert Kahn” 
(“Arquitectura industrial d’Albert Kahn”), i Myron Goldsmith, alumne de Mies 
a l‘IIT, recorda al seu professor totalment embrancat en el llibre3. Hildebrand 
afegeix que l’arquitectura de Mies va canviar significativament aleshores, i va 
dirigir el seu interès cap a una estructura metàl·lica clara i manifesta.

A partir d’aquest article, vaig començar a investigar la possible influència que 
podia haver exercit Albert Kahn en l’obra de Mies van der Rohe, i les quines 
eren les circumstàncies que van fer que Mies abandonés el pilar cruciforme i 
construeixi les noves estructures amb els perfils americans I i grey. En aquest 
capítol anirem descobrint aquells aspectes tècnics que, de manera innovadora 
introdueix Albert Kahn en la pràctica de l’arquitectura, i que Mies després 
recollirà, els reinterpretarà formalment i els farà propis, aplicant criteris artístics i 
prenent decisions arquitectòniques en la mateixa línia neoplàstica i elementarista 
iniciada a Europa, i que mantindrà sempre al llarg de tota la seva obra.

El 1974, Grant Hildebrand publica “Designing for Industry: The Architecture of 
Albert Kahn” (“Disenyant per a la industria: L’arquitectura d’Albert Kahn”), on 
realitza un estudi molt extens i rigorós sobre l’obra industrial de l’arquitecte4. 
Els llibres de Nelson i el de Hildebrand, han servit de base en aquest treball per a 
l’estudi de l’arquitectura d’Albert Kahn.

Albert Kahn és un arquitecte de la mateixa generació que Peter Behrens. Va 
arribar d’Alemanya als Estats Units el 1880 amb la seva família, d’origen jueu, 
quan tenia 11 anys. El 1895 va fundar Albert Kahn Associates a Detroit. Tenia 
26 anys i una gran capacitat autodidacta com a arquitecte i com a empresari. Va 
organitzar la seva empresa, de centenars d’empleats, en equips multidisciplinaris, 
on arquitectes, enginyers i experts en amidaments i pressupostos treballaven 
conjuntament en el disseny de tot tipus d’edificis. Al llarg de la seva carrera 
patenta un sistema d’armat per al formigó, construeix edificis d’oficines, hospitals, 
residències, edificis d’oci i socials, impremtes, una gran part del campus de la 
Universitat de Michigan a Ann Arbor, i més de 2.000 fàbriques.

Durant els primers anys de professió de Kahn, just a principis del segle 



3. Albert Kahn, Henry Ford, Glenn 
Martin i Charles Sorensen. Charles 
Sorensen va ser director de la 
Ford Company durant el primers 
40 anys. Des de 1905 és cap del 
Departament de Disseny de la Ford 
Company i se li atribueix l’invent de 
la primera cadena de muntatge per 
la fabricació d’automòbils.
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XX, el naixement de la indústria de l’automòbil i l’arquitectura industrial li 
proporciona grans reptes professionals. Als anys vint les seves fàbriques 
rebien el reconeixement del món industrial però van passar inadvertides entre 
els arquitectes i el públic en general. A finals dels anys trenta i principis dels 
quaranta, els edificis industrials van anar adquirint major rellevància, no només 
sobre tot des del punt de vista tecnològic de les estructures, però també de la 
qualitat dels espais, i és aleshores quan es reconeix el valor arquitectònic de les 
seves obres. Alguns dels seus projectes industrials es van publicar en revistes 
d’arquitectura entre 1937 i 1943. Architectural Fòrum va dedicar a la seva obra el 
número d’agost de 1938, el 1939 es publica el llibre de George Nelson “Industrial 
Architecture of Albert Kahn” i el Weekly Bulletin de la Michigan Society of 
Architects dedica a Albert Kahn el número de desembre de 1941.

L’estil dels edificis per a la indústria

Els primers edificis industrials, com a tipus arquitectònic, no interessa als 
arquitectes, però sí la fàbrica com a símbol de la nova època. A principis 
del segle XX, els moviments artístics que s’estan desenvolupant promouen 
l’entusiasme pels valors de l’època, molt vinculats a la tecnologia i la indústria. El 
desenvolupament de la indústria pesada planteja nous reptes per a l’arquitectura, 
i la fàbrica es converteix així en un nou tipus arquitectònic que representa una 
nova època. Alguns arquitectes pioners del moviment modern, com Peter Behrens 
o Walter Gropius, van veure en la fàbrica el tipus edificatori que millor podia 
expressar l’esperit de la nova època5.

Tal com diu Hildebrand, Albert Kahn va prendre un camí diferent al de Behrens 
o Gropius, que el va portar a ser considerat el principal arquitecte industrial del 
segle XX. Es va enfrontar a la construcció de fàbriques deixant de banda les 
consideracions estètiques, i centrant-se gairebé exclusivament en les de caràcter 
pràctic i econòmic. Al costat dels grans industrials de l’automòbil i l’avió, va 
donar solució a les necessitats de producció des d’un punt de vista operatiu, de 
funcionament i eficàcia. Aquesta pràctica va donar lloc a nous patrons formals, 
de caràcter anònim i essencial, que no formaven part de cap discurs simbòlic. 
El seu enfocament pragmàtic el va portar a considerar el programa, l’estructura 
i l’economia com el centre del problema. El seu esperit pràctic i innovador va 
trobar la seva oportunitat en la construcció de fàbriques, que el va permetre 
desenvolupar un treball extraordinàriament genuí i creatiu.

L’organització pluridisciplinària de l’oficina d’arquitectura

La complexitat dels aspectes pràctics en la construcció d’una fàbrica requeria 
la interacció dels arquitectes amb altres especialistes dins l’equip de disseny. 
Albert Kahn va desenvolupar una nova visió del paper de l’arquitecte en 
permanent relació amb altres àrees d’experiència. L’organització del treball del 
seu despatx es basava en l’especialització i interacció de tots els camps. La 
mateixa especialització que es donava en una cadena de muntatge, s’estenia a 
l’organització del despatx, només que en aquest cas el producte era un servei. 
En l’administració li ajudaven els seus germans Louis i Moritz. La resta de 
l’empresa es dividia en dos departaments, el tècnic i l’executiu, que consensuaven 
permanentment totes les decisions que s’havien de prendre, des de l’inici del 
projecte i durant tot el procés de disseny, encara que el departament tècnic tenia 
més dedicació durant la definició del projecte, i el departament executiu durant 
l’obra. Aquesta connexió permanent de l’equip suposava un estalvi de temps i 
diners, ja que els requeriments tant funcionals, com executius i econòmics es 
tenien en compte des del principi6.

Tal com assenyala Hildebrand, Albert Kahn ha fet grans contribucions a 
l’arquitectura, però és especialment important perquè va ser pioner en dos àmbits 
de treball especialment representatius de l’època: el de l’arquitectura industrial i 
el de organització del despatx d’arquitectura com una gran empresa.

Des de 1902 es va envoltar de clients i amics, que van ser, en part, la clau 



4. Armat d’una jàssera de 
formigó, publicat a International 
Correspondence Schools, 1908.

5. Julius Kahn. Sistema Kahn 
d’armat del formigó, publicat a 
International Correspondence 
Schools, 1905.

6. Diferents barres d’armat. El 
sistema patentat per Julius Kahn és 
la (c) del llistat de la dreta, publicat 
a International Correspondence 
Schools, 1911.

7. Detalls del sistema Kahn, 
diagrames de càrrega, publicat 
a International Correspondence 
Schools, 1905 i 1907. L’element 
bàsic de reforç era una barra 
de secció rectangular amb 
extensions en angle que resistien 
la tracció inferior de la jàssera. 
Aquestes extensions es podien 
retallar i doblegar cap amunt per 
contrarestar les tensions diagonals. 
El sistema va ser patentat com al 
“sistema Kahn de formigó armat”, 
però la barra de Kahn era realment 
difícil de manipular. També era 
molt difícil doblar els extrems 
per millorar l’adhesió al formigó i 
prevenir el lliscament, pel fet que 
la longitud de les ales era limitada.
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de l’èxit: Henry B. Joy (president de la Packard Motor Car Company), William 
Durant (fundador de la General Motors i la Chevrolet), els germans Fisher (Fisher 
Automobile Company), Glenn Martin (Glenn L. Martin Company, d’aviació), i, 
sobretot, Henry Ford (Ford Motor Company). En companyia d’aquests homes 
trobaria un camí ple d’estímuls i reptes professionals. 

La ciutat de Detroit a principis del segle XX, centre de la indústria de 
l’automòbil

Les fàbriques, des de la Revolució Industrial i fins ben entrat el segle XX, eren 
típicament multiplanta. Eren importants centres d’atracció de població, i la seva 
localització dins la trama urbana de ciutats absolutament congestionades les 
obligava a aprofitar el màxim possible la superfície ocupada, i per tant havien 
de pujar en alçada. Eren d’estructura de murs de càrrega, construcció pesada 
de forjats i cobertes, i finestres de modestes dimensions7. Els primers nou 
edificis que va construir Albert Kahn per a la Packard eren d’aquest tipus. Però 
l’edifici Número Deu va significar un pas endavant en el desenvolupament de 
l’arquitectura industrial. Amb ell Albert Kahn iniciava un camí, tal com indica 
Hildebrand, del tot inusual per a un arquitecte: el del treball pragmàtic.

Quan Albert Kahn inicia la seva carrera com a arquitecte, l’automòbil era un 
experiment aïllat. Es fabricava en petits garatges gairebé com un hobby, no existia 
com a vehicle utilitari. Més tard, l’invent de l’aeroplà, seguiria el mateix camí. No 
obstant això, a la mort d’Albert Kahn, ja es fabricaven milions de cotxes a l’any, 
els avions transoceànics de gran capacitat eren habituals, i Europa vivia la guerra 
més mecanitzada de la història. Tal com afirma Hildebrand, la carrera professional 
d’Albert Kahn coincideix amb el període de desenvolupament i maduresa de la 
indústria pesada i la indústria de l’automòbil, i aquesta circumstància va ser una 
sort tant per a Kahn com per a l’arquitectura industrial, ja que ell era la persona 
ideal per servir aquest extraordinari creixement.

La història de Detroit va afavorir la localització de la indústria de l’automòbil. 
L’acer Bessemer s’havia produït comercialment per primera vegada als Estats 
Units a Wyandotte, a les afores de Detroit el 1864, i això va fomentar la 
instal·lació de foses i trens de laminació, que encara avui continuen actius. A més, 
Detroit atreia la indústria perquè era port dels Grans Llacs i estava situada a la 
línia de ferrocarril que unia l’est dels Estats Units amb Xicago. Això, alhora, va 
impulsar la fabricació de vagons de tren des de 1830. La Pullman Company s’hi va 
establir cap el 1871, i des d’aleshores fins ben entrat el canvi de segle va ser una 
de les principals i més pròsperes indústries de Detroit. Les seves tècniques, equip 
i personal, arribat el moment, van poder fàcilment fer la transició cap la fabricació 
del automòbil. La fundació de la Ford Motor Company, el 1903, va consolidar 
Detroit com a centre de la indústria de l’automòbil.

Quan Mies arriba als Estats Units i coneix l’arquitectura d’Albert Kahn, 
pràcticament de manera immediata, incorpora en els seus projectes gran part 
dels seus principis arquitectònics, que ara anirem descobrint.

LES ESTRUCTURES DE FORMIGÓ D’ALBERT KAHN

1. La introducció del formigó armat a les fàbriques d’automòbils

La construcció amb fusta dels edificis industrials multiplanta i els sistemes 
d’il·luminació de gas augmentaven el risc d’incendis. Per això, a principis del segle 
XX, i paral·lelament a la incorporació en la construcció d’elements metàl·lics, van 
sorgir un gran nombre de patents vinculades a l’estructura de formigó. Albert 
Kahn i el seu germà Julius, enginyer, comencen a treballar en aquesta direcció 
i introdueixen en l’edificació un sistema d’armat per al formigó. Junts, entre 
1902 i 1903, havien construït amb formigó l’Edifici d’Enginyeria de la Universitat 
de Michigan a Ann Arbor, i de seguida Julius va fundar la Truss Concrete Steel 
Company de Detroit per a fabricar el seu propi disseny de barra d’armat.



8, 9 i 10. Albert Kahn. Plant 
Number Ten, Packard Motor Car 
Company, Detroit, 1905.
Edifici multiplanta amb estructura 
de formigó armat vist, amb 
tancament de pilar a pilar, d’ampit 
de maó i grans finestres de vidre. 
Construït amb la barra d’armat 
sistema Kahn. L’edifici inicialment 
es va construir de dues plantes de 
60 x 322 peus (18m x 98m), amb 
crugies de 5 x 10m. El 1909 es 
van afegir els dos pisos superiors 
planificats des del principi.
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El 1903 la Packard Motor Car Company de Detroit li encarrega la construcció 
d’una planta industrial, aquest encàrrec introduiria a Albert Kahn i la indústria 
de l’automòbil en la construcció de fàbriques amb formigó armat. Les primeres 
nou fàbriques del complex les va construir sota un disseny convencional sense 
cap ordre especial entre els diferents volums. El 1905 Albert i Julius Kahn 
van dissenyar l’edifici Número Deu amb la intenció que fos la primera fàbrica 
d’estructura de formigó armat als Estats Units8. La Truss Concrete Steel, sota la 
direcció de Julius Kahn, va dissenyar l’estructura de l’edifici.

Els avantatges de la planta Número Deu sobre els nou edificis anteriors 
de la planta de la Packard eren considerables. En primer lloc augmentava 
significativament la distància entre els pilars amb una crugia de 5 x 10 m, en 
els primers edificis havia estat de 5 x 7,5 m. Això donava molta més amplitud 
a l’espai, a més de millorar la protecció contra incendis. També, les portes i 
finestres en façana podien obrir-se molt més. Les jàsseres, distanciades entre sí 
5m i de cantell, permetien que el vidre pogués estendre’s de pilar a pilar i fins el 
sostre, augmentant així la il·luminació interior. 

L’entramat estructural de formigó es va deixar totalment vist, tant a l’interior 
com a l’exterior. En cada planta, l’ampit de les finestres eren de fàbrica de maó 
i es rematava amb una peça de formigó just a l’alçada d’una taula de treball. La 
resta del tancament fins el forjat superior eren finestres, assegurant bona llum 
per treballar i ventilació. La simetria i regularitat en les obertures i els elements 
arquitectònics es va aplicar sempre que va ser possible.

El primer paral·lelisme entre l’arquitectura de Kahn i Mies el podem establir 
amb aquest edifici i els primers edificis americans de Mies que ha de construir, 
per raons econòmiques, amb estructura de formigó, com el IITRI Engineering 
Research Building, els edificis d’apartaments de l’IIT, o el Promontory 
Apartments.

11. Albert Kahn. Plant Number 
Ten, Packard Motor Car Company, 
Detroit, 1905.



12 i 13. Albert Kahn. Fábrica Geo 
N. Pierce Plant, Buffalo, 1906.
Edificis d’una planta ordenats pel 
mateix mòdul estructural, que 
permet llibertat en la distribució 
horitzontal dels processos de 
fabricació mitjançant fluxos de 
circulació.

14. Albert Kahn. Primera unitat per 
a la Ford Motor Company Plant, 
Highland Park, Detroit, Michigan, 
1909.

15. Albert Kahn. Ford Motor 
Company Plant, Highland Park, 
Detroit, Michigan, 1913.
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2. El mòdul estructural, element d’ordre de construcció i planejament

L’estructura principal dels edificis de la Pierce Plant també és de formigó armat 
(Buffalo, 1906), però Albert Kahn introdueix una novetat important: la major part 
de la fàbrica es distribuïa en planta baixa, la qual cosa aportava considerables 
avantatges a l’edifici. El procés de fabricació es podia organitzar horitzontalment, 
el sostre podia il·luminar totes les àrees i, per tant, les dimensions dels edificis 
no es limitaven en funció de la il·luminació que poguessin rebre de les façanes, 
sinó que podien créixer en amplada i longitud tot el que fos necessari, en funció 
dels processos de fabricació i muntatge. La distribució en planta i els processos 
de fabricació assumien una configuració rectilínia. Les diferents operacions 
de fabricació i muntatge es localitzaven en edificis de diferents requeriments 
estructurals, però es relacionaven entre ells segons els processos de treball, ja 
que el producte, durant el seu procés de fabricació, passava d’un edifici a altre. 
La matèria primera arribava en ferrocarril o camions a la sala de recepció de la 
nau de soldadura, des d’allà es portava a la nau de fabricació i acoblament per 
ser processada al llarg d’un flux de circulació, i, finalment, el treball entrava a 
la nau de carrosseria. El cotxe complet es portava al garatge, des d’on es podia 
distribuir, de nou en ferrocarril o camions. Els tres edificis principals (fabricació, 
acoblament i carrosseria) estan interrelacionats formalment per un mòdul 
estructural comú, que, mitjançant múltiples i submúltiples, determinava la posició 
dels pilars. Tal com assenyala el propi Albert Kahn, el disseny de fàbriques obre 
una nova perspectiva tant a la construcció com al planejament. L’estructura 
ordenava tota la intervenció arquitectònica i urbanística. També Mies van der 
Rohe, després de 1939, precisament en les dates en què coneix la publicació sobre 
Albert Kahn, ordenarà el campus de l’IIT, i tots els seus projectes, a partir dels 
mòduls estructurals. De fet, la primera versió d’ordenació del campus de l’IIT que 
fa Mies no contempla aquest sistema d’ordre, mentre que sí que ho fa la segona 
versió. 

D’aquesta manera, la Pierce Plant va introduir a la indústria de l’automòbil, la 
fàbrica d’una planta única d’extensió indeterminada, il·luminada pel sostre, i 
organitzada a partir d’un mòdul estructural comú sobre una matriu clara, que 
ordenava el sistema de fluxos de circulació. Hildebrand afegeix que la planta 
sembla tan idònia per a les operacions de cadena de muntatge, que és sorprenent 
adonar-se’n que aquest sistema de muntatge no es va aplicar en la producció 
de l’automòbil fins el 1913, gairebé set anys després del projecte de la Pierce. 
Hildebrand dedueix que és bastant probable que Kahn s’adonés que la distribució 
de la Pierce era d’allò més apropiada per a la cadena de muntatge, i, després de 
converses amb Ford, els dos homes servissin de mutus catalitzadors per a les 
idees de l’un i l’altre.

3. La repercussió de la cadena de muntatge en l’arquitectura

L’obra de la Packard i la Pierce va conduir a Henry Ford, el major fabricant de 
cotxes del moment, a escollir a Albert Kahn a mitjans de 1908 per a la nova 
fàbrica del Model T. L’emplaçament era un solar de 230 acres a Highland Park, 
a la perifèria de Detroit, amb accés a la terminal de ferrocarrils, una línia de 
circumval·lació que connectava amb tots els trens que entraven a Detroit. També 
en aquesta planta, la unitat bàsica de disseny és clarament la crugia estructural. 
Aquest sistema d’ordenació per a la projectació dels edificis serà cada vegada més 
evident. Al llibre “Albert Kahn. Builder of Detroit”, Roger Matuz explica com Ford 
indica a Kahn la necessitat d’iniciar a ocupar el solar d’una manera estratègica i 
absolutament nova i revolucionària des del punt de vista empresarial. En lloc de 
situar l’edifici d’oficines centrat en el solar, de manera representativa, com era 
habitual, Ford proposa començar a ocupar el solar per un extrem, així l’edifici 
podria créixer tot el que el solar permetés, en previsió d’una futura ampliació de la 
fàbrica9.

Per a Highland Park, Ford va introduir un sistema de rampes que traslladaven 
els components per gravetat. Ja s’utilitzava en operacions com l’empaquetat 
d’aliments, però Ford li va donar una nova escala. El procés consistia en desplaçar 



16, 17, 18 i 19. Albert Kahn. Forge 
Shop, Packard Motor Car Company, 
Detroit, 1911. Taller de fosa.
De forma aparentment inacabada, 
l’estructura és vista tant des de 
l’interior com des de l’exterior.
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el producte per mitjà d’una cinta transportadora contínua al llarg de diferents 
fases de manipulació, cadascuna de les quals era estacionària. En comparació 
amb el mètode anterior de portar les diferents operacions al producte o desplaçar 
el producte en un procés no continu, la cadena de muntatge mecanitzada va 
resultar ser més eficient tant en el rendiment d’homes com de màquines. Aquest 
procés es va dir producció en massa però la producció en grans quantitats era 
només un dels seus objectius, Ford el va definir com un procés de fabricació 
sota set principis essencials: energia, precisió, economia, continuïtat, sistema, 
rapidesa i repetició. La cadena de muntatge va significar el final de les fàbriques 
d’automòbils multiplanta de formigó. Els edificis multiplanta no eren efectius: 
les cintes transportadores que salvaven nivells no podien allotjar processos de 
muntatge. Els ascensors, a part de ser un equipament car, requerien un equip 
d’operaris i espai per a la càrrega i descàrrega. Aquestes ineficiències van donar 
pas al disseny de la fàbrica en una única planta. La necessitat de l’organització 
dels processos de fabricació i muntatge en una única planta, i la necessitat 
de preveure el futur creixement, va fer que els industrials busquessin grans 
extensions de terreny per localitzar les seves fàbriques. El primer a tenir aquesta 
iniciativa va ser Ford a Rouge River, prop de Detroit, on construiria unitats 
extensives d’una planta.

LES ESTRUCTURES METÀL·LIQUES D’ALBERT KAHN

1. La recerca d’un sistema estructural integral
 
Totes aquestes qüestions pràctiques que comportaven la implantació de la cadena 
de muntatge i la construcció d’unitats extensives d’una planta, va obligar a un 
canvi en el disseny de l’estructura. Kahn va abandonar definitivament l’estructura 
multiplanta de formigó, per construir estructures d’acer d’una sola planta. En 
comparació amb el formigó, la construcció en acer permetia llums més grans i 
lleugeres, i eren molt més ràpides de construir. El material no requeria encofrat 
ni temps d’enduriment, i la fàbrica entrava abans en funcionament, una avantatge 
considerable per a l’indústria des del punt de vista econòmic. Els avantatges de 
la construcció amb formigó com la protecció contra incendis, la capacitat per 
reduir les vibracions i la resistència a la corrosió són especialment significatius 
en edificis multiplanta, però no ho són tant en edificis d’una planta. La vibració 
de les màquines perd importància si aquestes s’assenten sobre una superfície 
directament recolzada sobre el terreny. En canvi, els avantatges que ofereix una 
estructura d’acer en un edifici d’una sola planta, sí que són considerables. A més, 
la distribució de la maquinària i sistemes de transport intern es simplifiquen quan 
les dimensions de les crugies són grans. Encara que les crugies de formigó podien 
ser de més de 12 m (40 peus), i en la Pierce eren de 18 m (61 peus), el pes resulta 
desproporcionat per llums més grans de 15 m (50 peus).

La Packard Forge Shop de 1911 significa per a Kahn l’inici d’una recerca en 
sistemes integrals que resolen al mateix temps estructura, enllumenat i 
ventilació, una recerca que des d’aleshores es convertirà en el seu principal 
interès. De fet, els pilars a les ampliacions de 1914-1915 per a la Highland Park 
Plant, o el Laboratori d’Enginyeria de Dearborn de 1922, porten al seu interior 
conductes d’instal·lacions per a la distribució d’aire10. L’aplicació directa de la 
solució considerant únicament criteris utilitaris, econòmics i funcionals, dirigeix 
l’arquitectura cap a un nou tipus arquitectònic, cap a noves formes totalment 
desproveïdes de qualsevol afegit més enllà de la seva pròpia lògica constructiva. 
L’interès del disseny únicament es centra en aspectes pràctics, com la millora 
de les instal·lacions, les possibilitats de llum i ventilació, o el futur creixement i 
extensió de la fàbrica11.

Altres arquitectes contemporanis com Gropius, Behrens, o Mendelsohn dissenyen 
edificis acabats, compositivament complets. La Packard Forge Shop expressa 
just el contrari. Kahn no té cap interès en formes compositives o acabades. Al 
contrari, el resultat de la seva arquitectura és una secció estructural tipus que 
es pot estendre tant com la indústria requereixi i l’emplaçament permeti. Aquest 
plantejament va ser resultat de la pròpia naturalesa dinàmica de la indústria i 



20, 21 i 22. Albert Kahn. Eagle 
Plant, Ford Motor Company, Rouge 
River, Detroit, 1917.
Aquesta fàbrica pretenia construir 
submarins en sèrie, a la manera 
del cotxe Model T. L’edifici 
és d’estructura metàl·lica i 
tancaments lleugers.
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de la col·laboració directa amb els industrials. Serà particularment interessant 
el plantejament del futur creixement i expansió de la planta industrial. Amb 
aquesta intenció, l’interès per l’acabat compositiu de l’edifici no té sentit, al 
contrari, calia desenvolupar una seriosa investigació arquitectònica sobre els 
elements constituents d’una cèl·lula típica, que pogués repetir-se en una extensió 
indeterminada. La indústria pesada estava en permanent creixement i les plantes 
industrials de seguida quedaven antiquades i obsoletes. El plantejament lineal de 
l’edifici era pràctic, facilitava el creixement de la planta, simplificava els detalls 
i evitava el disseny de peces especials. Tal com afirma Hildebrand, en veritat 
l’obra d’Albert Kahn era més anàloga a la turbina o al cotxe de carreres que la 
interpretació simbòlica que poguessin fer els artistes europeus.

També utilitzaria acer per a l’estructura de la immensa Eagle Submarine Chaser 
Plant de la Ford Motor Company. Henry Ford havia convençut el govern de que la 
construcció del vaixell de guerra es podia produir en massa com el Model T, amb 
similar economia i velocitat, i el 1918 va aconseguir l’encàrrec per construir-lo. 
Va construir una fàbrica d’una planta amb previsió de poder créixer i totalment 
diàfana, no només per facilitar les operacions internes, sinó l’entrada de les 
matèries primeres i la sortida del producte complet amb la mateixa facilitat. 
L’emplaçament de Highland Park, amb una extensió de 2.000 acres sobre el Rouge 
River era ideal; estava servit per les principals línies de ferrocarril, i també pel 
riu, que unia el Rouge amb els principals ports dels Grans Llacs, i el disseny poc 
profund del vaixell permetia la seva avarada directament al riu. Es va ampliar 
i drenar una part del riu, es va construir un port subordinat i unes rampes 
d’avarada al costat del nou edifici. La Eagle Plant consolidava el canvi decisiu de 
l’arquitectura industrial cap a les estructures d’acer i els tancaments lleugers com 
a solució integral.

L’encàrrec més semblant al desenvolupat per a Ford va ser probablement el de la 
Krupp d’Essen, a Alemanya, amb la diferència de que el tipus de fàbrica no exigia 
tants requeriments arquitectònics. Les grans armes de la Krupp no es muntaven 
en cadenes de muntatge, per la seva gran dimensió i pes es fixaven a terra. Els 
components petits s’acostaven a les posicions d’acoblament i els grans mitjançant 
enormes grues elevades que recorrien tota la longitud de les naus. Aquest mètode 
de treball permetia edificis individuals i estructuralment independents, ja que 
no existia un sistema de flux que vinculés tot el complex, podien tenir diferents 
sistemes i mòduls estructurals, fins i tot, la fabricació de components petits es 
podia realitzar en edificis de diverses plantes d’alçada. Com qualsevol industrial, 
la Krupp també voldria reduir els costos de producció en la mesura del que fos 
possible, però, per la naturalesa del producte i el mercat al qual es dirigia, no 
tenia la pressió de la Ford. L’armament de la Krupp es venia, no en funció del baix 
cost del producte, sinó en funció de l’alta destructivitat. Allò que era important del 
negoci era la innovació tècnica, l’habilitat del venedor o la política internacional, 
però en els seus anuaris no consta cap indicació sobre les consideracions 
arquitectòniques per rendibilitzar les operacions de fabricació. Fins l’època de la 
seva destrucció en 1943-1945, molts dels edificis eren multiplanta, concebuts com 
a entitats independents amb estructura de parets de càrrega de maó.

En el cas dels edificis industrials per a la fabricació d’automòbils era necessari, 
per tal de complir amb els objectius econòmics, valorar qüestions de disseny 
i planejament. Per a la competició econòmica era especialment important la 
implantació de la línia de muntatge i la previsió de creixement. Aquests dos 
objectius principals van conduir a Albert Kahn a la recerca i desenvolupament de 
fàbriques amb estructura vista d’acer com a part d’un sistema integral. 

2. La sistematització del mètode i els criteris de disseny (llums de 12 a 
15m)

Després de la guerra, Ford es va convertir en l’únic propietari de la companyia, i 
va fer tot el possible per no dependre de proveïdors i subcontractistes. Per això 
va planificar la Rouge Plant per fabricar tots els components possibles del Model 
T. Segons Hildebrand, la Glass Plant de la Rouge de 1922 es va convertir en el 

23 i 24. Albert Kahn. Eagle Plant, 
Ford Motor Company, Rouge River, 
Detroit, 1917.



25, 26 i 27. Glass Plant, Ford Motor 
Company, Rouge River, Detroit, 
1922.
Els tancaments, gairebé totalment 
de vidre, per primera vegada 
passen de manera contínua per 
davant de l’estructura.
Es simplifica i comença a 
sistematitzar el sistema de 
tancaments.

28. Glass Plant, Ford Motor 
Company, Rouge River, Detroit, 
1922.
Infografia realitzada per S. Flavio 
Espinoza (modelatge) i Andreas 
Backer (renderització).
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prototip dels edificis de Ford dels anys 20, ja que conté l’essència de l’arquitectura 
industrial, i, probablement fa més justícia al terme “revolucionari” que qualsevol 
altre edifici del segle vint12. Inicia el desenvolupament cap a l’estandardització de 
solucions en l’edificació industrial, no de fórmules fixes, sinó de la sistematització 
d’un mètode i criteris de disseny13. 

El disseny de les fàbriques de Kahn respon a la intenció d’integrar els sistemes 
de l’estructura i els tancaments amb la distribució en planta de la maquinària i 
els processos de fabricació, així com donar resposta a les necessitats de llum i 
ventilació.

A finals dels anys vint, l’oficina de Kahn ja havia establert uns requisits bàsics 
que definien una planta estandarditzada com un gran espai lliure i flexible per 
a la producció genèrica, i que aplicaria de manera sistemàtica en les seves 
fàbriques. “Els pilars en edificis d’una planta haurien de situar-se en línia a una 
distància d’entre 25 i 40 peus (7,5 i 12 m) ... Els edificis d’una planta, en general, 
haurien de tenir una alçada lliure de 14 peus (4,25 m) sota l’estructura de la 
coberta. Aquesta distància, per descomptat, no té en compte l’espai per a grues 
o transportadors elevats que requeriran tractament especial“ 14. Durant els anys 
trenta l’oficina desenvolupa aquest sistema en els diferents projectes que porta 
a terme. Va sistematitzant i simplificant el sistema de bigues, provant diferents 
graus d’integració i simplicitat de l’estructura, lluernes i tancaments, amb llums 
aproximadament d’entre 12 i 15 m.

Hildebrand afirma que la Rouge va ser el complex industrial més important de la 
seva època. Va ser admirada per Moholy-Nagy, que va incloure una fotografia, 
sense esmentar l’arquitecte, al seu “Von Material zu Architektur” de 1929 (“Del 
material en l’arquitectura”). També per Le Corbusier en “Vers une Architecture” 
(“Cap a una arquitectura”) que va incloure fotografies d’edificis de fàbriques 
americanes, entre elles la primera unitat de la Ford a Highland Park, sense 
especificar la fàbrica que era, ni el nom de l’arquitecte. Als Estats Units, la 
Rouge es va publicar en diaris industrials i d’enginyeria, però no en publicacions 
arquitectòniques, ni tan sols pel seu interès en aspectes pràctics de disseny. 
No obstant això, segons Hildebrand, com a complex industrial va ser el més 
important de la seva època15.

La disposició de les lluernes de les cobertes faciliten la ventilació i la il·luminació 
dels treballs. Mentre que les lluernes a la Machine Shop de Highland Park, com 
era habitual a la construcció industrial, s’orientaven a nord, tant en la Forge 
Shop de la Packard com en la Eagle Plant de la Ford, les lluernes s’enfronten a 
les quatre direccions cardinals. L’orientació a nord disminueix la uniformitat de la 
llum, i condiciona la distribució dels processos i, per tant, limita la flexibilitat en 
la distribució de la planta. Per això Kahn, a partir de 1920, no torna a utilitzar els 
sostres en dents de serra. Això no va ser així en el treball d’altres dissenyadors 
d’edificació industrial. Per exemple, la Austin Company, potser l’empresa més 
important d’arquitectura industrial després de la de Kahn, va utilitzar els sistemes 
en dents de serra fins el 1940. Segons Hildebrand, Kahn va ser el primer a 
prescindir, tan aviat i de forma permanent, d’aquest tipus d’estructura de coberta. 

El tancament en façana de la Glass Plant consisteix en grans superfícies planes 
exclusivament d’acer i vidre. S’estenen de forma ininterrompuda per davant de 
l’estructura per simplificar i minimitzar les tècniques d’unió, resultant l’edifici 
en un simple i econòmic volum prismàtic. La configuració de la planta també 
és simple. Aquestes decisions arquitectòniques suposen mesures econòmiques 
significatives, i el més important, la construcció és ràpida i la planta entra en 
funcionament abans. Aquest és l’element crucial de l’operació econòmica. L’estudi 
de la envoltant va ser el centre dels esforços d’Albert Kahn de la dècada següent.

3. Eficiència estructural (llums de 18 a 30m)

La planta de camions de la Chrysler a Detroit, de 1937, introdueix una novetat 
en el disseny de l’estructura: els voladissos compensats. Un sistema que afegeix 



31, 32, 33, 34 i 35. Albert Kahn. 
Taller de premsat en De Soto de 
la Chrysler Corporation, Detroit, 
1936.
Les cobertes s’adapten a la forma 
de les lluernes. Es va construir sis 
mesos més tard que la Chevrolet, 
i té un esquema similar. El mòdul 
bàsic en planta és de nou 12 x 
12m (40 x 40peus), i es divideix 
o duplica quan els processos de 
fabricació ho requereixen. La 
forma de la jàssera no respon 
exactament als requeriments 
estructurals, la seva alçada es 
redueix als extrems per integrar 
parcialment la lluerna, i tan sols 
dues petites “orelles” s’aixequen 
sobre l’estructura de la coberta, 
ampliant l’entrada de llum. En 
aquest cas, les lluernes estan molt 
més integrades a la geometria de 
les triangulacions de l’encavallada. 
Per simplificar el tancament, els 
canvis d’angle no s’expressen 
amb vidre en el tractament de la 
façana.

29 i 30. Albert Kahn. Chevrolet 
Motor Division Commercial Body 
Plant, Indiannapolis, 1935.
Estandardització dels elements de 
façana. A la planta de la Chevrolet 
de 1935, el tancament exterior 
el formen un ampit de maó i una 
cortina de vidre independent 
a l’estructura per davant de 
l’entramat. La simplicitat i 
estandardització del tancament fan 
que l’edifici sigui fàcil de construir, 
i per tant altament econòmic. Els 
sistema de lluernes es superposa a 
les encavallades.
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36, 37 i 38. Albert Kahn. Curtiss-
Wright Corporation Stack Shops 
and Storage Building, Buffalo, 
1938.
Les encavallades són molt altes 
al centre (3,80m) i es recolzen 
sobre els cordons inferiors de les 
jàsseres longitudinals contínues 
que transfereixen les càrregues 
als pilars (crugia de 15m) i 
proporcionen tota la resistència 
contra els esforços laterals. 
La lluerna de nou requereix només 
una petita estructura triangular 
addicional. Tots els elements 
treballen com un sistema integrat, 
els alçats exteriors són resultat 
directe d’aquest sistema unitari.

39, 40 i 41. Albert Kahn. Chrysler 
Corporation Tank Arsenal, Detroit, 
1941.



42, 43, 44, 45 i 46. Albert Kahn. 
Half-Ton Truck Plant, Chrysler 
Corporation, Detroit, 1937.
Sistema de voladissos que 
compensa les càrregues i optimitza 
l’estructura, ja que treballa amb el 
mínim material addicional.
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eficiència estructural a l’edifici, ja que la posició del pilar respecte a les jàsseres  
de la coberta planteja dos voladissos compensats, redueix la quantitat d’acer 
per als mateixos requeriments estructurals i, per tant, optimitza l’estructura. La 
planta consta de dos edificis, al nord l’edifici d’acoblament, i al sud, al llarg d’un 
ramal de ferrocarril, l’edifici d’exportacions. Al primer, els pilars formen una trama 
de 12 x 18 m (40 x 60 peus), al segon de 12 x 12 m (40 x 40 peus). Suspeses 
del cordó superior de les jàsseres principals pengen en sentit perpendicular i 
a intervals de 6 m (20 peus) unes bigues d’ànima plena que donen forma a les 
lluernes. En les plantes de la Chevrolet i De Soto, el mòdul era de 12 x 12 m (40 
x 40 peus). No obstant això, la quantitat d’acer utilitzada per unitat de superfície 
era la mateixa. L’optimització de l’estructura s’aconsegueix per l’ús intel·ligent del 
voladís.

Mentre que en projectes anteriors com el taller De Soto de la Chrysler, Kahn 
regularitza la geometria del tancament amb l’objectiu de simplificar la construcció, 
a la planta de camions de Detroit, la geometria de l’envoltant revela els principis 
del projecte, i expressa en major grau la lògica estructural. La línia de cornisa 
segueix el perfil de la biga inclinada i l’extensió de les seves lluernes. La fusteria 
de vidre s’estén en una superfície plana i contínua, això sí, amb un especejament 
rectangular per simplificar els detalls. En edificis anteriors, les encavallades de 
façana restaven ocultes darrera d’un tancament opac. 

Les marquesines de les andanes del tren també expressen la lògica estructural, 
i mitjançant girs i simetries de la secció romboïdal resol la diferència d’alçada 
necessària per a cotxes i ferrocarril. Amb molt pocs elements i detalls constructius 
es resolen moltes situacions diferents. L’obra de Kahn de l’última dècada va ser 
una sòlida culminació d’aquells primers esforços, el tractament exterior continua 
reflectint la tendència intuïtiva de Kahn cap a una arquitectura inacabada. Els 
alçats de la Half-Ton Truck Plant apareixen com el resultat de seccionar l’edifici 
amb una determinada longitud. No mostra la composició acabada d’una volumetria 
de determinades proporcions i formes, sinó que tot el projecte deriva de la seva 
vocació per l’extensió indeterminada de l’estructura16.

Tal com diu Hildebrand, la Half-Ton Truck Plant per a la Chrysler Corporation 
de Detroit, probablement és la més referenciada de totes les obres de Kahn, 
àmpliament elogiada per la contundent expressivitat de la seva forma, exemple 
per excel·lència del “estil tecnològic” del segle XX. La Half-Ton Truck Plant es 
considera obra mestra de l’arquitectura industrial. “Cap altre edifici industrial de 
la seva època tan sofisticat ens ha aportat tanta llum”17.

La fàbrica de torpedes per a la Amertorp Corporation de Xicago, de 1942, va ser 
un encàrrec conjunt de la Marina de Guerra i l’American Can Company. Aquesta 
obra mostra novament l’interès de Kahn en seccions cada vegada més senzilles 
de construir. Igual que en la Truck Plant de la Chrysler, utilitza perfils d’ànima 
plena en comptes de gelosies sobre les quals es recolzen la fusteria de les 
lluernes. Segons Hildebrand, es van utilitzar aquestes bigues en comptes de la 
gelosia, primer perquè probablement les seccions més petites es destinaven a la 
construcció de vaixells i avions, i segon, perquè les bigues d’ànima plena reduïen 
el nombre de connexions, augmentaven la rapidesa de la construcció, i per tant 
reduïen també els costos de mà d’obra.

L’ampliació de la Glenn Martin, de 1939, és un disseny eficient en l’ús d’elements. 
El sistema bàsic consisteix en unes encavallades Warren suportades en els seus 
punts mitjans amb voladissos compensats en les dues direccions, un sistema més 
comú en la construcció de ponts que en edificació. Les encavallades disminueixen 
la seva dimensió en el voladís i el perfil de la coberta s’adapta a la forma de les 
lluernes. Aquestes encavallades descansen sobre les principals que es recolzen 
sobre pilars distanciats 30 m (100 peus). Aquest sistema de voladissos millora 
l’eficiència de l’estructura, permet augmentar la distància entre pilars i minimitzar 
la quantitat d’acer utilitzat. En una escala molt més petita també Mies utilitza 
aquest recurs amb el pilar cruciforme, quan el pilar té vocació interior.



47 i 48. Albert Kahn. Amertorp 
Corporation Torpedo Plant, 
Chicago, 1942.
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49,50 i 51. Albert Kahn. 
Manufacturing Building, Glenn 
L. Martin Company Plant, Middle 
River, Baltimore, 1939.
El primer edifici es va construir el 
1929 (1), l’Assembly Building el 
1937 (2), el Manufacturing Building 
el 1939 (3), i el Navy Assembly 
Building el 1941 (4).

1

23

4



52 i 53. Albert Kahn. American 
Locomotive Company. Factory 
(Machine Shop) Auburn, New York, 
1942.
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4. Un nou repte estructural, el de la indústria de l’aviació  (llums de fins a 
100 m)

El 1937, l’empresa d’Albert Kahn va dissenyar una nova nau de muntatge per a 
la Glenn L. Martin Company a Baltimore, contigua a la de 192918. Martin estava 
convençut que aviat es construirien avions de 90 metres d’envergadura, així 
que es va construir un únic espai lliure de 91 x 137 m (300 x 450 peus), amb 
una façana que podia obrir-se completament, per permetre la sortida de l’avió 
un cop acabat. Per definir l’estructura de l’edifici, l’oficina de Kahn va organitzar 
un concurs intern. Es va escollir el disseny més lleuger, un sistema d’una única 
crugia, lliure de pilars, d’encavallades Pratt, però aquesta vegada, de cordó 
paral·lel, de 90 m de longitud (300 peus) i 9 m d’alçada (30 peus), distanciades 
entre sí 15 m (50 peus). Mai s’havia construït un edifici amb una llum tan gran 
lliure de pilars19. El disseny de la Martin es basava en la tecnologia de ponts, 
on eren comuns llums molt més grans que aquesta. A més, l’oficina de Kahn 
habitualment considerava unes sobrecàrregues de 150 kg/m2 (30 lliures per 
peu quadrat), o 2.200 kg/ml d’encavallada (1.500 lliures per peu lineal), molt 
menors que les sobrecàrregues considerades en qualsevol pont. Aquest projecte 
va iniciar una nova etapa en l’obra de l’arquitecte, marcada pel canvi d’escala. 
Posteriorment, aplicarà aquest sistema estructural a la construcció de naus per 
a la indústria pesada diferent de l’aeronàutica. Un exemple és la fàbrica per 
a l’American Locomotive Company, a Auburn, Nova York, que guarda un gran 
paral·lelisme amb alguns dels edificis de l’IIT de Mies van der Rohe.

La nova nau de muntatge per a la Glenn L. Martin Company a Baltimore, per la 
forma rectangular de les jàsseres en gelosia, incorpora un nou disseny de lluernes 
que s’adapta al projecte, facilita la construcció i dóna a l’arquitectura un aspecte 
més abstracte. Les pantalles verticals de vidre, de 6 m d’alçada, es construeixen 
paral·leles a les jàsseres principals en forma de lluernaris. Les fusteries de les 
pantalles es col·loquen 2,5 m (8 peus) per davant de l’encavallada principal, amb 
l’objectiu d’ampliar l’àmbit directament il·luminat. Aquest tancament s’estén als 
tester de l’edifici, permetent veure des de l’exterior, per transparència, la gran 
estructura de la coberta.

La fabricació d’un avió no es realitza segons una cadena de muntatge mòbil com 
en la indústria automobilística. Els avions es fixen sobre el sòl de la nau, i els 
muntadors escalen a diferents alçades per fer a mà el procés d’acoblament. Per a 
la construcció de grans avions es requereixen naus de gran alçada, en aquest cas 
no s’utilitza l’habitual sistema de calefacció per impulsió d’aire des del sostre, sinó 
que el sistema de calefacció es localitza sota terra. A l’edifici de la Glenn Martin, 
l’aire s’impulsa a prop de les façanes i el retorn se situa al llarg de la línia central 
de l’edifici.

La porta de la nau ocupa tota la façana, de 90 m d’amplada i 14 m d’alt (229 
peus 11 polzades i 45 peus), i està dividida en tres portes seccionals, que poden 
funcionar de manera independent. El seu tractament repeteix el de la resta de 
l’edifici.

Tal com diu Hildebrand, l’impacte que causa l’enorme espai interior és difícil 
de descriure o fotografiar, “L’escala és magnífica [...] l’espai engoleix qualsevol 
mostra humana. L’exterior és una declaració meravellosament significativa del 
sistema subjacent, sense elements capritxosos que destorbin la grandesa de 
la immensa estructura“20. Al seu interior es van construir el PBM Mariner i el 
PB2M Mars, el més gran avió utilitzat en la Segona Guerra Mundial, amb una 
envergadura de més 60 m (200 peus).



54, 55, 56, 57 i 58. Albert Kahn. 
Assembly Building, Glenn L. Martin 
Company Plant, Middle River, 
Baltimore, 1937.
Sistema de ponts. Canvia la 
direcció del lluernari. Les bigues ja 
no són encavallades, són gelosies 
de cordons paral·lels. Per primera 
vegada l’estructura de la coberta 
es pot veure a través del vidre, i 
la llum entra per les quatre cares 
envidrades dels lluernaris.
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59, 60, 61 i 62. Albert Kahn. 
Assembly Building, Glenn L. Martin 
Company Plant, Middle River, 
Baltimore, 1937.
Espai lliure de 91 x 137m (300 x 
450 peus)



1. Albert Kahn. Assembly Building, 
Glenn L. Martin Company Plant, 
Middle River, Baltimore, 1937.
Espai lliure de 91 x 137m (300 x 
450 peus)

2. Mies van der Rohe. Sala de 
concerts, 1942. 
Mies van der Rohe va donar aquest 
muntatge a Mary Callery, qui va 
reemplaçar la fotografi a original de 
l’escultura de la fi gura asseguda de 
Maillol, per la d’un escrivà egipci, i 
posteriorment la va donar al MOMA.
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2.2 El canvi d’escala i el mòdul estructural
 com a sistema d’ordre
 La influència d’Albert Kahn en l’arquitectura 
 de Mies van der Rohe

El 1938, Mies es trasllada als Estats Units com a director de l’Escola d’Arquitectura 
i Urbanisme de l’Illinois Institute of Technology (IIT)1. El 1939 es publica el 
llibre “Industrial Architectural of Albert Kahn” i l’agost del mateix any la revista 
Architectural Fòrum dedica el seu número a l’arquitectura industrial d’Albert 
Kahn. Segons Hildebrand, és aleshores quan Mies coneix l’arquitecte, a través 
d’aquestes publicacions i de seguida l’arquitectura de Mies canvia radicalment.

En aquests anys Mies planteja una sèrie de projectes que en aquest treball 
anomenem “de transició” perquè incorporen nous aspectes arquitectònics i noves 
decisions de projecte que donen pas a l’ús d’un nou pilar, el pilar grey. En aquest 
capítol anirem detectant aquests nous elements, procedents del món industrial i 
que arriben a Mies a través de l’arquitectura d’Albert Kahn. 

El projectes que considerem de transició són la sala de concerts (1942), 
representada com un collage amb la nau de la Glenn Martin d’Albert Kahn com a 
espai contenidor, el Museu per a una petita ciutat (1943) i els primers projectes 
per al campus de l’IIT (1938). Aquests edificis superen l’escala dels projectes 
desenvolupats per Mies fins aleshores i inicien aquesta nova etapa en l’obra de 
Mies.

L’espai “universal”

Tal com explica Phyllis Lambert al capítol titulat “Space and Structure” del llibre 
“Mies in America”, el projecte per a una sala de concerts es va proposar com a 
projecte final de carrera a l’Escola d’Arquitectura de l’IIT l’any 19412. Mies va 
proposar tres maneres diferents d’abordar el projecte: 1) plantejar diferents 
edificis per al vestíbul, l’escenari i l’auditori, 2) definir un únic edifici amb 
auditori i tribuna, o 3) plantejar un gran espai universal i condicionar-lo segons 
els requeriments acústics. Mies van der Rohe havia plantejat la segona opció 
per a l’edifici del Student Union de l’IIT en la primera proposta per al campus 
de 1938-1939 (veure imatges 80 i 81 del capítol 1.3). Segons Lambert li havia 
d’intrigar com seria la tercera opció, que, a més, es tractava d’una proposta sense 
precedents. Va traslladar el seu entusiasme per plantejar un espai universal a Paul 
Campagna, un dels seus estudiants. En aquell moment, abans que els Estats Units 
entrés en guerra, es van publicar en revistes d’arquitectura algunes fàbriques 
d’armament, i Mies va suggerir a Campagna trobar una imatge d’un gran espai 
industrial per a imaginar-se el projecte de l’exercici de curs. Segons Lambert, 
Campagna va escollir la fotografia de la fàbrica d’avions de la Glenn Martin 
recentment publicada al llibre de George Nelson sobre l’arquitectura industrial 
d’Albert Kahn. Mies va suggerir ampliar la imatge a un metre i plantejar un espai 
fent un collage.

La seva versió del collage va ser una de les obres exposades al MOMA l’any 
1947, juntament amb altres obres de l’arquitecte. Posteriorment, Mies va cedir el 
collage a l’escultora Mary Callery3, que posteriorment va reemplaçar la imatge de 
l’escultura d’una figura asseguda de Maillol per la d’un escrivà egipci, i va cedir al 
MOMA.



3. Mies van der Rohe. Museu per 
a una petita ciutat, 1942. Collage 
de Mies va der Rohe, elaborat per 
George Danforth.

4. Mies van der Rohe. Museu per 
a una petita ciutat, 1943. Per 
primer cop, els pilars cruciformes 
estan suportant dues jàsseres de 
cantell que apareixen a la coberta 
de l’auditori, per compensar 
l’eliminació dels pilars.

5. Mies van der Rohe. Museu per a 
una petita ciutat, 1943. En la planta 
podem apreciar com a la zona de 
l’auditori s’han eliminat els pilars.

6. Mies van der Rohe. Museu per 
a una petita ciutat, 1943. Alçat i 
secció. En la secció podem veure la 
jàssera Pratt, de la qual penja el cel 
ras de l’escenari, i com la coberta 
s’estén més enllà dels pilars, igual 
que al Pavelló de Barcelona.
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Es pot establir un paral·lelisme entre el projecte de la sala de concerts amb 
l’escenari d’un teatre, on les parets mòbils conformen un decorat i l’estructura 
és tot aquell sistema de tramoies que el fan possible. Tots aquests mecanismes 
queden ocults a l’escenari, però la tecnologia que fa possible l’espai construït 
existeix i té una considerable magnitud. Per altra banda, l’escenari admet 
qualsevol canvi, com diria Mies, està totalment obert a les forces creatives.

Amb aquest collage, Mies expressa la seva idea d’espai universal, entès com 
aquell que pot adaptar-se a qualsevol necessitat d’ús i que, a més, pot variar en 
el temps, segons les necessitats de l’època i els usuaris. Aquest primer concepte 
espacial està directament relacionat amb el món industrial. Mies tria l’hangar de 
la Glenn Martin com a prototip d’espai universal, un espai plantejat per allotjar 
un hangar d’avions i alhora capaç d’adaptar-se a funcions molt diferents de les 
plantejades originalment, però, sense dubte, creat des del principi també amb 
aquest propòsit de flexibilitat funcional com a base de projecte.

Tal i com hem vist en el capítol anterior, l’edifici d’Albert Kahn preveia els 
canvis i ampliacions futures que un edifici d’ús industrial del segle XX exigia, 
i molt més tractant-se de la fabricació d’avions, la dimensió dels quals seria 
superada de seguida per models següents. La nau de la Glenn Martin és un 
únic espai, construït a partir de la seriació o repetició en una sola direcció 
d’una biga en gelosia, en aquest cas una biga Pratt que, en el futur, si calgués, 
permetria l’extensió de l’espai. El tancament exterior, de maó i vidre, envolta 
l’edifici completament, deixant l’estructura vista a l’interior. Però a més, una 
subestructura en la coberta permet la instal·lació d’un sistema de lluernes, que 
il·lumina completament tot l’interior. El resultat és un volum amb una geometria 
molt definida, molt contundent, i una planta totalment lliure.

Els primers projectes americans de Mies consoliden la idea arquitectònica del 
contenidor de volumetria pura, que expressa clarament la sala de concerts, i que 
a partir d’aleshores, serà una idea àmpliament desenvolupada en els projectes de 
Mies van der Rohe. Mies utilitza l’espai universal de la fàbrica com a contenidor 
idoni per a albergar qualsevol programa contemporani, en aquest cas una sala de 
concerts. Amb el collage expressa l’essència del projecte: la creació d’un espai 
interior neoplàstic superposat a un sistema estructural que permet la màxima 
amplitud d’espai construït fins aleshores, un gran hangar per a la construcció dels 
més grans avions.

Les primeres estructures exteriors en l’obra de Mies (bigues Pratt)

Als interiors d’aquests primers projectes americans de Mies, els elements 
arquitectònics i l’estructura continuen superposant-se creant un sistema de 
relacions neoplàstiques, com ho feien en la primera època europea. L’estructura 
continua sent metàl·lica, construïda amb petits perfils, i amb pilars de secció 
cruciforme. Aquests pilars també es perceben com a línies situades a l’espai 
entre els plans verticals i horitzontals que es disposen de manera lliure. Els pilars 
cruciformes ocupen una posició interior i aïllada en l’espai, la mateixa posició que 
ocupava en els projectes europeus, el lloc que li és propi per la seva geometria.

7. Mies van der Rohe. Museu per a 
una petita ciutat, 1943. En aquest 
dibuix veiem un esbós de les dues 
jàsseres Pratt, semblants a les de 
la nau de la Glenn Martin d’Albert 
Kahn



8. Mies van der Rohe. Campus de 
l’IIT, 1939.
Mies planteja la primera versió del 
campus amb pilars cruciformes. És 
per això que dibuixa la quadrícula 
de l’estructura dins l’espai interior, 
dins dels tancaments. El pilar 
cruciforme, per la seva geometria, 
ocupa una posició interior.
També veiem que l’estructura de 
cada edifi ci és independent.

9. Mies van der Rohe. Campus de 
l’IIT, 1942.
A la segona versió del campus, Mies 
planteja l’estructura com a sistema 
d’ordre del conjunt, i enrasa els 
pilars amb la façana.

10. Mies van der Rohe. Campus de 
l’IIT, 1942.
En aquest croquis veiem la 
continuïtat i la relació entre les 
diferents trames de cada edifi ci, i 
la proposta d’anar substituint per 
fases els edifi cis antics pels nous.
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El sistema estructural i l’espacial es superposen amb llibertat i independència l’un 
de l’altre, i en aquest sentit, l’estructura no és gaire diferent de la desenvolupada 
fins aleshores. No obstant això, en enfrontar-se a la construcció d’espais més 
grans, Mies introdueix jàsseres en gelosia que en un principi coexisteixen amb 
l’entramat de pilars cruciformes, però que són capaces d’ampliar la llum de la 
crugia. Aquest és el cas del projecte del museu per a una petita ciutat, publicat 
a la revista Architectural Record el 1942, i desenvolupat a partir d’un treball de 
George Danforth (1916-2007), alumne, col·laborador i amic de Mies 4.

En aquest projecte, per construir una sala d’actes de grans dimensions i lliure de 
pilars, Mies introdueix per primera vegada dues jàsseres Pratt, i les situa exteriors 
a l’edifici. Però el projecte manté els mateixos criteris que els d’entramat metàl·lic 
de pilars cruciformes i petits perfils. Els pilars continuen sent interiors, la seva 
geometria no està pensada per coincidir amb el tancament, i la coberta, igual que 
al pavelló de Barcelona, s’estén més enllà de l’estructura.

Aquesta novetat estructural, aquestes jàsseres, que per primer cop s’incorporen a 
l’obra de Mies amb el collage de la Glenn Martin, són el precedent de les jàsseres 
que al Metallurgical and Chemical Building de l’IIT són interiors i permeten la 
construcció de la sala d’actes, o les del Crown Hall, en aquest cas exteriors a 
l’edifici. Al esbossos del museu per a una petita ciutat planteja bigues Pratt, com 
les que utilitza Albert Kahn en la nau de la Glenn Martin, i en els edificis de l’IIT 
bigues d’ànima plena. En una làmina conservada en el MOMA amb esbossos del 
museu per a una petita ciutat, també podem veure un dibuix amb l’estructura 
de l’edifici d’Albert Kahn. Aquest dibuix és un detall de la secció transversal de la 
coberta de la Glenn Martin, amb les bigues Pratt i la subestructura metàl·lica que 
formen les lluernes. Aquest dibuix posa de manifest, de nou, l’interès de Mies per 
l’arquitectura d’Albert Kahn.

El mòdul estructural com a sistema integral d’ordre

El 1939 Henry Heald, president de l’IIT, li encarrega a Mies, extraoficialment, el 
nou campus universitari. Mies farà una primera proposta entre els anys 1939 i 
1940 per tal d’iniciar les gestions per buscar finançament. En aquesta primera 
proposta Mies planteja l’ordenació simètrica d’una sèrie d’edificis amb formes 
racionalistes, a la manera “lecorbusieriana”, al voltant d’un espai obert central. 
Aquestes formes responen a les funcions que serveixen. Les caixes d’escala i les 
sales d’actes s’identifiquen clarament des de l’exterior i apareixen maclades a les 
volumetries principals. 

Quan el 1940 mor Alfred Alschuler, l’arquitecte responsable del planejament 
del campus, Mies van der Rohe rep l’encàrrec de manera oficial, i desenvolupa 
una segona proposta entre 1942 i 1946. En aquesta nova proposta Mies utilitza 
l’estructura com a sistema global que ordena el conjunt del campus, de tal 
manera que tots els edificis es relacionen entre ells mitjançant el mateix mòdul 
estructural, tal com ho fes Albert Kahn en la construcció dels seus complexos 
industrials.

L’estructura s’estén més enllà de l’edificació, afectant i ordenant conjunts d’edificis 
i, fins i tot, barris urbans o ciutats completes5. Aquest sistema d’ordre l’aplicarà 
per primera vegada al campus de l’IIT, i posteriorment a tots els seus projectes 
de grups d’edificis, com els apartaments Lake Shore Drive, el Federal Center, el 
Toronto Dominion, i altres.

Mies expressa d’una manera explícita aquesta decisió arquitectònica incorporant 
una trama al dibuix en planta del campus, la mateixa trama estructural que 
ordena i distribueix la volumetria i l’interior de cadascun dels edificis. La trama 
estructural ordena tot el campus, tant l’emplaçament dels edificis, com els espais 
interiors i exteriors, i fins i tot les façanes. Ordena tot el campus com si fos una 
única planta lliure, expressant una vegada més l’idea d’espai universal, flexible i 
canviant, però ara a escala urbana.



11 i 12. Albert Kahn. Fàbrica 
Pierce, 1906.
Per primera vegada en la 
construcció de les fàbriques, 
Albert Kahn planifi ca amb el 
mateix mòdul diferents edifi cis 
d’un mateix complex: la Fàbrica 
Pierce el 1906. En la planta es 
pot veure que únicament l’edifi ci 
preexistent ocupa una posició 
deslligada del conjunt, centrada 
respecte al carrer i alineada 
amb el vial, mostrant el caràcter 
representatiu, de dignitat i 
solvència, que volia transmetre 
qualsevol empresa als visitants i 
treballadors.

13. Mies van der Rohe. Segona 
versió del campus de l’IIT, 1942.
La xarxa estructural ordena la 
globalitat del conjunt d’edifi cis.

14. Mies van der Rohe. Segona 
versió del campus de l’IIT, 1942.
Fotomuntatge d’una imatge de 
la maqueta del campus en el seu 
entorn urbà, on es pot apreciar 
el llenguatge suprematista del 
conjunt.
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En aquesta segona proposta, les formes de l’edificació seran volumetries pures 
que expressen amb més contundència la claredat estructural i faciliten que els 
edificis puguin respondre a qualsevol necessitat funcional. El mòdul estructural de 
24 x 24 peus i 12 peus d’alçada (7,31 x 7,31 m, i 3,66 m d’alçada) ordena també la 
composició de les façanes. La composició de la façana donarà una lectura clara i, 
en ocasions, directa de l’estructura de l’edifici. Fins i tot, encara que per raons de 
seguretat l’estructura metàl·lica hagi de protegir-se, l’aparença de l’edifici repetirà 
la mateixa lògica estructural amb diferents tractaments i solucions constructives. 
El mòdul estructural li dóna unitat al conjunt, i es fa evident a tot el campus.

Tal i com es pot apreciar al fotomuntatge del conjunt, aquesta experiència en 
l’ordenació del campus de l’IIT li permetrà aplicar a l’exterior els mateixos criteris 
neoplàstics i suprematistes que aplica als interiors dels edificis, ara també, al 
camp de l’urbanisme. El mòdul estructural, comú a tots els edificis, es converteix 
en el sistema que ordena el conjunt, i constitueix el suport per a la creació 
neoplàstica6.

L’ordenació dels edificis en els complexes fabrils d’Albert Kahn es concep a partir 
del mòdul estructural, i els edificis materialitzen aquest mòdul en l’estructura, 
on la seqüència de pòrtics construïts amb el pilar grey s’estén en una direcció i 
preveu el possible creixement posterior de l’edifici.

És en aquests anys i amb aquests projectes quan Mies abandonarà definitivament 
el pilar cruciforme de petits perfils i començarà a utilitzar el pilar grey, que, per la 
seva geometria, permet integrar-se més fàcilment amb el sistema de tancaments. 
La gran varietat de gruixos i dimensions a partir del perfil grey que permet la 
indústria americana donarà pas a nous entramats metàl·lics molt més resistents i 
versàtils en l’obra de Mies van der Rohe.

El pas del pilar cruciforme al pilar grey

Tal com diu James Strike, la industrialització a partir de la Segona Guerra 
Mundial va suposar un increment en la disponibilitat de components constructius 
normalitzats i intercanviables7. La tecnologia de l’acer innova amb tipus d’acer 
més resistents; i els sistemes de muntatge dels entramats metàl·lics incorporen 
els avenços de la tècnica de la soldadura que, procedent de la indústria de 
l’automòbil i la indústria nàutica, s’estén al món de la construcció8. Per tant, Mies 
als anys 1940 als Estats Units disposa de perfils molt més grans, amb molta més 
capacitat estructural que els petits que formaven el pilar cruciforme, a més de la 
tècnica de la soldadura, un avanç important en la construcció amb acer. 

Segons el professor David Sharpe, en converses durant l’estiu de 2002, la 
tecnologia americana, a diferència de l’europea, permetia la utilització en 
l’arquitectura de perfils estructurals més grans, evitant així les tècniques d’unió 
de nombrosos perfils petits per formar una determinada secció resistent, com 
passava amb el pilar cruciforme. Per això, segons David Sharpe, quan Mies van 
der Rohe arriba als Estats Units, des del principi construeix amb perfils grey. Tot 
i que els seus primers projectes els plantegi d’estructura metàl·lica amb pilars 
cruciformes, finalment acaba incorporant el pilar grey, més resistent i fàcil de 
produir i muntar.



16. Mies van der Rohe. L’Alumni 
Memorial Hall, 1946, i el Perlstein 
Hall, 1948, ambdós de dues plantes 
d’alçada, formen part d’un prisma 
“virtual” més gran. Aquesta imatge 
capta els dos edifi cis des de State 
Street.
Aquí podem veure com l’estructura 
pauta també la composició de 
l’envoltant dels edifi cis.

15. Mies van der Rohe. Els diferents 
edifi cis del campus de l’IIT es 
relacionen entre ells a partir de 
l’estructura com a sistema global 
d’ordre.
De dreta a esquerra: Navy 
Building (Escola Nàutica o Alumni 
Memorial Hall, 1945-1946, de dues 
plantes), Chemical Engineering 
and Metallurgy Building (Escola 
d’Enginyeria química i Metalurgia 
o Perlstein Hall, 1942-1948, el de 
major superfície en planta i de 
dues plantes d’alçada) i Chemistry 
Building (Facultat de Farmàcia o 
Wishnick Hall, 1945-1947, de tres 
plantes).

< 16

<18 <17
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17. Mies van der Rohe. L’Alumni 
Memorial Hall, 1946, en primer 
terme, amb el Chemistry Building, 
1945-1947, de tres plantes, i 
el Perlstein Hall , 1948, més 
endarrerit, formen una plaça dins el 
campus de l’IIT.

18. Mies van der Rohe. Els mateixos 
tres edifi cis de la imatge anterior 
vistos des de l’altra banda del 
carrer.



1. Albert Kahn. Lady Esther, 
Clearing, Illinois, 1938.
Si comparem aquestes dues 
imatges és clara la infl uència de 
l’arquitectura d’Albert Kahn en el 
campus de l’IIT.

2. Mies van der Rohe. American 
Association of Railroads Complex, 
1948-1949, contigu al campus de 
l’IIT.
Mies estudia l’arquitectura d’Albert 
Kahn i la fa seva afegint aquells 
aspectes que expressen millor la 
construcció i l’estructura de l’edifi ci.
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El trasllat de Mies van der Rohe als Estats Units, amb l’encàrrec del campus 
de l’IIT i els projectes de blocs d’apartaments per al constructor Herbert 
Greenwald obren una segona etapa en l’obra de Mies, que es caracteritza per 
l’ús d’estructures d’acer de més gran escala que aquelles utilitzades en edificis 
de petita dimensió realitzats a Europa. Als Estats Units, després de conèixer 
l’obra d’Albert Kahn i la tecnologia americana de l’acer de finals dels anys trenta, 
Mies planteja els seus edificis amb un nou pilar, el pilar grey, capaç de construir 
llums molt més importants, de diverses plantes d’alçada, i fins i tot gratacels. 
La preferència de Mies per l’ús de l’acer és inqüestionable. No obstant això, 
durant els anys de la guerra als Estats Units l’ús de l’acer està limitat únicament 
a propòsits militars, és per això que Mies planteja els primers edificis americans 
amb estructures de formigó.

A continuació transcric un fragment d’un article publicat el 1942 al diari 
Technology News, amb el títol “El projecte de planejament troba obstacles”, de 
Bob Bechfolt, referint-se al projecte de l’IIT de Mies van der Rohe.

“La guerra causa molts canvis en el curs normal de la vida dels homes. Un dels 
primers aspectes a descartar és la dita habitual en els negocis “Business as 
usual” (“Continuar treballant com sempre”). Quan es va fer evident que el món 
dels negocis hauria d’orientar-se cap a una economia de temps de guerra alguns 
dels grans projectes de l’IIT van haver de ser descartats. El principal projecte 
en trobar obstacles va ser el projecte d’ordenació. El projecte de 3.100.000 de 
dòlars que abans de la guerra plantejava la construcció de sis edificis es va haver 
d’abandonar i redissenyar per ajustar-se a l’economia de temps de guerra.

“Projectes redissenyats per estalviar acer

“L’administració de l’IIT va tenir molta sort ja que va encarregar i comprar acer 
suficient per a l’Edifici d’Investigació Metal·lúrgica just abans que la destral 
caigués. Per la importància d’aquest edifici precisament en temps de guerra, es va 
permetre que l’encàrrec continués endavant i, així, l’edifici es va poder construir 
segons els terminis establerts. La resta del programa d’Enginyeria Industrial 
(Mecànica), Enginyeria Química, Enginyeria Elèctrica, els edificis d’Humanitats 
i l’edifici per a Biblioteca i Administració, tots ells van ser rebutjats per les 
autoritats de Washington.
“Actualment, s’està redissenyant en formigó armat i fusta el conjunt restant 
d’edificis sota la direcció de Ludwig Mies van der Rohe. Els edificis estan 
mantenint el seu programa funcional original i al mateix temps reduint al mínim 
l’ús d’acer. Més endavant, quan la situació de prioritats ho permeti es podrà 
aconseguir el poc acer necessari per acabar el projecte d’edificació.

“La despesa d’un quart de milió

“Segons el projecte original l’Edifici de Metal·lúrgica costaria 250.000 dòlars. 
S’està construint al costat de l’antiga fosa que de manera provisional es va 
instal·lar allí per alguns mesos. Les instal·lacions de l’edifici van incloure l’equip 

2.3 El pilar grey H
 Les estructures de pòrtics metàl·lics de grans perfi ls soldats
 en l’obra de Mies van der Rohe



3. Article publicat al Technology 
News, ca. setembre de 1942, on 
s’explica els retalls en l’ús d’acer i 
la utilització del formigó per a les 
estructures dels edificis de l’IIT en 
temps de guerra.
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de recerca metal·lúrgica més modern. Es construiran dues xemeneies, una de 
capacitat per fondre ferro de 3.000 lliures per hora i l’altra de 1.000 lliures per 
hora. A més es construirà un convertidor tipus Bessemer, dos forns elèctrics d’una 
capacitat de 500 i 10 lliures per hora respectivament, i multitud d’instrumental 
per a l’anàlisi químic, assajos físics, metal·lúrgia i metal·lografia. També es 
construirà una unitat de laminat de lingots d’acer”.

a) L’expressió del comportament estructural en l’ús del formigó

En aquest context, Mies planteja els primers edificis americans amb estructura 
de formigó, amb un tractament semblant a aquells primers edificis industrials 
d’Albert Kahn, com la Packard, la Pierce o la Highland que construeix per a la 
Ford (1913), d’estructura de pilars i jàsseres de formigó, vistos en façana, amb 
tancament de maó i vidre. Són subtils les diferències entre els edificis d’Albert 
Kahn i els de Mies. Algunes són simplement una qüestió d’avanç de la tecnologia, 
com per exemple, les planxes de vidre de gran dimensió que Mies pot utilitzar 
quaranta anys després de Kahn. Altres decisions tenen que veure amb l’aplicació 
de criteris elementaristes. Per exemple, Kahn utilitza una peça com a acabat de 
l’ampit de les finestres per regularitzar el perímetre del va i rebre les fusteries; 
pel contrari, Mies redueix el nombre d’elements, i evita cap peça d’acabat. Amb 
l’objectiu de convertir els elements arquitectònics en plans, Mies enrasa els 
tancaments amb la cara exterior de l’edifici. Per altra banda, la geometria dels 
pilars i les jàsseres incorpora una junta que facilita els encontres amb diferents 
materials, permet el moviment de cadascun i absorbeix possibles esquerdes. 
Aquesta petita secció resol un problema constructiu, i l’ombra que genera 
explica la construcció. Però a més, amb aquesta línia d’ombra, Mies delimita 
perfectament àmbits de diferents materials i colors, que relaciona sobre el mateix 
pla de façana d’una manera neoplàstica. Aquesta solució la veiem construïda per 
primera vegada a l’IITRI Engineering Research Building (1944-1945), el primer 
edifici de l’IIT amb estructura de formigó. A partir d’aleshores, Mies estén aquest 
detall a molts altres edificis per resoldre els encontres entre materials diferents 
però també per dissenyar la perfileria de les fusteries. Aquest recurs neoplàstic 
li permet convertir plans sencers en fragments individuals compositius que es 
juxtaposen entre ells, un al costat de l’altre, encara que formin part d’una mateixa 
façana i siguin coplanaris. En estructures de formigó, la junta entre materials 
l’absorbirà la secció del pilar, i amb estructura metàl·lica aquesta junta l’assumirà 
la fàbrica de maó, tal i com veurem més endavant.

Encara que existeixen aquestes diferències, el paral·lelisme entre les obres 
d’estructura de formigó de Mies van der Rohe i Albert Kahn evident. Altres 
contemporanis com Peter Behrens o Walter Gropius aborden la construcció de 
fàbriques a partir d’altres criteris formals.

Altre paral·lelisme que trobem entre l’obra d’Albert Kahn i els primers edificis 
americans de Mies és la previsió de construir els edificis per fases. D’aquesta 
manera Mies planteja l’IIT Minerals and Metals Research Building o l’IITRI 
Engineering Research Building. Aquest últim es tracta d’un edifici rectangular 
amb un pati interior i, en espera de completar l’edifici en fases posteriors 
segons projecte, un dels pilars de l’última crugia gira la seva posició. També els 
edificis industrials d’Albert Kahn es plantejaven sota les mateixes previsions de 
creixement. Com els edificis d’Albert Kahn, l’estructura de l’IITRI Engineering 
Research Building s’estén en una direcció, i el tester es reomple amb fàbrica de 
maó, gairebé com si es tractés d’una solució provisional, en previsió del possible 
creixement futur de la fàbrica.

El North Building de l’Institute of Gas Technology Complex, 1947-1950, serà 
el següent edifici de l’IIT de Mies construït amb estructura de formigó armat. 
Alguns dibuixos indiquen que l’edifici inicialment es va dissenyar amb estructura 
metàl·lica, però restriccions en el pressupost, van fer necessària la construcció 
definitiva amb estructura de formigó armat. L’edifici és de tres per set crugies 
amb dues plantes i un soterrani.

4 i 5. Mies van der Rohe. IITRI 
Engineering Research Building, 
1944-1945. La junta entre 
l’estructura de formigó i el 
tancament de fàbrica de maó 
separa els dos materials i alhora 
absorbeix possibles esquerdes.
En la imatge inferior veiem com 
aquesta junta l’absorbeix la 
geometria dels pilars i jàsseres, i 
l’últim està girat a l’espera de la 
construcció d’una següent fase 
que completi l’edifici inicialment 
plantejat com un prisma 
rectangular amb un pati interior. 
Es podria desmantellar fàcilment la 
mitgera i continuar amb el mateix 
sistema estructural.



7 i 8. Mies van der Rohe. IITRI 
Engineering Research Building, 
1944-1945.
Estructura de formigó i 
fusteria de fusta, materials que 
utilitza Mies com a mesures 
econòmiques en temps de 
guerra.
El pilar de la cantonada gira la 
seva posició en espera de rebre 
el creixement de l’edifici en 
futures fases.

6. Albert Kahn. Ford Company, 
Highland, 1913
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9. Mies van der Rohe. L’edifici 
davant de la Boiler Plant, de 
1945-1950, és l’IITRI Engineering 
Research Building, de 1944-1946, 
i davant d’aquest es situa l’IITRI 
Life Sciences Research Building, de 
1951-1952. Els dos edificis formen 
part de l’IIT Research Institute 
(IITRI)

10. Guia del campus, IIT.

En aquests edificis d’estructura de formigó, el tancament de maó absorbeix tot 
el gruix de l’estructura, de tal manera que, tant des de l’interior com des de 
l’exterior, el tancament està enrasat amb l’estructura. Estructura i tancament 
apareixen com dos materials separats per una junta, però enrasats en el mateix 
pla de façana. Això serà diferent als edificis alts d’apartaments construïts amb 
estructura de formigó amb el constructor Herbert Greenwald.

El primer edifici d’habitatges que Mies construeix a Xicago també és d’estructura 
de formigó, i es tracta del bloc dels Promontory Apartments, a South Shore 
Drive, Hyde Park. Mies va plantejar per a aquest projecte dues propostes, una 
amb estructura metàl·lica i una altra amb estructura de formigó. De nou, una 
referència de l’època ens explica perquè Mies ha d’optar pel formigó davant de 
l’acer.

11 i 12. Mies van der Rohe. IITRI 
Engineering Research Building, 
1944-1946.
La geometria de la secció del 
pilar absorbeix la junta entre 
tancaments coplanaris de diferents 
materials.



13, 14, 15 i 16. Mies van der Rohe. 
Promontory Apartments, Xicago, 
1946-1955.
Edifi ci amb estructura de formigó de 
pilars decreixents cada cinc plantes, 
com ho fessin els contraforts de les 
construccions medievals.
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19. Mies van der Rohe. North 
Building of the Institute of Gas 
Technology Complex, 1947-1950. 
Alguns dibuixos indiquen que l’IGT 
North Building va ser dissenyat 
amb estructura metàl·lica. No 
obstant això, restriccions en el 
pressupost van fer necessari el 
canvi al formigó armat. L’edifici és 
de tres per set crugies amb dues 
plantes d’alçada i un soterrani.

17 i 18. Mies van der Rohe. South 
Building de l’Institute of Gas 
Technology Complex, 1955. Edifici 
de tres per nou crugies i quatre 
plantes d’alçada, primer va allotjar 
el Armour Research Foundation 
of Illinois Institute of Technology, 
i més tard se’l va conèixer com 
l’IIT Research Institute (IITRI) 
Physics and Electrical Engineering 
Research Building. L’IGT el va 
comprar a l’IIT el 1976. Va contenir 
el primer reactor industrial nuclear 
dels Estats Units, desmantellat el 
1977-1978.1

John W. Stamper a l’article “L’arquitectura dels gratacels de Mies van der Rohe 
a Xicago” publicat a la revista Inland Architect el 1986, ens diu que l’escassetat 
d’acer imposada per la Segona Guerra Mundial força a Mies a utilitzar formigó per 
a l’estructura, que vista en façana, es va convertir en vehicle per a l’expressió 
arquitectònica.

La secció dels pilars situats en façana disminueix a mida que l’edifici augmenta 
en alçada, establint un sistema d’ombres verticals que expressen la geometria 
dels pilars. Segons Stamper, els pilars de formigó en l’obra de Mies adquireixen 
un paper semblant als contraforts d’una catedral gòtica. De fet, molts estudiosos 
de l’obra de Mies, així com molts arquitectes que el van conèixer, com Richard 
Padovan, John W. Stamper, David Sharpe (en converses, 2002) o George Danforth 
(en converses, 2002), reconeixen en l’obra de Mies molts dels principis elementals 
de l’arquitectura gòtica. Un d’aquests principis que trobem tant en l’arquitectura 
medieval com en l’obra de Mies és la correspondència de la forma dels pilars amb 
les sol·licitacions de càrrega i la dinàmica de forces. Segons Viollet-le-Duc, els 
artistes i constructors medievals sempre actuen guiats pel raonament, i d’aquesta 
manera dissenyen l’estructura dels edificis. Sobre la catedral de Narbona, Viollet-
le-Duc diu “Aquests arcbotants, que tenen un radi molt ampli, i en conseqüència 



20. Mies van der Rohe. Carman 
Hall, 1952-1955.
Bloc d’apartaments de l’IIT.
Edifi ci amb estructura de formigó 
amb pilars decreixents cada tres 
plantes. Vista des del Commons 
Building.

21. Mies van der Rohe. Carman 
Hall, 1952-1955, i Bailey Hall, 
1951-1955. Blocs d’apartaments de 
l’IIT.
Detalls d’urbanització.

22. Mies van der Rohe. Carman 
Hall, 1952-1955,
Bailey Hall, 1951-1955, i
Cunningham Hall, 1952-1955. 
Ordenació del conjunt de blocs 
d’apartaments de l’IIT
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una curvatura molt poc pronunciada, van ser calculats des d’un coneixement 
precís de la funció que havien de complir (...) és obligat reconèixer en els 
constructors del segle XIV una gran habilitat i una destresa poc comú”2. 

A diferència dels edificis baixos del campus, als edificis d’estructura de formigó 
de més alçada Mies incorpora aquest decreixement dels pilars, que mostra i 
expressa exteriorment. Aquesta decisió li fa optar per enrasar el tancament a la 
cara interior dels pilars, excepte als testers del bloc dels Promontory Apartments, 
precisament per tractar-se de mitgeres. En aquest cas la fàbrica de maó es situa 
a la cara exterior dels pilars i el contorn del pilar crea una petita junta vertical 
que produeix aquella mateixa línia d’ombra que delimitava superfícies construïdes 
amb diferents materials en els edificis de l’IIT. Aquesta solució constructiva resol 
el comportament diferencial dels dos materials, alhora que les línies verticals més 
fosques poden minimitzar la sensació de pesantor.

Quatre o cinc anys separen la construcció dels Promontory amb la dels blocs 
d’apartaments de l’IIT que, a diferència dels Promontory, eren edificis aïllats. 
Els quatre blocs plantejats inicialment, s’ordenen entre ells segons el mòdul 
estructural del campus. Mies construirà tres dels quatre que formen el conjunt.

De la mateixa manera que els pilars del Promontory decreixen en alçada, també 
ho fan els pilars dels blocs de l’IIT, i com en aquesta ocasió es tracta d’edificació 
aïllada, ho fan en les quatre façanes. Els pilars del Promontory decreixen cada 
cinc plantes i en les dues façanes principals, mentre que els dels blocs de l’IIT ho 
fan cada tres plantes i al voltant de tot l’edifici, per això el pilar a la cantonada 
adquireix una forma en L que va decreixent fins convertir-se en una secció 
quadrada. Als apartaments Highfield de Baltimore, de 1962, els pilars de formigó 
també decreixen en alçada en les quatre façanes, ho fan cada cinc plantes, i a 
la planta baixa els pilars interiors tenen forma cruciforme. Aquesta forma ens 
recorda aquells pilars romànics cruciformes de pedra que reben els arcs formers 
i transversals de les voltes, un nou paral·lelisme amb l’arquitectura estructural 
medieval. 

23. Mies van der Rohe. Carman 
Hall, 1952-1955.
Bloc d’apartaments de l’IIT



24. Mies van der Rohe. 
Carman Hall, 1952-1955. Bloc 
d’apartaments de l’IIT.
Edifi ci d’estructura de formigó amb 
pilars decreixents cada tres plantes. 

25 i 26. Mies van der Rohe. 
Carman Hall, 1952-1955. Bloc 
d’apartaments de l’IIT.
Detalls de construcció.
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29. Cor gòtic de la catedral 
d’Aquisgrà, segle XII, ciutat on va 
néixer Mies van der Rohe.

30. Viollet-le-Duc. Secció pel 
contrafort d’una torre de Notre-
Dame de París, des del terreny 
fi ns on la torre s’independitza. 
Esquema del seu funcionament 
estructural.

28. Catedral de Chartres, 1194-
1220

Finalment, detectem algunes diferències en la construcció del pilar en els diferents 
edificis que val la pena senyalar. La forma del pilar als Promontory té una secció 
en la cara interior preparada per rebre la fusteria i elements d’acabat, detall que 
no apareix als pilars dels apartaments de l’IIT, simplificant així la construcció dels 
últims. Una altra diferència és que als Promontory sembla que es construeixen 
primer les jàsseres de les façanes i posteriorment la llosa dels forjats, que a 
més és de secció molt menor que als blocs d’apartaments de l’IIT. En aquests 
últims, segons la secció dibuixada per Mies, sembla que les jàsseres i la llosa es 
formigonen alhora. Aquestes petites diferències simplifiquen molt la construcció 
de l’estructura i podem imaginar que suposarien una reducció de temps i despeses 
en l’execució de l’obra.

27. Catedral de Reims, 1211-
1275.

27 28

29 30



31 i 32. Mies van der Rohe. IITRI 
Minerals and Metals Research 
Building, 1942-1943.
El tancament dels testers incorpora 
una segona estructura de 
rigidització, de tal manera que es 
pot llegir la modulació.



157

b) El pilar I interior. L’estructura de pòrtics i l’expressió longitudinal de 
l’edifici

L’encàrrec de la construcció del nou campus suposa un canvi d’escala important 
en l’obra de Mies, per la dimensió dels edificis i per la complexitat en l’ordenació 
urbanística. El primer edifici que construeix als Estats Units és un edifici del 
campus, el Minerals and Metals Research Building, el 1942. Tal com explica 
George E. Danforth en la introducció que fa sobre l’edifici a la col·lecció Garland 
publicada pel MOMA, no és sorprenent que Mies afirmés que aquest edifici va 
ser el més difícil dels seus encàrrecs de l’IIT, un projecte molt diferent dels 
construïts per Mies fins aleshores, i del qual va definir amb el màxim rigor cada 
detall de construcció. Segons Danforth, amb aquest edifici Mies pretenia plantejar 
la gramàtica arquitectònica per a les peces futures del campus i, de fet, podem 
considerar el Minerals and Metals prototip arquitectònic de la construcció amb 
estructura metàl·lica de perfils I.

Tant l’edifici del Minerals and Metals com la Biblioteca del campus, que no 
va arribar a construir, tècnicament es podien considerar edificis d’una planta 
d’alçada, encara que en algunes zones l’edifici es distribuïa en més plantes 
que s’abocaven a un únic espai. Es per això que van escapar a la normativa 
local que exigia la protecció contra incendis de l’estructura metàl·lica. Aquesta 
circumstància li permetia deixar vistos els elements estructurals d’acer, les unions 
i detalls constructius, i per tant mostrar visualment el funcionament estructural i 
constructiu. 

33. Albert Kahn. General Motors, 
Diesel Engine, 1937.
L’exterior de l’edifici per a la 
General Motors Corporation de 
1937, el Lady Esther de Clearing, 
de 1938, o els edificis per a la 
Chrysler Corporation de Warren 
també de 1938, mantenen una 
gran semblança amb l’edifici de 
Mies del IITRI Minerals and Metals 
Research, de 1942.
En aquesta imatge veiem com, a 
diferència de Mies, Albert Kahn 
envolta tot l’edifici amb la mateixa 
solució constructiva. Les finestres 
i els murs de maó envolten amb el 
mateix tractament tot l’edifici.
Mies adopta molts aspectes de 
l’arquitectura d’Albert Kahn, i dóna 
un pas més cap a l’expressivitat 
arquitectònica quan defineix la 
cantonada de l’edifici, i deixa vista 
la secció en el tester.



34. Mies van der Rohe. IITRI 
Minerals and Metals Research 
Building, 1942-1943.
La primera fase de l’edifici 
corresponia a les dues primeres 
crugies.

35. Mies van der Rohe. IITRI 
Minerals and Metals Research 
Building, 1942-1943.
Una segona fase completava el 
primer edifici amb cinc crugies 
més.

36. Mies van der Rohe. IITRI 
Minerals and Metals Research 
Building, 1942-1943.
Vista interior.
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Segons George Danforth, el Minerals and Metals es construeix a partir del mòdul 
estàndard, de 24 x 24 peus (7,30m) i 12 peus d’alçada (3,66m), que determina 
l’ordenació urbanística i proporcions de la majoria dels edificis del campus, tal 
com ho fes Albert Kahn en les plantes industrials. El mòdul base es divideix 
o duplica segons els requeriments funcionals de cada edifici. El programa del 
Minerals and Metals inclou oficines i aules en la zona est de l’edifici distribuïdes 
en tres plantes, i en la zona oest una gran nau que allotja les instal·lacions d’una 
grua i una fosa. Potser que en aquesta nau es van fabricar els perfils metàl·lics 
per a les estructures del campus. Segons Georges Danforth, les dimensions de 
l’edifici són de 7 x 3 mòduls que es redistribueixen en les 7 crugies en el sentit 
longitudinal de l’edifici, i 2 crugies de 44 i 28 peus. Es a dir, la nau de la fosa i 
la crugia de les aules i oficines fan un total de 3 mòduls que es reajusten en un 
pòrtic de dues crugies desiguals. 

Tal com plantejava Albert Kahn, el sistema estructural de pòrtics facilitava la 
futura extensió de l’edifici, i Mies proposa una solució per tancar els testers 
que expressa precisament aquest plantejament, gairebé implícit en el sistema 

37. Mies van der Rohe. IITRI 
Minerals and Metals Research 
Building, 1942-1943. Detalls de 
construcció. El perfil de l’estructura 
del tancament s’encasta dins 
el parament de maó, fet que 
provocarà esquerdes en el 
tancament.

39. Mies van der Rohe. IITRI 
Minerals and Metals Research 
Building, 1942-1943.
A la planta veiem com l’escala 
gràfica representa el mòdul de 24 
peus que Mies estendrà a tot el 
campus.

38. Mies van der Rohe. El croquis 
inferior mostra l’encontre de 
l’estructura i el tancament que 
tipifica aquest projecte, encara que 
en aquest croquis el tancament 
del tester és més gruixut que 
l’estructura a diferència del tester 
del Minerals and Metals.



40. Mies van der Rohe. IITRI 
Minerals and Metals Research 
Building, 1942-1943, i ampliació, 
1956-1958.

41. Mies van der Rohe. IITRI 
Minerals and Metals Research 
Building, 1942-1943, i ampliació, 
1956-1958.
Detalls de la unió dels dos edifi cis, 
el primer d’estructura metàl·lica 
vista, i el segon d’estructura 
metàl·lica protegida contra incendis.

42. Mies van der Rohe. IITRI 
Minerals and Metals Research 
Building, 1942-1943, i ampliació, 
1956-1958.
Junta dels dos edifi cis. El primer 
edifi ci, de tres plantes, i el segon, 
de quatre, mostren una composició 
en façana diferent però integrades 
per la banda inferior de fàbrica de 
maó i l’acabat superior, que donen 
continuïtat i unitat al volum que 
conformen junts.
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43. Albert Kahn. American 
Locomotive Company, Auburn, Nova 
York, 1942.

estructural plantejat. L’estructura vista en el tester del Minerals and Metals, tant 
des de l’interior com des de l’exterior, mostra la vocació gairebé provisional del 
tancament, que permet un fàcil i econòmic desmantellament en cas de futures 
ampliacions. La secció transversal de l’edifici es converteix en la façana. Aquest 
tractament és una diferència entre els edificis de Mies i els d’Albert Kahn. Albert 
Kahn, encara que projecta des del principi la possible ampliació de la fàbrica, 
tanca de la mateixa manera tot l’edifici, sense evitar la pèrdua d’inversió que 
suposaria el desmantellament d’unes façanes completament acabades. El 
tractament que fa Mies permet la construcció de possibles ampliacions sense 
haver de desmantellar completament els testers i acabar les cantonades. 
Simplement, una vegada construïda l’ampliació, es pot obrir parcial o totalment el 
parament, ara interior.

Aquest procés el podem veure, per exemple, en l’ampliació que Mies construeix 
del Minerals and Metals el 1956. L’edifici addicional serà d’estructura metàl·lica 
protegida amb formigó. A diferència de la primera fase, de tres plantes, aquesta 
segona serà de quatre plantes. L’edifici, de sis crugies de llarg per tres d’ample, 
mantindrà la dimensió transversal del Minerals and Metals i estendrà l’edifici 
longitudinalment. En aquest cas el tractament de façana serà diferent al del 
Minerals and Metals. També expressarà l’estructura, però ho farà amb diferents 
recursos que veurem més endavant.

L’estructura com a sistema d’ordre modula l’edifici tant dins com fora. A diferència 
d’Albert Kahn, les façanes es converteixen en testimoni d’aquest sistema d’ordre, 
deixant visible l’estructura, d’on sorgeix la seva essència, les seves proporcions 
i dimensions. L’estructura també modula l’exterior, i es converteix en el mitjà 
d’expressió arquitectònica, un principi que, a partir d’aquesta segona època Mies 
seguirà sempre. Si amb el pilar cruciforme l’estructura modulava l’interior, a partir 
d’aquests projectes, tant d’estructura de formigó com metàl·lica, l’estructura 
modularà i s’expressarà en l’exterior. 

Pel que respecta a la relació entre estructura i tancament, també trobem moltes 
similituds en l’obra dels dos arquitectes en els projectes construïts amb pilar I, 
i algunes novetats que Mies incorpora seguint el criteri neoplàstic, que continua 
sent la base del seu pensament artístic.



44. Mies van der Rohe. IIT Boiler 
Plant and Steam Generating Plant, 
1945-1950.

45. Mies van der Rohe. IIT Boiler 
Plant and Steam Generating Plant, 
1945-1950.
Detalls de l’estructura on es poden 
veure els tensors que arriostren 
l’estructura.
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46. Albert Kahn. Chrysler Tank 
Arsenal, Michigan, 1941.
El sistema d’arriostrament amb 
creus metàl·liques implica tancar 
l’edifici per fora de la estructura, 
exteriorment a l’estructura.

A diferència del primer pilar cruciforme, que per la seva geometria era un pilar 
interior que es mantenia separat del tancament i era percebut com un element 
aïllat, el nou pilar I i el sistema de pòrtics expressen una estructura unidireccional, 
que s’estén en una direcció longitudinal i té uns testers. L’estructura es fa evident 
a l’exterior i rep l’envoltant de manera diferent en el sentit longitudinal de l’edifici 
que en el transversal. En el sentit longitudinal, ho fa a la manera dels edificis 
d’Albert Kahn, és a dir, el tancament es situa tangent als pilars, passa per davant 
de l’estructura. Els pilars es situen en façana, però són interiors a l’edifici. En 
canvi, al tester, el tancament coincideix amb el sistema de pòrtics i es situa a eix 
de l’estructura, de tal manera que l’estructura queda vista a l’exterior. Estructura 
i tancament coincideixen en el mateix pla i a més tenen el mateix gruix. Aquesta 
solució ens podria recordar més a les fàbriques de Behrens per la coincidència 
d’estructura i tancament, no obstant això, Behrens als testers superposa una 
façana representativa totalment separada de l’estructura.

Aquests dos tractaments diferenciats de l’edifici en el sentit longitudinal i 
transversal tenen a veure amb el sistema estructural escollit. El sistema de 
pòrtics necessita travar-se en el sentit longitudinal, sobretot, durant la fase de 
construcció de l’estructura metàl·lica. Tant Albert Kahn com Mies, ho fan amb 
tensors en forma de creu a eix dels pilars, i situen els tancaments en un pla 
exterior. Una important aportació o variant que fa Mies respecte a l’arquitectura 
d’Albert Kahn, és que Mies incorpora una segona estructura en el sistema 
d’envoltants, que rigiditza els tancaments, serveix de muntants per a les fusteries 
i expressa la mateixa estructura amb el mateix material utilitzat que el tancament 
de l’edifici hagi pogut ocultar.

En el cas del Minerals and Metals, i en la façana longitudinal, aquesta segona 
estructura duplica totalment l’estructura principal, passa de dalt a baix 
ininterrompudament per davant dels pilars. El mur de fàbrica de maó embeu els 
muntants d’acer, de més petita secció que el gruix de la fàbrica. Aquesta solució 
no la va repetir en els següents edificis del campus, ja que els problemes de 
dilatació, oxidació i moviments de l’acer van produir esquerdes en el tancament de 
maó. A partir d’aleshores Mies plantejarà una junta entre el tancament de maó i 
els muntants metàl·lics, que deixarà vistos en tota la seva longitud.



47. Mies van der Rohe. IIT 
Commons Building, 1952-1953.

48. Mies van der Rohe. IIT 
Commons Building, 1952-1953.
Alçats.

49. Mies van der Rohe. IIT 
Commons Building, 1952-1953.
Detalls constructius i seccions.
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Amb aquests criteris construeix la Boiler Plant (1945-1950), un edifici d’ús 
purament industrial. Conté la caldera i la tremuja de carbó, que subministraria 
d’energia a tot el campus fins que el combustible va ser substituït per gas. Com al 
Minerals and Metals, l’estructura és un entramat de pilars I. També a les façanes 
est i oest superposa a l’estructura principal una segona estructura que modula 
el tancament. Aquesta segona estructura, ara s’expressa de dalt a baix per 
evitar les esquerdes en la paret de ceràmica per dilatació de l’acer. A les façanes 
nord i sud el gruix del tancament coincideix amb la secció del pilar. No obstant 
això, segurament per la seva esveltesa, el sistema d’arriostrament amb creus 
metàl·liques apareix en les dues direccions. Els tensors traven l’estructura en els 
dos sentits de la construcció. En les façanes longitudinals, els tensors es situen 
a eix dels pilars, amb la qual cosa, el tancament es superposa davant del pilar, 
tangent a la cara exterior. En els sentit transversal, els tensors es situen en un pla 
interior, paral·lel a l’eix dels pilars.

D’aquest primer grup l’edifici més tardà, i es podria considerar més madur, és 
el Commons Building (1952-1953). En aquest cas, el pilar I és un pilar grey, és 
vist tant des de l’exterior com des de l’interior, i rep el tancament de la mateixa 
manera en les quatre cares del volum, sense afegir cap estructura secundària. 
El perfil metàl·lic té les mateixes dimensions en les dues direccions, i per tant, 
el tancament de maó té el mateix ample que l’estructura en tot el perímetre de 
l’edifici. Gairebé no es percep diferència entre les quatre façanes, excepte per 
l’ombra vertical que generen les ales del pilar a les façanes transversals.

Mentre que els pilars cruciformes expressaven l’expansió de l’espai en les dues 
direccions, el nou pilar grey expressa l’expansió unidireccional de l’espai i la 
possibilitat de créixer en una direcció. De l’entramat metàl·lic construït amb pilar 
cruciforme de quatre perfils, Mies passa a construir amb pilars grey. Encara 
que aquell entramat europeu també era un sistema porticat, la construcció de 
l’estructura amb peces petites i el fet d’amagar-la sota plans de guix dificultava 
l’expressió de la construcció. En canvi, la tecnologia americana dels anys quaranta 
i cinquanta, de perfils més grans, i la decisió de deixar vista l’estructura permetrà 
la expressió més clara del sistema de pòrtics.



50. Mies van der Rohe. IIT 
Metallurgical and Chemical 
Engineering Building (Perlstein 
Hall), 1945-1946.
En construcció

51. Mies van der Rohe. IIT 
Metallurgical and Chemical 
Engineering Building (Perlstein 
Hall), 1945-1946.
En construcció
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c) El pilar I protegit amb formigó. L’estructura multiplanta i
la sistematització arquitectònica de l’envoltant

Quan l’alçada dels edificis és de dues o més plantes, la normativa contra incendis 
obliga a protegir l’estructura metàl·lica, el pilar grey queda ocult i Mies busca 
alternatives per expressar l’estructura, que considera l’essència de l’arquitectura. 
Aquest és el pilar dels gratacels i de la majoria dels edificis universitaris del 
campus de l’IIT.

Després del Minerals and Metals, d’estructura metàl·lica vista, i l’Engineering 
Research Building, d’estructura de formigó armat, construïts durant la guerra, 
els següents edificis que Mies construeix a l’IIT són l’Alumni Memorial Hall i el 
Metallurgical and Chemical Engineering Building. A ells va dedicar molt de temps 
i esforç per establir, segons Phyllis Lambert, els inicis d’un llenguatge estructural, 
que donarà un gir als problemes de l’estructura3. El desenvolupament d’aquests 
dos edificis li permetrà convertir els detalls bàsics en l’estàndard d’un tipus 
arquitectònic que aplicarà a la majoraria dels edificis del campus.

Sempre que la normativa i el pressupost ho permetin, Mies prefereix construir 
amb estructura metàl·lica vista, ja que considera que l’expressió arquitectònica 
de l’edifici ha de provenir principalment de l’estructura. Segons John Winter, 
en aquesta època s’esperava la invenció d’un acer resistent al foc, però fins 
que arribés, Mies considerava que el material que millor podia expressar 
una estructura d’acer oculta era el propi acer4. Per això dissenya un sistema 
d’envoltant basat en una segona estructura d’acer que superposada a l’estructura 
principal serveix com a encofrat per al formigó de protecció, dóna ritme al sistema 
de tancament i rigidesa a les fusteries. Aquesta segona estructura, al contrari 
que en el Minerals and Metals, tindrà les mateixes dimensions que el gruix de la 

52 i 53. Mies van der Rohe. 
IIT Metallurgical and Chemical 
Engineering Building (Perlstein 
Hall), 1945-1946.
La paret de maó amaga el mòdul i 
mig que acull el laboratori.

54. Mies van der Rohe. IIT 
Metallurgical and Chemical 
Engineering Building (Perlstein 
Hall), 1945-1946.
La paret de maó amaga el mòdul i 
mig que acull el laboratori.



56. Mies van der Rohe.  IIT 
Metallurgical and Chemical 
Engineering Building (Perlstein 
Hall), 1945-1946.

55. Mies van der Rohe. IIT 
Metallurgical and Chemical 
Engineering Building (Perlstein 
Hall), 1945-1946.
La jàssera que mostra la imatge 
de l’edifi ci en construcció es pot 
considerar precursora de les 
jàsseres del Crown Hall.
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fàbrica de maó, evitant així les esquerdes per diferències en el comportament 
dels materials, i apareixerà vista en tota la seva alçada sense arribar al terra, 
expressant així la condició de tancament. Per últim, aquella mateixa junta entre 
materials diferents que resolia la secció del pilar de formigó, tornarà a aparèixer, 
però aquesta vegada resolta per la fàbrica de maó i no pel pilar. El tractament 
de l’envoltant serà el mateix en tot el volum, i els mateixos detalls constructius 
giraran la cantonada. Si el tancament dels pòrtics metàl·lics vistos expressaven 
l’estructura unidireccional i el possible creixement de l’edifici en una direcció, 
tractant de manera diferent una i altra façana, ara la protecció de l’estructura 
oculta cap direcció principal, converteix el pilar grey en un pilar de cares iguals i 
l’envoltant tracta l’edifici com un volum acabat i complet.

Sobre aquestes dues variants arquitectòniques, és a dir, la solució “extensible” 
del Minerals and Metals Building i la solució que podem definir com a “compacta” 
o “acabada” que representa el Perlstein Building, tant David Sharpe com George 
Danforth5 em van fer veure el doble paral·lelisme que existeix entre aquests 
edificis amb l’arquitectura del Gòtic en el primer cas, i del Renaixement en el 
segon. Segons converses amb Sharpe i Danforth, es pot comparar l’estructura de 
pòrtics unidireccionals de Mies amb els edificis gòtics, no tant per l’estructura, que 
en el cas gòtic es podria considerar bidireccional, sinó pel plantejament direccional 
o longitudinal que sí que comparteixen els edificis d’ambdues èpoques. D’altra 
banda, l’estructura i envoltant del Perlstein, de caire més compacte i volumètric, 
es pot comparar amb els edificis del Renaixement, pel fet de que les envoltants 
es construeixen per ser vistes des de l’exterior com a peces aïllades dins un 
context urbà. El triomf de la perspectiva renaixentista té molt a veure amb la 
creació d’entorns arquitectònics sencers construïts per edificis totalment acabats 
i aïllats en un paisatge urbà. Segons Oswald Spengler, els edificis renaixentistes 
expressen la culminació d’una cultura. “En el gòtic es tracta ni més ni menys que 
de l’existència mateixa d’una ànima nova, mentre que en el Renaixement és una 
qüestió de gust”6. Si el gòtic va construir estructures noves que expressaven 
l’ànima d’una nova cultura, els artistes del Renaixement “donaven cos a l’espai. 
L’ordenaven en capes de superfícies successives. Amb una aparent afinitat amb 
l’ideal hel·lènic, cultivaven el dibuix, els contorns acusats, les superfícies limitants 
dels cossos. Només que aquí és l’espai únic de la perspectiva el que confina amb 
les coses, mentre que a Atenes són les coses singulars les que confinen amb el 
no-res; i a mida que va anar decreixent l’onada renaixentista, es va anar perdent 
la duresa d’aquesta tendència (...)”7.

Segons Spengler, els edificis del Renaixement tenen unes dimensions fixades des 
del principi, l’estudi de l’escala i les proporcions són, més que mai, estudiades 
en el seu conjunt, l’edifici es projecta ja des del principi en perspectiva, no és 
un alçat ni una secció, sinó un cos complet amb plena vocació de no variar en el 
temps ni en mides ni en proporcions. La seva variació desvirtuaria l’arquitectura. 
Els edificis estan totalment acabats. Giren amb elements especials en les 
cantonades, o són edificis arrodonits que no permeten addicions ni cossos 
superposats a la seva concepció inicial, completa i perfecta. Sant Pere de Roma 
no pot créixer ni permet cap variació, és un objecte complet en sí mateix. A part 
de les lleis de composició que pugui tenir, el perímetre, tant en planta com en tot 
el seu volum, està perfectament delimitat i definit.

L’edifici del Metallurgical and Chemical Engineering (Perlstein Hall), de dues 
plantes d’alçada, era especialment complex. Un aspecte especial apareix a 
l’extrem nord de l’edifici, on es localitza el laboratori d’assajos. La instal·lació 
al laboratori d’una grua pont feia necessari una crugia de 24 x 36 peus, una 
crugia més gran que el mòdul urbanístic del campus, de 24 x 24 peus. L’edifici 
acabava amb un mòdul i mig. I així ho resol Mies. Planteja a l’extrem de l’edifici 
una última crugia girada respecte a la resta. En un principi es va plantejar 
la possibilitat de deixar-la vista, protegint l’estructura en la resta de l’edifici. 
Finalment el tractament de l’estructura seria el mateix per a tot l’edifici, és a 
dir, Mies protegeix tota l’estructura amb formigó, simplificant així les solucions 
constructives. Mies expressa tot l’ample de l’espai del laboratori amb un mur de 
maó que situa exterior a l’estructura i a tota l’alçada del volum als alçats est i 
oest, desdibuixant així el mig mòdul.

57. Algunes diferències entre els 
edificis:
1. El Metallurgical and Chemical 
Engineering Building (Perlstein 
Hall), 1944-1947, és un edifici de 
dues plantes i fusteria d’alumini, 
amb fi nestres de guillotina.
2. El Navy Building (Alumni 
Memorial Hall), 1945-1946, és 
una estructura de dues plantes i 
fusteria d’acer.
3. El Chemistry Building (Wishnick 
Hall), 1945-1947, és una estructura 
de tres plantes i fusteria d’alumini, 
amb fi nestres de guillotina.

2

3

1



58. Mies van der Rohe. IIT 
Metallurgical and Chemical 
Engineering Building (Perlstein 
Hall), 1945-1946.

59. Mies van der Rohe. IIT Navy 
Building (Alumni Memorial Hall), 
1945-1946.

60. Mies van der Rohe. IIT 
Metallurgical and Chemical 
Engineering Building (Perlstein 
Hall), 1945-1946.
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62. Mies van der Rohe. IIT 
Metallurgical and Chemical 
Engineering Building (Perlstein 
Hall), 1945-1946.

61. Mies van der Rohe. IIT Navy 
Building (Alumni Memorial Hall), 
1945-1946.



63. Mies van der Rohe. Edifi cis de 
l’IIT en construcció, 1945-1946.
IIT Chemistry Building (Wishnick 
Hall), de tres plantes d’alçada 
amb una vista frontal, i el IIT 
Metallurgical and Chemical 
Engineering Building (Perlstein 
Hall), de dues plantes, a la dreta de 
la imatge.

64. Mies van der Rohe. Edifi cis de 
l’IIT.
IIT Chemistry Building (Wishnick 
Hall), de tres plantes d’alçada 
a l’esquerra de la imatge, i el 
IIT Metallurgical and Chemical 
Engineering Building (Perlstein 
Hall), de dues plantes, a la dreta 
de la imatge. Al fons es pot veure 
el IIT Metallurgical and Chemical 
Enginyeering Building (Alumni 
Memorial Hall)

65 i 66. Mies van der Rohe. 
IIT Metallurgical and Chemical 
Enginyeering Building (Alumni 
Memorial Hall), 1945-1946.
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Un altre aspecte a resoldre era que, a l’altre extrem de l’edifici, les tres crugies 
centrals albergarien una sala d’actes. Per tal de poder construir una sala lliure 
de pilars, Mies construeix unes jàsseres metàl·liques d’ànima plena, amb perfils i 
platines. Oculta aquestes jàsseres, de 60 peus de longitud -dos mòduls i mig-, uns 
18 metres, sota la coberta, i d’elles penja l’estructura de la primera planta. Podem 
considerar aquesta solució estructural precedent de les jàsseres del Crown Hall, 
de 120 peus de longitud, de les quals també penjarà la coberta, encara que en el 
Crown Hall, i per primera vegada, les jàsseres seran exteriors a l’edifici.

A l’edifici de Metallurgical and Chemical Engineering Mies utilitza per primera 
vegada fusteria d’alumini. Segons Joseph Fujikawa, soci de Mies, les fusteries 
d’alumini a la construcció no eren en absolut habituals, només hi havia al país 
dues fàbriques. L’extrusió les feia ser més estanques que les d’acer8. 

Tant el Chemistry Building, com el Electrical Engineering (Wishnick Hall) i el 
Physics Building (Siegel Hall), tots tres edificis de tres plantes d’alçada, segueixen 
el model establert en l’Alumni Memorial Hall i el Perlstein Hall amb els mateixos 
detalls bàsics d’estructura i tancament.

Amb aquest sistema constructiu, que Mies aplica tant a edificis baixos com 
de gran alçada, el ritme dels muntants determina la composició horitzontal 
als edificis baixos, i la vertical als edificis en alçada. També per emfatitzar 
l’horitzontalitat, per exemple, construeix finestres o paraments de maó continus 
que s’estenen en bandes longitudinals al llarg de tot l’edifici. En canvi, als edificis 
alts, les ombres dels muntats metàl·lics molt propers entre ells potencien les 
proporcions verticals dels gratacels. Amb aquest tractament diferenciat del mateix 
sistema d’envoltant, en un i altre cas, Mies emfatitza proporcions i sensacions 
visuals diferents.

La construcció del gratacel i la seva expressió arquitectònica
La continuació de l’Escola de Xicago

Ludwig Hilberseimer, col·laborador i soci de Mies en tots els projectes urbanístics, 
professor de l’IIT, i gran amic de Mies, al llibre “Mies van der Rohe”, publicat a 
Xicago el 1956, considera Mies continuador de l’arquitectura de l’Escola de Xicago, 
ja que, segons l’autor, Mies dóna un pas endavant en la mateixa direcció que 
aquells arquitectes que, com ell, apuntaven cap a una arquitectura estructural.

Als Estats Units, l’Escola de Xicago va donar un pas important en el 
desenvolupament de les estructures metàl·liques dins el camp de l’edificació 
quan, desprès de l’incendi de 1871, es reconstrueix la ciutat sencera de 
manera ràpida i segura amb estructures metàl·liques. Aquesta estructura es 
protegirà contra incendis amb una envoltant de pedra o ceràmica, que moltes 
vegades adoptarà formes geomètriques, formes preses de la natura, o formes 
històriques pertanyents a altres èpoques i estils, seguint els moviments 
romàntics, naturalistes i historicistes de finals del segle XIX que tenen lloc tant 
a Europa com als Estats Units. Si el Jugenstil, l’Art Nouveau o el modernisme 
van incorporar l’estructura metàl·lica a l’arquitectura europea, l’Escola de Xicago 
ho fa a l’arquitectura dels gratacels americans. Tal i com analitza Hilberseimer 
en la monografia de Mies van der Rohe, quan la tecnologia de la construcció 
permet noves possibilitats estructurals, aquestes entren en conflicte amb les 
formes apreses, adequades a sistemes estructurals anteriors. Porta molt de 
temps, imaginació i esforç descartar les formes tradicionals i desenvolupar una 
arquitectura d’acord i en harmonia amb la nova estructura.

En aquest sentit, quan s’imposa el nou sistema estructural de l’entramat 
metàl·lic, encara que l’acer va ser acceptat com el material estructural que 
permetia augmentar la dimensió de la crugia i reduir el pes de l’edifici, per raons 
arquitectòniques es va ocultar darrera la construcció. Els arquitectes estaven 
seduïts per les formes del passat i no van veure en les noves possibilitats del 
material una font d’inspiració creativa.



67 i 68. Mies van der Rohe. Detalls 
de construcció de l’estructura 
metàl·lica de l’edifi ci d’apartaments 
860 880 Lake Shore Drive, Xicago, 
1948-1951.
Els detalls no difereixen molt dels 
publicats als manuals americans de 
construcció metàl·lica de l’època.
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“L’esquelet estructural redueix els elements portants d’un edifici a relativament 
pocs punts. Així s’aconsegueixen dues coses: llibertat en l’ús de l’espai, que pot 
ser dividit a voluntat o diàfan, i la dràstica reducció de pes d’un edifici, que permet 
incrementar l’alçada i ha resultat en el gratacel. La necessitat de murs portants 
s’elimina i només són necessaris murs cortina, les finestres es poden situar en 
qualsevol lloc. L’esquelet només necessita ser cobert amb una pell que pot ser 
enterament de vidre.

“Com èxit tècnic, l’esquelet estructural va ser adoptat immediatament. Però 
els arquitectes, sota el dictat del passat, tractaven el mur cortina com si fos 
encara un mur de càrrega. La mida de les obertures, determinat per les velles 
restriccions, usualment seguia sent la mateixa. Com el primer automòbil tenia 
l’aparença d’un carro de cavalls, així els primers edificis amb estructura d’acer 
semblaven edificis alts de pedra.

“(....) Mies van der Rohe, en els seus edificis d’apartaments de Xicago, ha 
plantejat el problema de l’arquitectura d’acer amb total independència i els ha 
desenvolupat a partir de la pròpia naturalesa de l’estructura i el material. El 
caràcter arquitectònic d’aquests edificis està determinat per l’ús de l’acer i el 
vidre, els únics materials de l’edifici. Els elements estructurals són els elements 
arquitectònics, la separació entre arquitectura i enginyeria ha estat superada, 
l’enginyer, al servei de l’arquitecte, és ara el seu igual. Hi va haver un temps quan 
l’arquitectura i l’enginyeria estaven unides. La dissolució d’aquesta unió va ser una 
pèrdua per a tots dos, arquitecte i enginyer, i la pròpia arquitectura va perdre una 
de les seves fonts d’inspiració més importants. Mies van der Rohe ha restablert 
aquesta unitat. Ha demostrat que l’acer i la pedra són equivalents com a materials 
arquitectònics i que un concepte artístic pot ser tan veritablement realitzat en 
l’un com en l’altre. És sorprenent veure de quina manera tan fidel el seu treball 
continua l’arquitectura de l’Escola de Xicago, originada per arquitectes que van 
apuntar com ell, cap a una arquitectura estructural. Ambdues van créixer de les 
mateixes arrels“9.

Als Estats Units es van fabricar els primers perfils metàl·lics estructurals el 1819, 
angles de ferro laminat. Les bigues I d’acer és van laminar per primera vegada 
el 1884, i aquest mateix any es va construir el primer entramat metàl·lic per a 
l’edifici del Home Insurance Company de Xicago, de l’enginyer William Le Baron 
Jenney, a qui se li atorga l’invent del gratacel. Sembla que va optar per aquest 
material durant una vaga de treballadors de la construcció. Fins aleshores, els 
edificis alts als Estats Units es construïen amb murs de càrrega, i la construcció 
més popular era el sistema de fusta ballon-frame, d’acabats molt senzills. L’edifici 
per a la Home Insurance Company, de 10 plantes d’alçada, es va construir amb 
columnes de fossa protegides amb maó. Les bigues dels sis pisos inferiors eren 
de ferro forjat i les dels pisos superiors d’acer estructural. El primer edifici 
totalment d’acer va ser el segon edifici de la Rand-McNally dels arquitectes 
Burnham & Root, acabat el 1890 a Xicago10. Als Estats Units, tradicionalment no 

69. Mies van der Rohe. Detalls 
de pilars metàl·lics publicats a 
International Correspondence 
Schools 1905.



70 i 71. Daniel H. Burnham. Edifici 
Reliance de Xicago, 1890.
La construcció en ferro de les 
últimes deu plantes va ser 
executada en quinze dies, segons 
K. Wachsmann en “Una svolta nelle 
costruzioni”.

72 i 73. Daniel H. Burnham. Edifici 
Fisher de Xicago, 1896.
Es tracta d’un edifici d’apartaments 
de luxe. El detall de l’envoltant 
del pilar mostra també el traçat 
vertical de la xarxa d’instal·lacions 
de l’edifici, fora de l’àmbit ocupat 
per l’entramat estructural.

74 i 75. Paral·lelisme entre els 
pilars dels Lake Shore Drive i els 
pilars de la catedral de Chartres, 
1194, que estableix Richard 
Padovan en “Mies as educator”.
Veient aquesta seqüència 
d’imatges, entenem perfectament 
que Hilberseimer presenti a Mies 
com a continuador de l’Escola de 
Xicago, per la construcció amb 
estructura metàl·lica, l’interès 
per expressar amb l’envoltant 
l’esquelet que oculta o la substitució 
de la plementeria pel vidre. Un 
pas important que donarà Mies 
dins del desenvolupament de 
l’Escola de Xicago, serà que 
separarà completament estructura 
i envoltant, preveient l’espai 
necessari entre aquests dos 
sistemes per al pas d’instal·lacions. 



177

existia cap formació acadèmica professional en edificació. Les escoles de gran 
tradició arquitectònica eren europees i formaven els arquitectes en Belles Arts. 
William Le Baron Jenney va estudiar a l’École Centrale des Arts et Manufactures 
de París entre els anys 1853 i 1856, la mateixa escola on es va graduar l’enginyer 
i arquitecte Gustave Eiffel el 1855. Era una escola privada fundada el 1829 per 
donar una formació multidisciplinària als enginyers de l’emergent sector industrial. 
Posteriorment, el 1857, el seu fundador, Alphonse Lavallée, va cedir la institució a 
l’estat. 

Poc a poc, de la mateixa manera que passava a Europa, l’acer va anar desplaçant 
al ferro en la construcció, les diferents laminadores fabricaven els seus propis 
perfils i publicaven els promptuaris amb les propietats tècniques i resistents dels 
seus productes. El 1896, l’Association of American Steel Manufacturers (associació 
de fabricants d’acer, actualment The American Iron and Steel Institute AISI) va 
començar a fer un esforç per estandarditzar els perfils dels diferents fabricants. 
Les primeres bigues estàndards laminades als Estats Units van ser les “S”, amb 
una pendent a l’interior de les ales. Posteriorment, els perfils grey amb les ales 
d’espessors constants facilitaven les connexions, i de seguida es va estendre 
el seu ús. Durant els anys 1930 la indústria americana va començar a aplicar la 
tècnica de la soldadura tant en els processos de fabricació com en el muntatge 
en obra11. L’AISC (American Institute of Steel Construction), el 1953, va publicar 
el llibre “Iron and Steel Beams 1873 to 1952” (Bigues de ferro i acer, de 1873 a 
1952) que conté un registre complet dels perfils laminats i les seves propietats, 
fabricats als Estats Units durant aquest període12.

La tecnificació de l’arquitectura i els processos constructius

Quan Mies està construint l’Alumni Memorial Hall, el Perlstein Hall i el Wishnick 
Hall, coneix el promotor Herbert Greenwald, que li encarrega el 1946 els 
Promontory Apartments al South Side de Xicago. Dos anys més tard, durant 
la seva construcció, Greenwald li encarrega un nou projecte. Es tracta de dues 
torres d’apartaments de 26 plantes a la vora del llac Michigan, un lloc privilegiat, 
al 860-880 de Lake Shore Drive. Des del principi, Mies planteja aquest projecte 
amb estructura metàl·lica i tancament de vidre, seguint els principis d’aquells 
primers gratacels d’acer i vidre de 1921 i 1922. Segons Mies, a l’esquelet d’acer es 
troba l’essència de l’edificació, i té la intenció d’expressar-lo tan francament com 
sigui possible. I amb aquesta intenció, la pell de l’edifici consistirà en res més que 
perfils d’acer i plans de vidre. Igual que fes als edificis de l’IIT, amb el sistema 
de tancaments situarà els muntants a l’exterior i d’aquesta manera aconseguirà 
representar a l’exterior l’estructura metàl·lica de l’edifici, malgrat les restriccions 
de la normativa contra incendis.

Per a la construcció dels gratacels Mies seguirà els mateixos principis constructius 
desenvolupats als edificis del campus, incorporant alguns aspectes que 
condicionen la construcció en alçada, com són la lleugeresa de l’estructura i els 
tancaments, la resistència a les forces horitzontals del vent, o la tecnificació dels 
processos constructius.

Abalos i Herreros fixen la Segona Guerra Mundial com el moment a partir del qual 
la tecnificació penetra en totes les activitats quotidianes de l’època, convertint-se 
en una matèria universal. La tecnologia desenvolupada en la fabricació pesada 
es transfereix a la construcció civil i a l’arquitectura, obrint nous camps de 
desenvolupament arquitectònic, que afecten a materials, processos constructius, 
tecnologia per al confort, etc.13. Ja hem vist com Mies van der Rohe és un 
arquitecte enormement compromès amb la seva època i ja des dels anys vint 
incorpora a la arquitectura tècniques procedents de la indústria automobilística, 
o dels ascensors, recentment inventats, per resoldre aspectes arquitectònics que 
afecten l’àmbit de la percepció, com l’acabat dels pilars cruciformes o les enormes 
finestres de la casa Tugendhat que s’oculten dins el tancament de la planta 
inferior.

Abalos i Herreros expliquen molt bé com el gratacel i l’edifici d’oficines, els tipus 
urbans derivats de la industrialització, es defineixen arquitectònicament dins 

77. Estructura metàl·lica de perfils 
laminats i la seva protecció amb 
ceràmica contra incendis, 1890-
1896.

76. William Le Baron Jenney. 
Estructura metàl·lica del Fair Store, 
1890-1891, detall de l’encontre 
entre el pilar, la jàssera i la biga. 
Podem veure com es resol la 
protecció contra incendis dels 
pilars i els forjats. Els forjats estan 
protegits per sota amb guix, i per 
sobre amb formigó. També veiem 
com, en aquest cas, el gruix de 
formigó absorbeix la xarxa de gas, 
iniciant el desenvolupament dels 
terres tècnics.



78. Mies van der Rohe. Edifi ci 
d’apartaments 860 880 Lake Shore 
Drive, Xicago, 1948-1951.
En construcció. 

79. Mies van der Rohe. Edifi ci 
d’apartaments 860 880 Lake Shore 
Drive, Xicago, 1948-1951.
En construcció. 
Muntatge de la subestructura de les 
façanes, amb mòduls d’una crugia 
per dues plantes d’alçada.
Les juntes entre mòduls es situen 
una mica per sobre del forjat per 
facilitar la soldadura.
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el període de la modernitat. En aquest context, poc a poc es crea una estreta 
vinculació entre tècnica i arquitectura, i la identificació entre el procés constructiu 
i la forma final transforma l’arquitectura. A això s’afegeix la repercussió 
constructiva de la implantació de xarxes tècniques a l’edificació14.

Als blocs d’apartaments de 860-880 Lake Shore Drive Mies incorpora en el procés 
constructiu un sistema de fabricació i muntatge dels tancaments que rigiditza 
l’estructura i dóna la forma final a l’edifici. Aquest és el tipus de procés constructiu 
al qual es refereixen Abalos i Herreros, on tècnica i arquitectura van de la mà i 
l’una condiciona l’altra. En aquest projecte, Mies introdueix novetats constructives 
significatives. Per sistematitzar el procés constructiu dels tancaments, muntarà 
una segona estructura en obra, semblant a la utilitzada en els edificis de l’IIT, 
que superposada en façana ajudarà a consolidar i protegir l’estructura metàl·lica. 
Aquesta subestructura, igual que aquella dels edificis de l’IIT, estarà formada per 
platines horitzontals que serviran d’acabat dels forjats, platines verticals d’acabat 
dels pilars, i muntants I que rebran les fusteries d’alumini. Igual que als edificis 
de l’IIT, aquest entramat lleuger d’acabat funcionarà com a encofrat a l’hora 
d’abocar el formigó en forjats i pilars de façana. La resta del pilar es protegirà 
amb panells de cartró guix, alleugerint l’estructura. Tal i com registra la Comissió 
de Patrimoni Històric i Arquitectònic de Xicago (Commission on Chicago Historical 
and Architectural Landmarks) en l’estudi preliminar amb data del 7 d’octubre del 
1976, per catalogar els apartaments de Lake Shore Drive 860-880, conservat al 
Chicago Historical Society: “Les platines d’acer també tenien una funció pràctica. 
Van ser utilitzades com a encofrats en les quals s’abocava el formigó necessari. 
Abans de la construcció dels Apartaments 860-880, aquests encofrats eren 
de fusta i s’havien de retirar després que el formigó s’adormís. Posteriorment, 
el formigó s’havia de tractar amb algun material d’acabat que li donés un 
aspecte menys aspre”. Com veiem en les fotografies del bloc d’apartaments en 
construcció, a mida que l’estructura de l’edifici es va aixecant per fases, l’últim 
forjat serveix de plataforma de treball i en ell es fabriquen els mòduls metàl·lics 
de façana. Es construeixen unes plantilles, sobre les quals es munten i solden 
els perfils corresponents a cada mòdul, d’una crugia d’amplada per dues plantes 
d’alçada. Els muntats I rigiditzen i eviten la deformació de les platines durant 
el seu aixecament i col·locació en façana, faciliten el muntatge de les fusteries, 
i produeixen un subtil efecte tridimensional i el ritme arquitectònic que donarà 
unitat al conjunt15. La unió entre els mòduls es resol amb una junta a l’alçada 
dels travessers de les finestres.

Segons John Winter16, els 860-880 Lake Shore Drive, el primer gratacel aïllat que 
va construir Mies, estableix el sistema d’envoltant metàl·lica que servirà de patró 
per a la resta de torres. Afegeix que les cares exteriors dels perfils I del sistema 
de tancaments serveixen de guia per les gòndoles de neteja, i les interiors reben 
els envans de distribució. Tot l’acer exterior de les dues torres del 860-880 es va 
pintar de negre mat. Després d’aquest projecte, les subestructures de tancament 
per a les altres torres d’habitatge que construirà Mies seran totalment d’alumini, 
un material més lleuger i de fàcil manteniment. Tornarà a utilitzar l’acer a les 
façanes de les dues torres del Federal Center de Xicago, que també farà servir 
com encofrat perdut per al formigó de protecció de l’estructura17.

És especialment interessant per a aquest treball, l’anàlisi que John Winter fa de 
les cantonades dels pilars als gratacels:
“La cantonada dels 860-880 Lake Shore Drive (1), amb el pilar metàl·lic envoltat 
de formigó i acabat amb acer, és el detall que posa l’acer al mateix nivell que 
la pedra com a material noble de construcció. A l’època que es va dissenyar, 
s’esperava en qualsevol moment un acer resistent al foc i fins la seva arribada, 
l’expressió lògica d’una estructura d’acer semblava ser l’envoltant del pilar també 
amb planxa d’acer, que servia com a encofrat per al formigó de protecció ignífuga. 
Els apartaments Commonwealth Promenade (2) i els 900 Esplanade (3) són 
d’estructura de formigó armat, però el canvi de material estructural influeix poc 
en la pell; no obstant això, les demandes d’augment d’instal·lacions mecàniques 
condueixen a una nova relació pell/estructura separant els muntants de la cara del 
pilar de tal manera que les instal·lacions, en aquest cas un muntant de calefacció, 
puguin passar per davant del pilar. A l’edifici Seagram (4) el revestiment de bronze 



80. Mies van der Rohe. Edifi ci 
d’apartaments 860 880 Lake Shore 
Drive, Xicago, 1948-1951.
En construcció. 
Muntatge de la subestructura de 
les façanes. Sobre l’últim forjat 
construït s’apilava el material, 
i es muntava el taller d’obra. A 
partir d’una sèrie de plantilles es 
sistematitzava la fabricació en obra 
dels mòduls de façana. En aquesta 
imatge veiem com una quadrilla 
d’operaris està fabricant un mòdul i 
una altra està muntant-lo amb grua 
sobre la façana.

81. Mies van der Rohe. Edifi ci 
d’apartaments 860 880 Lake Shore 
Drive, Xicago, 1948-1951.
En construcció. 
Muntatge de la subestructura de les 
façanes, amb mòduls d’una crugia 
per dues plantes d’alçada. Aquests 
mòduls eren de dos tipus diferents, 
uns portaven l’acabat dels pilars, 
i els altres no. En aquesta imatge 
veiem el mòdul que no porta les 
platines verticals d’acabat dels 
pilars.
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del pilar es distancia més de la cara exterior per permetre que els tapajuntes de 
coure protegeixin les juntes de dilatació a l’alçada de cada forjat. Als apartaments 
Pavilion de Lafayette Park (5) els muntants desdoblegats i bastant separats 
dels pilars pengen de l’estructura; aquesta tècnica es va aplicar també als 
apartaments de Newark (6), on el pressupost es va retallar al mínim i el pilar 
de formigó es va deixar sense cobrir. One Charles Center (7) té un revestiment 
d’alumini però en general és similar al Seagram. Els 2400 Lakeview (8) és una 
versió de luxe dels pròxims apartaments Commonwealth (2) però l’estructura 
es construeix amb formigó alleugerit per permetre la construcció en alçada més 
ràpida. Les torres Lafayette de Detroit (9) són similars als apartaments Newark 
de tres anys enrere. El US Courthouse (Palau de Justícia dels EEUU) (10) i el 
Federal Office Building (11) tornen a utilitzar l’acer dels primers edificis de Mies 
del loop de Xicago allunyant-se de la construcció pesada, amb una protecció 
ignífuga alleugerida que ressegueix el perfil dels pilars d’acer i les instal·lacions, 
creixents a la xarxa, darrere un cobriment extern de plaques de guix a l’edifici 
d’oficines i únicament un revestiment a l’edifici del Palau de Justícia. Les oficines 
i apartaments de Westmount Square amb façana d’alumini negre (12) van se 
seguits del Toronto Dominion Centre (13), en general similars als edificis d’oficines 
del Chicago Federal Centre (11) però amb formigó alleugerit com reomplert a 
l’exterior dels pilars. Al 111 East Wacker Drive i els Two Illinois Center (14) un 
modest pilar de formigó armat s’allotja dins una cobertura de gran dimensió per 
recollir els muntants de les instal·lacions, una solució convenient i eficient però 
que no reflexa la convicció miesiana de l’expressió d’una estructura clara. El 
Mansion House Square (15) i l’edifici de la IBM (16) endarrereixen les instal·lacions 
verticals d’aire condicionat, les situa dins el nucli, i a la IBM la construcció seca 
s’utilitza sempre que és possible”.

La integració de les xarxes d’instal·lacions al sistema de tancaments

Amb la construcció de les torres Mies inicia un procés d’integració dels sistemes 
d’instal·lacions en els tancaments que explica molt bé John Winter a l’article 
publicat a la revista Architectural Review. Després dels 860-880 Lake Shore 
Drive Mies construeix també amb Greenwald i també al costat del llac, els 
Commonwealth Promenade i els 900 Esplanade, ambdós amb estructura de 
formigó armat. Aquests edificis incorporen millores en el sistema de tancament, 
per exemple, als Commonwealth la subestructura de la façana té la dimensió 
d’una crugia i l’alçada d’un pis, per tant són mòdul més petits i lleugers, més 
fàcils de muntar, i les juntes entre les peces es situen a les platines d’acabat dels 
forjats. Però el canvi més important és la incorporació de la xarxa d’instal·lacions 
al sistema de tancaments de la façana, que modifica la relació entre l’estructura 
i la pell de l’edifici. El sistema de muntants es separa de l’estructura mitjançant 
carteles subjectes als forjats, de les quals pengen els mòduls de façana amb 
un aplomat perfecte. Aquesta solució resol molts problemes constructius com 
la independència de moviment d’estructura i tancament a causa de càrregues 
tèrmiques diferencials, facilita el muntatge i el procés d’execució, a part de 
l’estalvi energètic per l’eliminació de ponts tèrmics i la reducció d’infiltracions. La 
posició avançada del muntant respecte a l’estructura permet que les instal·lacions 
puguin passar entre ambdós sistemes. D’aquesta manera, la façana ja no es 
recolza sobre els forjats, sinó que penja d’ells i, per tant, necessita reduir pes. Per 
tots aquests requeriments per als 900 Esplanade Apartments l’alumini suposava 
la millor opció de tancament per estandarditzar la façana. Com que és un material 
lleuger, podia ser fàcilment extruït en una varietat de formes. Era econòmic, i, a 
diferència de l’acer, no requeria pintura. L’arquitectura es convertia definitivament 
en un sistema de “pell i ossos”. Al 860-880 els forjats encara suportaven la pell 
del tancament, els dos sistemes d’estructura i envoltant encara estaven integrats 
i coincidien en el mateix pla de façana, es tractava en realitat d’una plementeria 
transparent, no d’un mur cortina18. A les següents torres, la pell es va convertir 
en un pla que es separa completament de l’estructura i passa per davant d’ella 
sense interrupció ni cap articulació addicional. Segons David Spaeth, aquesta 
aportació de Mies va suposar un pas endavant en el desenvolupament de l’Escola 
de Xicago. L’esquelet estructural completament diferenciat quedava envoltat per 
una pell lleugera i transparent19.



82. Mies van der Rohe. Edifi cis 
d’apartaments 860 880 Lake Shore 
Drive, Xicago, 1948-1951.
En construcció. 
Muntatge de les fi nestres.

83. Mies van der Rohe. Edifi cis 
d’apartaments 860 880 Lake Shore 
Drive, Xicago, 1948-1951.
En construcció. 
Muntatge de les fi nestres.

84. Mies van der Rohe. Edifi cis 
d’apartaments 860 880 Lake Shore 
Drive, Xicago, 1948-1951, en 
primer pla, i al fons un dels edifi cis 
d’apartaments 900 910 Esplanade, 
1953-1956.

Els primers amb fi nestres de sostre 
a terra, i els segons amb mur 
cortina. L’edifi ci Lever House, de 
Nova York, construït entre 1951 
i 1952 per Gordon Bunshaft, de 
Skidmore, Owings and Merrill, es 
considera el primer edifi ci construït 
amb mur cortina.
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85. Mies van der Rohe. Edifi cis 
d’apartaments 860 880 Lake Shore 
Drive, Xicago, 1948-1951.
Detalls de construcció.
Als anys cinquanta, Mies introdueix 
un canvi rellevant en el tancament 
dels edifi cis en alçada. Fins 
aleshores, en tots els edifi cis 
d’aules de l’IIT, la segona estructura 
rebia el tancament enrasat en les 
ales exteriors dels perfi ls I.
A partir dels anys 50, un cop 
construït el pilar grey vist del Crown 
Hall i o la casa Farnsworth, el 
muntant I es deixarà completament 
vist, i rebrà les fusteries enrasades 
a les ales interiors dels muntants. 
És a partir d’aleshores quan 
aquesta segona estructura pren 
el seu paper més rellevant com a 
element expressiu.

86. Mies van der Rohe. Edifi cis 
d’apartaments 900 910 Esplanade, 
Xicago, 1953-1956.
Detalls de construcció



87. Mies van der Rohe. Edifi ci 
d’apartaments Commonwealth 
Promenade, Xicago, 1953-1956.
En construcció. Muntatge de la 
subestructura de la façana, en 
aquest cas d’alumini.

88. Mies van der Rohe. Edifi ci 
d’ofi cines del Toronto Dominion 
Bank, 1963-1969. En construcció. 
Les jàsseres perforades permeten el 
pas de les instal·lacions.
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Tal com indiquen Abalos i Herreros al llibre “Técnica y arquitectura en la ciudad 
contemporánea”, Viollet-le-Duc havia anunciat als “Entretiens” un principi 
essencial per als arquitectes i enginyers de Xicago: “Un arquitecte pràctic no ha 
de concebre com antinatural la idea d’aixecar un gran edifici, l’estructura del qual 
fora enterament d’acer, i revestir aquesta estructura, preservant-la, mitjançant 
una envoltant de fàbrica”. Es referia a la idea de dissociar definitivament el 
tancament del treball mecànic20.

Per últim, voldria recordar com John Winter, al seu article, compara el sistema 
de tancament de les torres d’habitatges i les torres d’oficines. Als blocs 
d’habitatges les finestres es divideixen en dues peces, com passa als 860-
880 Lake Shore Drive, deixant la peça sota el travesser com una obertura 
abatible darrere una mosquitera fixa, un sistema de ventilació comú als edificis 
americans d’apartaments. En canvi, les torres d’oficines tenen un sistema 
central d’aire condicionat, això fa que s’eliminin els travessers i les finestres 
practicables. La platina horitzontal supera la dimensió del gruix del sostre i 
oculta les instal·lacions. El resultat en façana és una única finestra de vidre fix de 
proporcions més esveltes. El 2400 Lakeview, és el primer edifici d’apartaments de 
Mies amb aire condicionat centralitzat, però manté el travesser i així s’identifica 
com una estructura residencial. La voluntat d’integració dels diferents sistemes 
d’instal·lacions que conté l’edifici anirà perfeccionant el sistema de tancament.

A l’últim projecte, realitzat setmanes abans de la seva mort, la Mansion House 
Square, Mies incorpora un terra tècnic. La peça metàl·lica que envolta el 
perímetre de cada forjat supera la dimensió del seu gruix i proporciona l’alçada 
necessària per allotjar el terra tècnic, d’aquesta manera resol l’acabat del terra 
amb la façana i permet eliminar les unitats baixes de fan-coil que apareixien en el 
Seagram i altres edificis d’oficines21.

89. Mies van der Rohe. Projecte del 
Mansion House Square, Londres, 
1967.
Detalls de la tecnifi cació de l’edifi ci 
amb la distribució de la xarxa 
d’instal·lacions.
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90, 91, 92, 93, 94 i 95. Mies van 
der Rohe. Mòduls de façanes, 
muntants i cantonades dels 
diferents gratacels de Mies.
Comparativa que fa John Winter. 
The Architectural Review, 1972.
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96. Mies van der Rohe. Cantor 
Drive-In Restaurant, 1950.
Les encavallades són de 45 x 
4,15m, i es distancien entre elles 
15m.

98. Mies van der Rohe. Cantor 
Drive-In Restaurant, 1950.

97. Mies van der Rohe. Cantor 
Drive-In Restaurant, 1950.

99. Mies van der Rohe. Cantor 
Drive-In Restaurant, 1950.
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d) El pilar grey exterior. L’estructura totalment exterior: una important 
innovació tecnològica. El lloc que li és propi al pilar grey 

Mies utilitzarà el pilar grey i l’estructura vista en edificis d’una sola planta, on la 
normativa de protecció contra incendis no afecta l’estructura metàl·lica. Aquests 
projectes els desenvolupa entre els anys 1950 i 1955.

El 1942 Mies planteja els projectes de la Sala de Concerts, a partir d’un collage 
amb la imatge interior de l’hangar de la Glenn Martin d’Albert Kahn, i el Museu per 
a una petita ciutat. Al primer projecte la imatge de la nau aporta l’estructura de 
jàsseres Pratt, i al segon, encara que els pilars continuen sent cruciformes, Mies 
elimina alguns allà on necessita augmentar la crugia i introdueix dues jàsseres 
Pratt, iguals a les de la Glenn Martin però exteriors a l’edifici. Aquestes jàsseres 
situades per damunt de la llosa de coberta, mantenen l’interior com un sistema de 
plans nets que conformen l’espai neoplàstic. A partir d’aleshores, Mies comença 
a plantejar una sèrie de projectes d’estructura metàl·lica amb pòrtics exteriors al 
volum i grans jàsseres triangulades.

Ja Albert Kahn, en un dels primers projectes, la Packard Ford Shop de 1911, 
deixa vista part de les encavallades, però de seguida opta per envoltar tot l’edifici 
exteriorment, i deixar l’estructura a l’interior, com la gran majoria de naus 
industrials construïdes en l’època.

Després del Museu per a una petita ciutat, Mies utilitza de nou les bigues Pratt, 
també exteriors a l’edifici, al projecte del Cantor Drive-in Restaurant (1945-
1946) per cobrir una llum de 45 m, la meitat de la nau de la Glenn Martin. 
Constructivament, la solució dels cordons superior i inferior és la mateixa que la 
de les jàsseres de la Glenn Martin: dos perfils U enfrontats per les ànimes, entre 
els quals es fixen els perfils I dels muntants i diagonals, i els cordons superior 
i inferior es tanquen amb platines metàl·liques per dalt i per baix de la biga. El 
sistema de les encavallades a la Glenn Martin és més complex, ja que suporten 
una subestructura per al sistema de lluernes. Altres projectes que planteja Mies 
amb una estructura similar són el Museu Nacional de Mannheim (1952-1953) i el 
Home Federal Savings and Loan Association (1959), on incorpora alguna variació 
en el detall de la construcció de les jàsseres, per exemple, tots els cordons i 
barres són perfils I.

100 i 101. Albert Kahn. Glenn 
Martin Assembly Building, Middle 
River, Meryland, 1937.
Les jàsseres Pratt que planteja 
Kahn tenen una dimensió de 9,14 
x 91,40m, i entre elles estan 
distanciades 15m.
El rècord al que arriba la nau de 
la Glenn Martin és de 91 x 137m 
lliures.



105 i 106. Mies van der Rohe. 
Home Federal Savings and Loan 
Association, 1960-1963.

102, 103 i 104. Mies van der Rohe. 
Teatre Mannheim, 1952-1953.
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En tots aquests projectes de gran llum l’estructura és exterior i el volum de 
l’edifici s’estén més enllà dels pòrtics mitjançant voladissos compensats que 
fan l’edifici estructuralment més eficient. Des del punt de vista perceptiu, 
que l’estructura sigui exterior i el volum s’estengui més enllà de les jàsseres, 
visualment, fa explícita la idea de que l’edifici penja de l’estructura principal, 
encara que en molts casos només pengi la coberta. Aquest efecte augmenta la 
percepció de lleugeresa del conjunt.

El 1950 Henry Heald li encarrega a Mies la construcció del nou edifici per al 
Departament d’Arquitectura i l’Institut de Disseny. En aquest moment està 
construint els 860-880 Lake Shore Drive i la casa Farnsworth. Mies prova els 
diferents tipus arquitectònics plantejats a l’IIT per al nou edifici. Encara que la 
majoria dels croquis conservats no tenen data, ens podem imaginar el procés 
si establim paral·lelismes cronològics amb els altres projectes del campus. Una 
de les primeres versions és similar al Minerals and Metals, amb una estructura 
de pilars I interiors, tangents a les façanes longitudinals i coincidents amb els 
testers. Una altra versió consisteix en una malla de pilars de secció quadrada, 
similar a la del Perlstein o l’Alumni Memorial Hall. També planteja la utilització de 
jàsseres en gelosia similars a les utilitzades per al Cantor Drive-in Restaurant.

El projecte definitiu consisteix en una estructura exterior de pòrtics amb 
jàsseres, per primera vegada, d’ànima plena, que permet eliminar els pilars 
interiors i aconseguir una planta principal totalment lliure, amb una llum de 120 
peus, gairebé 40 m. Per qüestions d’eficiència estructural, les ales dels cordons 
superior i inferior de les jàsseres són més amples a la part central i es redueixen 
als extrems. Dir que utilitza aquesta biga per primera vegada no és del tot cert. 
Recordem que la biga que introdueix en la sala d’actes del Perlstein Hall (1945-
1946) també era d’ànima plena, però es tractava d’una biga composada amb 
platines i angles, i restava oculta per la construcció. En el cas del Crown Hall, la 
tècnica de la soldadura i les dimensions dels perfils, fan que les trobades dels 
elements del pòrtic siguin perfectes i es puguin deixar vistes. 

El soterrani del Crown Hall té una estructura independent de pilars de formigó. La 
planta principal del Crown Hall serà una única sala on els estudiants de diferents 
nivells compartiran el mateix espai en grups. Segons l’informe de la Comissió de 
Patrimoni de Xicago, d’octubre de 1996, que declara el Crown Hall patrimoni de 
la ciutat, la construcció del gran espai amb l’estructura totalment exterior va ser 
una important innovació tecnològica introduïda per Mies. “La definició d’aquest 
gran espai va ser el factor principal per determinar la forma interior i exterior 
del Crown Hall. Per permetre la flexibilitat en l’ús i la planta, era important que 
l’interior fos completament obert i lliure de pilars estructurals. En lloc de suportar 
la coberta amb pilars interiors, el sostre es va penjar dels pòrtics, jàsseres 
metàl·liques d’ànima plena que tendeixen un pont en tot el volum de l’edifici, 
de principi a final, i suportades per pilars vistos situats exteriors al tancament 
de l’edifici. Aquesta innovació tecnològica va ser una de les més importants 
contribucions de Mies a l’arquitectura moderna”.

Tot i que planteja la idea el 1942 amb el Museu per a una petita ciutat i construeix 
un primer “assaig” amb la sala d’actes del Perlstein Hall el 1946, no és fins el 
1954 que pot construir-la al Crown Hall de manera explícita com a idea bàsica de 
projecte.

El resultat és un edifici de 220 x 120 peus (67,10 x 36,60 m) suportat per quatre 
jàsseres de 6 peus i 3 polzades d’altura (1,9 m). Per aquest edifici, Mies varia el 
mòdul estàndard del campus. “Simplement vaig aplicar la malla en una escala 
més gran. D’aquesta manera els elements individuals ja no estan integrats en la 
dimensió de la malla, que és de 24 peus als altres edificis. Aquí, la distància entre 
els pilars és de 60 peus i la llum és de 120. Crec que el Crown Hall és l’edifici més 
perfeccionat, el millor concebut i el més simple. Els altres edificis responen a un 
ordre més objectiu des del punt de vista principalment econòmic i pràctic; l’edifici 
per a arquitectura respon més a un ordre espiritual”.22



107 i 108. Mies van der Rohe. IIT 
Crown Hall, 1950-1956.
Detalls de construcció
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Al Crown Hall Mies també incorpora una segona estructura de perfils metàl·lics 
que gira al voltant de tot el volum per rebre el tancament i la fusteria. Aquest 
recurs arquitectònic s’aprofita en aquest cas per millorar el comportament 
estructural del conjunt, ja que ajuden a suportar les biguetes del voladís23. 

El 1922 Mies havia publicat a la revista Frühlicht un article sobre gratacels, on 
feia una reflexió sobre la forma que haurien de tenir els edificis, i que segons 
Mies hauria de basar-se en l’estructura. Aquí comença la seva recerca sobre la 
forma de l’arquitectura i el paper decisiu que en ella pren l’estructura. Trenta 
anys després d’aquest punt de partida, i dins d’aquesta línia d’investigació, 
decideix situar-la definitivament i sempre que sigui possible a l’exterior. “Només 
els gratacels que es troben encara en construcció reflecteixen les seves audaces 
idees estructurals, i durant aquesta fase l’efecte que produeix l’esvelt esquelet 
d’acer és imponent. En col·locar el tancament perimetral es destrueix per complet 
aquesta impressió i s’aniquila la idea estructural que és la base necessària per a la 
configuració artística, ocultant-la generalment darrere d’una trivial barreja formal 
sense sentit. Un cop acabats, aquests edificis només impressionen, en el millor 
dels casos, per la seva dimensió real, però podrien haver estat una mica més 
que el mer reflex del nostre saber tècnic. En qualsevol cas, en comptes d’haver 
intentat resoldre un nou treball amb formes heretades, la seva formalització 
s’hauria d’haver afrontat a partir de l’essència del nou treball”.24

És en aquests projectes, d’estructura exterior, on la forma final de l’edifici és 
més semblant a l’edifici en construcció, ja que l’estructura exterior i l’envoltant 
totalment transparent fan que la percepció de l’edifici pràcticament només sigui 
l’estructura, i, per tant, l’estructura és i, alhora, expressa l’essència del projecte.

111. Albert Kahn. Packard Forge, 
1911, amb una part de les 
encavallades vistes a l’exterior

109. Peter Behrens. Fàbrica de 
l’AEG, 1909. Els pilars articulats a 
la fàbrica de turbines de l’AEG són 
exteriors, però les jàsseres són 
interiors. Mies fa una aportació 
tecnològica important en situar tot 
el pòrtic exterior a l’edifi ci en el 
Crown Hall.

110. Mies van der Rohe. IIT Crown 
Hall, 1950-1956.
Versió intermèdia amb jàsseres de 
gelosia



112, 113 i 114. Mies van der Rohe.  
IIT Crown Hall, 1950-1956.
Procés de construcció
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115, 116, 117 i 118. Mies van der 
Rohe. IIT Crown Hall, 1950-1956.
Procés de construcció



119, 120, 121 i 122. Mies van der 
Rohe. Casa Farnsworth, 1946-1951.
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És en aquests projectes on el pilar grey troba el seu lloc, es situa exterior a 
l’edifici i rep tant l’estructura com els tancaments per tangència, la posició 
que li permet els encontres nets i perfecte en la direcció del pòrtic, i per tant, 
restar vistos. Forjats i fusteries s’estenen a banda i banda del pilar a la manera 
elementarista, per superposició i tangència, identificant cada element sense 
macles.

La industrialització de l’arquitectura i la varietat espacial de la unitat 
repetible

A la casa Farnsworth, la unió entre els pilars i els forjats també es resol per 
tangència. La soldadura per botons oculta la unió dels elements estructurals allà 
on l’estructura quedarà vista25. Unes perforacions a les jàsseres longitudinals 
exteriors permeten la soldadura amb les ales interiors dels pilars, de tal manera 
que visualment s’identifiquen forjat i pilar com elements independents. Aquest 
contacte tangencial entre les dues superfícies expressen de nou els criteris 
elementaristes que regeixen l’obra de Mies al llarg de les diferents èpoques, i que 
són la base de les seves decisions arquitectòniques, espacials i constructives, a 
totes les escales, urbanística, arquitectònica fins el detall constructiu.

Des del punt de vista constructiu, la perfecte execució de l’estructura metàl·lica 
era una necessitat absoluta per al projecte, ja que en un mateix punt es trobaven 
el pilar amb la jàssera i les biguetes, per tant la soldadura consolidava tres 
elements diferents alhora, això requeria l’excel·lència en l’execució.

Tal i com havia fet amb el pilar cruciforme, i a diferència de l’estructura del 
Crown Hall, a la casa Farnsworth i a la casa McCormick les jàsseres i biguetes 
construeixen un únic pla. La coberta sencera és un pla estructural, un únic pla 
d’un únic gruix.

123. Mies van der Rohe. Casa 
Farnsworth, 1946-1951.
Detalls de construcció



124. Mies van der Rohe. Conjunt 
d’habitatges unifamiliars, 
catalogat com a “Habitatges en 
fi lera prefabricades d’estructura 
metàl·lica”, 1950-1951. Maqueta

125 i 126. Mies van der Rohe. 
McCormick House, 1951-1952.
Habitatge reconstruït a Elmhurst, 
Illinois

127 i 128. Mies van der Rohe. 
McCormick House, 1951-1952.
Habitatge reconstruït a Elmhurst, 
Illinois. Interiors

129. Mies van der Rohe. McCormick 
House, 1951-1952. Planta



203

A partir dels projectes de la casa Farnsworth i els 860-880 Lake Shore Drive, 
Mies es planteja, al costat de Herbert Greenwald, la construcció d’habitatges 
industrialitzats, habitatges en sèrie. En una entrevista realitzada a Londres el 
1959, Mies parla sobre les seves idees en torn a la prefabricació:

“No crec que construir cases empaquetades sigui una cosa avantatjosa. 
Prefabricar totalment una casa resulta una restricció innecessària. El valor de la 
prefabricació resideix en els mòduls i és molt millor tenir elements prefabricats 
i concentrar-se en el seu desenvolupament, així l’arquitecte pot utilitzar-los 
lliurement. D’una altra manera, l’arquitectura seria terriblement avorrida.

“En el nostre últim edifici, en el 860-880 de Lake Shore Drive, teníem més 
de 3.000 finestres, però només dos tipus diferents. En el 900 Esplanade diria 
que tenim unes 10.000 finestres, totes del mateix tipus, amb això tenim prou 
prefabricació. Però que no se m’interpreti malament: no crec que un procés 
industrial sigui com un tampó; tot ha d’armar-se i aconseguir la seva pròpia 
expressió”26. Anteriorment, el 1924 ja havia parlat sobre la industrialització de la 
construcció, en un article de la Revista G on manifestava la seva opinió de que la 
industrialització de la construcció era el problema central de l’arquitectura del seu 
temps. “Industrialitzar la construcció és una qüestió de materials (...) L’elaboració 
industrial de tots els components només pot racionalitzar-se realment en el procés 
de fabricació, per tant, el treball en l’obra consistirà exclusivament en tasques de 
muntatge”27.

El 1951-1952 Mies construeix un habitatge unifamiliar per al constructor Robert 
McCormick a Elmhurst, soci de Herbert Greenwald en la construcció dels 860-880 
Lake Shore Drive28. Mies planteja aquest projecte com un prototip d’habitatge 
unifamiliar pensat per construir en sèrie.

Mies trasllada a l’habitatge la peça de tancament dels Lake Shore Drive i 
converteix els muntants en els suports estructurals, que transmeten les càrregues 
de forjat a forjat, sense tocar el terra. Els perfils metàl·lics dels tancaments 
es van soldar en fàbrica al perfil d’acabat dels forjats i es van transportar a 
l’emplaçament. Es van muntar en obra, i es van aixecar els testers de maó en 
menys de dos dies29. L’habitatge consisteix en dos volums rectangulars contigus 
desplaçats entre ells. 

130. Mies van der Rohe. McCormick 
House, 1951-1952. Detall del pilar

131. Mies van der Rohe. McCormick 
House, 1951-1952.
Habitatge reconstruït a Elmhurst, 
Illinois



132. Mies van der Rohe. McCormick 
House, 1951-1952.

135. Mies van der Rohe. Habitatges 
en fi lera, 1950-1951.

133. Mies van der Rohe. McCormick 
House, 1951-1952.

134. Mies van der Rohe. McCormick 
House, 1951-1952.
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Mies va dedicar especial atenció a la construcció del sostre, que per primera 
vegada des de l’interior resta vist. Les jàsseres no s’oculten rere cap fals 
sostre, sinó que l’edifici mostra i deixa clara la lectura visual del comportament 
estructural i la construcció. De nou, l’estructura és l’essència del projecte, i així ho 
expressa l’edifici. Com expressa també, el sentit longitudinal del tipus estructural. 
Els testers tancats amb maó ens recorden aquells que tancaven, gairebé de 
manera provisional, el Minerals and Metals de l’IIT. La transformació de tots els 
muntants en l’estructura principal serà un aspecte clau en la recerca de l’últim 
pilar cruciforme i els projectes que desenvoluparà Mies en la tercera etapad e la 
seva obra. 

També en aquest projecte, Mies estudia diferents possibilitats d’agrupació 
d’habitatges sobre una retícula estructural que ordena el conjunt neoplàsticament, 
com ho fes amb els edificis del campus de l’IIT, i posteriorment amb el conjunts 
del Chicago Federal Center o el Toronto Dominium Center.

Alhora que desenvolupa la casa McCormick, durant els últims mesos de 1951, 
comença a treballar en un habitatge unifamiliar de 50x50 peus, que també 
plantejarà com a prototip per construir en sèrie. Amb aquest projecte Mies 
plantejarà un nou tipus estructural, on col·laborarà Myron Goldsmith, antic alumne 
de Mies a l’IIT. El projecte de la casa 50x50 va ser el progenitor de l’estructura 
reticular, un nou tipus estructural que amplia les possibilitats del concepte 
espacial desenvolupat per Mies fins aleshores i que explorarà sota aquesta nova 
forma al llarg dels anys cinquanta i seixanta30.

Tal com comenta Myron Goldsmith i d’acord amb les declaracions que Mies fa 
sobre la importància del mòdul en la industrialització de l’arquitectura, el nom 
que Mies dóna a la casa, 50x50 peus, denota l’interès en plantejar un mòdul 
arquitectònic estandaritzable i repetible, tant estructural com espacialment. 
A l’agost de 1952, en una entrevista amb Anne Douglas, Mies afirma que “el 
disseny i la construcció de cases individualment és una idea passada de moda (...) 
massa car i requereix molt de temps en l’època de la línia d’acoblament“31. Un 
habitatge que hagi de ser adequat alhora per a una família sense fills, amb un fill, 
o amb diversos fills, necessita un interior totalment obert i flexible, per tal que 
la distribució interior pugui modificar-se amb el temps. I és per resoldre aquesta 
necessitat que Mies planteja la casa 50x50, amb un esquelet d’acer i un nucli de 
serveis. Però per sobre de tot, de nou, serà un projecte amb una visió totalment 
plàstica de l’arquitectura.





Tercera època
El pilar cruciforme 2I

3



1. Alexander Graham Bell. Torre 
d’observació, 1907.
A principis del segle XX, Alexander 
Graham Bell, més conegut com 
l’inventor del telèfon, amb 60 anys 
i al Canadà, va inventar el què 
probablement va ser la primera 
estructura espacial prefabricada. 
Es tractava d’una estructura 
modular tetraèdrica d’elements 
prefabricats muntats en obra. Amb 
aquest sistema va aixecar una 
torre de 30 peus d’alt (9 metres) 
construïda amb barres d’acer, 
per a l’observació d’experiments 
amb aeroplans. Aquest sistema 
l’aplicaria posteriorment, el 1908, 
per a la construcció d’un avió per 
a l’Aerial Experiment Association 
(Associació de Experiments Aeris) 
amb una estructura espacial de 
fusta.
L’origen de les primeres 
estructures espacials coincideix 
amb l’inici del desenvolupament de 
l’aviació.

2. Germans Wright. Flyer construït 
per al Departament de Guerra dels 
Estats Units d’Amèrica, 1908.

3. Konrad Wachsmann. Hangar 
d’avions, 1951. Forces Aèries dels 
Estats Units d’Amèrica
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A principis dels anys cinquanta Mies planteja els projectes de la casa 50 x 50 
i el Convention Hall, i amb aquests projectes una novetat important: el forjat 
d’estructura reticular. Aquesta estructura introduirà en l’obra de Mies una nova sèrie 
de projectes que modifi carà de nou la forma del pilar, i donarà pas al tercer pilar: el 
pilar cruciforme construït a partir de dos perfi ls I. Aquest treball planteja la hipòtesi 
de que la incorporació de Konrad Wachsmann com a professor de l’IIT i director del 
Departament de Recerca d’Arquitectura Avançada de l’Institut de Disseny de l’IIT 
propicia aquesta nova direcció en l’obra de Mies.

Igual que ho fes Albert Kahn als anys vint i trenta, Konrad Wachsmann lidera la 
recerca d’estructures de gran dimensió als anys cinquanta als Estats Units, i en 
especial la recerca de la construcció de grans hangars per a avions. La política 
de coalició econòmica i militar durant la Guerra Freda i la carrera armamentista 
entre les dues potències principals mundials, porta a l’armada nord-americana 
a consolidar les bases aèries als països aliats i crear noves línies, cada vegada 
més perfeccionades, d’avions espia. Aquesta situació fa que els Estats Units 
dediqui importants esforços en la recerca per a la construcció d’hangars d’avions 
en qualsevol lloc, lleugers de transportar, fàcils i ràpids de construir, i també de 
desmuntar, sense generar residus ni precisar mà d’obra experta. En aquest context, 
Konrad Wachsmann col·labora com a arquitecte de les Forces Aèries dels Estats 
Units, i serà un dels primers arquitectes en introduir les estructures tridimensionals 
en la construcció d’hangars per a avions. Les seves propostes, seguint les 
premisses bàsiques, seran estructures espacials molt lleugeres, amb molt pocs 
punts de suport totalment integrats a l’estructura, dissenyats com a extensions del 
mateix entramat estructural. El desenvolupament de les estructures tridimensionals 
comença a principis del segle XX, quan els constructors d’aeroplans, per la 
necessitat de construir estructures lleugeres, inicien aquesta recerca.

El treball de Konrad Wachsmann és fonamental dins del desenvolupament de les 
estructures tridimensionals, i en general dins la industrialització de l’arquitectura. El 
1959 Konrad Wachsmann publica el seu llibre “Wendepunkt im Bauen” (“El moment 
decisiu en l’edifi cació”). En ell expressa aquest punt de vista tecnològic i científi c 
que considera necessari aplicar a l’arquitectura, i fa un ràpid recorregut per la 
història de la construcció infl uenciada per la industrialització. Per a Wachsmann la 
seva època es caracteritza perquè la tecnologia i la ciència infl ueixen directament 
en qualsevol activitat o àmbit professional, i aquesta circumstància exigeix nous 
principis de pensament i acció, també en arquitectura. Segons Wachsmann, a 
partir del segle XIX la creació arquitectònica comença a regir-se per mètodes de 
producció i sistemes de construcció. Per exemple, quan Paxton s’enfronta a la 
construcció d’hivernacles crea estructures de dimensions extraordinàries que no 
considera edifi cis especials. El que l’interessa és “el principi de disseny, la tècnica 
estructural i les possibilitats de la seva aplicació universal”. Els projectes de 
Paxton estan directament vinculats a mètodes de producció i recerca de materials, 
i bàsicament es defi neixen amb uns pocs detalls constructius. Els elements 
són dissenyats pel seu encaix, pel seu acoblament en diferents combinacions 
i per a diferents propòsits. Es una nova manera de projectar i construir, lliure 
i veritablement creativa. La mida de l’edifi ci no era allò important, l’edifi ci es 

3.1 Les estructures de gran llum de Konrad
 Wachsmann, arquitecte de les Forces
 Aèries dels Estats Units d’Amèrica
 Els grans hangars d’avions i la industrialització
 de l’arquitectura



8. Os metacarpià de l’ala d’un 
voltor, estructura semblant a una 
biga Warren. Segons O. Prochnow, 
Formenkunst der Natur:
“A les aus, els ossos petits de 
l’ala, malgrat la seva petita 
dimensió, tenen la important 
missió de sostenir les llargues 
plomes primàries de vol, i formar 
un eix rígid per a la part terminal 
de l’ala (...) En l’aspecte mecànic 
de l’anatomia no hi ha res més 
bonic que la construcció de l’os 
metacarpià d’un voltor. Per a un 
enginyer això seria una perfecta 
biga Warren, com les que s’utilitzen 
als avions, però encara millor, ja 
que l’enginyer s’ha de conformar 
amb col·locar els suports en 
forma de V tots en el mateix pla, 
mentre que a l’os estan disposats, 
amb evident avantatge, en una 
confi guració tridimensional”.

4 i 5. Fulla de la Victoria Regia. 
Segons Wachsmann, Paxton 
troba la inspiració per a les seves 
estructures de ferro i vidre a 
partir de un estudi d’aquesta fulla. 
Wachsmann situa juntes aquestes 
tres imatges al seu llibre, posant de 
manifest la relació entre l’estructura 
de la fulla de la Victorian Regia i 
la coberta del Crystal Palace de 
Paxton. 
Amb aquesta imatge, Wachsmann 
recorda que el 1837, a Chatsworth, 
Paxton va començar a construir 
allò què era aleshores el més gran 
hivernacle en el món, per a protegir 
la Victoria Regia.

6. Joseph Paxton. Crystal Palace, 
1851. Dents de serra de les 
costelles de vidre que formen la 
volta de la nau principal i el creuer.

7. Comportament estructural d’un 
cap de fèmur, amb les línies de 
força dibuixades. Segons Culmann i 
J. Wolff, Formenkunst der Natur.

9. Closca de Nautilus Pompilius, 
segons J. C. Chenu. Estudis del 
creixement d’una estructura natural 
en espiral.

10. Comparativa del sistema de 
creixement de la Cyme Unipare 
Scorpioide (a) i la Cyme Unipare 
Helicoide (b).
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defi nia pel nombre de components, que fos més o menys gran no era defi nitori. 
L’hivernacle de Chatsworth es va construir amb elements estandarditzats, 
dissenyats a partir de processos constructius. L’edifi ci sencer es va projectar 
sobre una malla modular. També el projecte del Crystal Palace consistia en un 
sistema modular que determinava la construcció i muntatge del conjunt. Segons 
Wachsmann, allò que Paxton va construir era símbol del nou esperit de l’època.

Segons Wachsmann, Paxton era un home sensible a l’estètica, apassionat de les 
fl ors i els arbres, però era també director d’una companyia de ferrocarrils. De fet, 
va projectar un metro de vidre amb perfi ls circulars estàndards de ferro. El metro 
envoltaria tot Londres i circularia en dos nivells de vies, cadascuna d’una direcció. 
La seva passió per la jardineria el va portar a inspirar-se per a la construcció de 
Chatsworth en l’estructura interna de la fulla de la Victòria Regia. De fet Chatsworth 
es va construir per “allotjar” la Victòria Regia. Segons Wachsmann, Paxton era un 
home avançat a la seva època, que no es preocupava per la forma de l’edifi cació 
sinó per l’estructura que la condiciona i la construeix. Científi cs com D’Arcy 
Wentworth Thompson publicaran dibuixos de l’estructura interna de les plantes, 
dels ossos i les fi bres que els formen, o les espirals de les petxines dels mol·luscos. 
Les seves anàlisis científi ques inspiraran el treball de tècnics i artistes que pretenen 
entendre el seu entorn i formar part d’ell1. Encara que ja vam introduir aquests 
temes a l’inici d’aquest treball per tal de situar aquesta tesi cronològicament dins 
el desenvolupament de les estructures metàl·liques, és important recordar-lo aquí i 
amb les mateixes paraules de Konrad Wachsmann per tal d’entendre també el camí 
que ell mateix desenvolupa cap a les estructures tridimensionals.

Wachsmann també analitza les primeres estructures tridimensionals com el Pont 
sobre el riu Forth, o la torre Eiffel, els primers entramats espacials: “(...) si tenim 
en compte que les forces actuants per tots els costats, excepte la de la gravetat 
no tenen una direcció determinada, la manera més efi caç per resistir no pot ser 
un sistema bidimensional de construcció“. Wachsmann ens recorda que aquesta 
manera d’entendre les estructures no és nova. En les construccions del gòtic, 
la manera com els nervis de les voltes es creuen, s’ajunten i s’estenen en totes 

11. Escala gòtica de doble 
espiral, Castell Imperial de Graz, 
Àustria. Exemple d’estructura 
tridimensional medieval.

12 i 13. Alexandre Gustave Eiffel. 
Estructura tridimensional metàl·lica 
de l’Estàtua de la Llibertat, 1881, 
Nova York. De 46 metres d’alçada, 
calculada per resistir el vent i 
suportar l’envoltant de coure.



14. Alexander Graham Bell. Estudis 
d’estructures tridimensionals 
aèries.

15. Alexander Graham Bell. 
Estructura tridimensional aèria 
formada per tetràedres, 1908.

16. Prof. Dipl. -Eng. Rüdiger 
Wormuth Architekt, Osnabrück. 
Estudis d’entramat tridimensional, 
estructura relativament rígida, 
adequada per a grans llums.
El desenvolupament d’estructures 
espacials com el Nero-Systems de 
Max Mengeringhausen de 1942, o 
el sistema de construcció de grans 
naus de Konrad Wachsmann del 
mateix any, tenen per objectiu 
estandarditzar els components 
i la seva reutilització, així com 
simplificar el màxim el transport i 
el muntatge.

Podem veure que les estructures 
de Graham Bell es basen en el 
tetràedre i, segons Wormuth, 
Wachsmann preferia els 
sistemes basats en l’octàedre i el 
tetràedre, perquè tenen una única 
component, i així podia dedicar 
tot l’esforç a resoldre el nus d’unió 
entre ells.
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costelles

travessers

17. Les estructures tridimensionals, 
lleugeres, es van desenvolupar 
per a la indústria de l’aviació. 
Costelles i travessers conformaven 
l’estructura de les ales, que 
s’envoltava amb teles. Aquesta 
estructura extensible en ambdues 
direccions, té molt a veure 
amb l’estructura reticular i pilar 
cruciforme 2I dels projectes de 
Mies de la tercera època.

direccions, generant el nus tridimensional, expressa també l’acció dinàmica de les 
forces que actuen en l’edifi cació.

Alexander Graham Bell (1847-1922), inventor i científi c, va ser pioner de les 
estructures tridimensionals. Va dissenyar estructures aèries, grans cometes 
capaços de suportar un home en l’aire, i ho va fer a partir d’un sistema de petites 
estructures espacials, basades en el tetràedre i les seves tècniques d’unió. Bell va 
reemplaçar els elements rígids per cables per alleugerir així les estructures. Segons 
Rüdiger Wormuth, arquitecte i professor de Hochschule Osnabrück, University Of 
Applied Sciences, Wachsmann també preferia els sistemes del tetràedre i l’octàedre, 
que permeten la construcció del sistema únicament amb un component, i així 
dedicava tota la seva atenció i esforç a la construcció del nus2.

Segons Wachsmann, el desenvolupament dels gratacels de Xicago, l’entramat 
espacial per a la construcció del zepelí, de petites seccions tubulars i làmines 
deformades de metall, o la forma perfecta de l’estructura de la bicicleta, 
estàndard, anònima i perdurable, són estructures nascudes del pensament de 
la industrialització i la producció en massa. Els problemes de forma són ara una 
consideració secundària, i el concepte de la industrialització adquireix cada vegada 
més importància. La industrialització ens permet un nivell d’exactitud, qualitat i 
precisió tècnica mai abans aconseguit en la història de l’edifi cació. “La construcció 
ha de ser el resultat de la tècnica altament desenvolupada, i la seva aplicació en 
forma de repetició fi ns a l’infi nit, ha d’estar al servei de qualsevol requisit de tipus i 
lloc. (...) Només mitjançant el triomf de la tècnica i altres mitjans de la civilització, 
la cultura d’una època trobarà la seva expressió“3.

Konrad Wachsmann, al llarg de tota la seva carrera professional, va estar molt 
implicat en la recerca de nous sistemes constructius i estructurals industrialitzats, 
estructures lleugeres, que permetessin la construcció de grans espais lliures a partir 
de peces fàcilment muntables, desmuntables i traslladables.

La industrialització de la construcció amb fusta

Konrad Wachsmann va néixer a Frankfurt an der Oder el 1901. Va començar la seva 
carrera professional com a ebenista a Berlín, i allà va entrar en contacte amb les 
avantguardes artístiques dels anys 20. Després de l’oposició de la seva família a 
entrar a l’escola de la Bauhaus, va estudiar a l’escola d’arts i ofi cis de Berlín. Va ser 
alumne de Heinrich Tessenow a l’Acadèmia d’Art de Dresden, i de Hans Poelzig a 
l’Acadèmia d’Art de Berlín i a Potsdam.

De seguida s’interessa per la industrialització en l’arquitectura, i el 1925 va 
desenvolupar un sistema industrial de construcció prefabricada de fusta per a 
habitatges unifamiliars. El projecte més reconegut seria la casa d’estiu que va 
construir el 1929 per a Albert Einstein a Caputh, prop de Potsdam. Entre 1926 i 
1929 va ser l’arquitecte responsable en cap de Christoph & Unmarck AG en Niesky, 
aleshores la major empresa europea de construcció en fusta, i el 1929 obre el seu 
propi despatx d’arquitectura a Berlín.

El 1932 rep el Premi Roma, una beca de l’Acadèmia Prussiana de les Arts per 
formar-se un any a Roma. Allí va treballar per a empreses d’enginyeria fi ns 
el 1938, quan Mussolini pacta amb Hitler, i Wachsmann, expulsat del país, es 
trasllada a París. Quan comença la guerra és reclutat per l’exèrcit francès en una 
unitat d’enginyeria, fi ns que França és ocupada el 1940, i Wachsmann és internat 
en un camp de concentració. Allà recollia trossos de paper i dibuixava detalls de 
construcció del què posteriorment seria el General Pannel System, que construiria 
als Estats Units amb Walter Gropius. Tal com diu Reginald Malcolmson, en un 
camp de concentració, sense cap futur ni cap manera aparent de sortir d’allà, 
un home capaç de dissenyar alguna cosa que mai veuria ningú, ni es construiria 
mai, demostra la tenacitat que el caracteritzava. Albert Einstein va escriure a 
l’ambaixador americà a França per intercedir pel seu alliberament, i el 1941 Konrad 
Wachsmann va emigrar als Estats Units4.



18. Konrad Wachsmann convidat a 
la casa d’Albert Einstein a Caputh, 
que ell, com a arquitecte, li va 
construir. Estiu de 1932.

19. Albert Einstein a la seva casa 
a Caputh. Fotografia de Konrad 
Wachsmann

21. Konrad Wachsmann i Walter 
Gropius. General Panel System, 
1941-1949. Sistema modular d’un 
habitatge típic de baix cost. El 
sistema facilitava tots els elements 
unitaris estructurals, els panells de 
tancament, el terra i la coberta, 
així com finestres i portes, amb 
els corresponents elements 
connectors. La unitat bàsica 
era un mòdul de un metre. Les 
xarxes d’instal·lacions també eren 
sistematitzades i restaven visibles.

20. Konrad Wachsmann i Walter 
Gropius, socis en la construcció del 
General Panel System, 1941-1949.
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El 1941 funda a Nova York la General Panell Corporation, juntament amb Walter 
Gropius, on desenvoluparien un sistema constructiu en fusta per a habitatges 
prefabricats. Aquest sistema permetia muntar una casa en menys de nou 
hores per cinc treballadors no especialitzats. Incloïa tots els accessoris per al 
muntatge de portes i fi nestres, col·locació de vidres, parets mòbils, armaris, 
cuina, bany, calefacció i sistemes d’aigua calenta i freda. El muntatge de totes les 
peces prefabricades evitava generar residus, i no era necessari cap instrument 
d’amidaments ni eines especials. La col·laboració dels dos arquitectes arribaria fi ns 
a 1948.

22. Konrad Wachsmann i Walter 
Gropius. General Panel System, 
1941-1949.
Maqueta que mostra el procés 
d’aixecament.

23. Konrad Wachsmann i Walter 
Gropius. General Panel System, 
1941-1949.
Habitatge unifamiliar californiana 
aixecada a partir d’un nombre petit 
d’elements estàndards diferents. 
La construcció es podia completar 
en 8 hores per cinc operaris no 
qualificats. Aquesta previsió 
incloïa el muntatge de portes, 
finestres, vidres, accessoris, les 
unitats integrades de cuina, bany, 
calefacció i fontaneria. 



24 i 25. Konrad Wachsmann. 
Estructura “mòbil”, Atlas Aircraft 
Corporation, 1944-1945. 
Hangar d’estructura totalment 
oberta construït amb el sistema 
“mòbil” amb voladís de 55 peus 
(16,75 metres) a tot el voltant de 
l’estructura.

26 i 27. Konrad Wachsmann. 
Elements connectors de 
l’estructura “mòbil”, Atlas Aircraft 
Corporation, 1944-1945. 
Wachsmann compara la funció dels 
connectors de les peces tubulars 
amb els tendons, que suporten les 
tensions del cos.

28. Konrad Wachsmann. Estructura 
“mòbil”, Atlas Aircraft Corporation, 
1944-1945. 
Tal i com Wachsmann apunta 
en aquesta imatge: “Elements 
d’una estructura principal al cap 
d’un suport vertical, el disseny 
reprodueix la dinàmica de forces”.
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La construcció industrialitzada de grans espais amb elements tubulars 
metàl·lics

Els anys 1944-1945 Wachsmann dissenya un sistema estructural per a la 
construcció d’hangars a partir de perfi ls tubulars d’acer, el Mobile Structure, per 
encàrrec de l’Atles Aircraft Corporation. Per a construir aquestes estructures de 
gran envergadura dissenya, amb procediments industrials de precisió, un nou nus 
d’ancoratge i els elements tubulars, de gruixos estàndards i diferents longituds, 
que li permetran la construcció del sistema estructural. Aquest disseny permet 
l’estalvi de material i assegura un sistema de construcció tècnicament efi caç i 
econòmicament competitiu.

Wachsmann va aplicar aquest sistema per a la construcció d’un hangar de dimensió 
mitjana totalment obert, amb els suports centrats, que permetia l’accés dels avions 
per qualsevol costat. L’estructura bàsica consistia en dues jàsseres principals, 
cadascuna d’elles recolzada en dos suports construïts amb el mateix sistema 
tubular i els mateixos elements. L’estructura es reforça a prop dels suports, i de les 
jàsseres principals pengen bigues secundàries en voladís. El sistema es reforça amb 
tensors que rigiditzen l’estructura. Aquest sistema estructural es podia estendre en 
qualsevol direcció, afegint unitats similars a cada costat.

El nus consistia en un parell de platines de diferent gruix paral·leles, amb una 
perforació ocular, soldades als extrems de cada tub, de tal manera que aquests no 
entraven en contacte. Aquests nusos permetien l’encaix de les barres en un mateix 
pla estructural, i l’acoblament d’una peça especial que permetia l’ancoratge en 
qualsevol direcció d’un cable o tensor. Els esforços més grans de l’estructura tenien 
lloc al voladís, que es resolia amb la progressiva diferència de gruix de les parets 
dels tubs, com fes també Joseph Paxton al Crystal Palace el 1851.

L’Institut de Disseny i la incorporació de Wachsmann a l’IIT

Un any abans de que Mies i Hilberseimer s’incorporessin a l’equip docent de l’IIT, 
Laszlo Moholy-Nagy, antic membre de la Bauhaus, es va traslladar a Xicago amb 
l’encàrrec per part de l’Associació de les Arts i les Indústries, una organització 
fi lantròpica d’homes de negocis, de restablir la Nova Bauhaus. Aquesta nova 
institució es va obrir el 18 d’octubre de 1937, a la rehabilitada mansió Field, 
propietat d’un dels socis, a South Prairie Avenue, núm. 1905, de Xicago. Però les 
diferències entre els membres de l’Associació i Moholy-Nagy va desembocar en la 
defi nitiva retirada del fi nançament per part de la majoria dels promotors, i l’escola 
va haver de tancar a fi nals del primer any. No obstant això, Moholy va mantenir el 
seu funcionament com a Escola de Disseny en una nova localització, a Est Ontario 
Street, 247. Durant els primers anys l’escola va estar a punt de tancar per manca 
de recursos, però la institució de Moholy continuava atraient estudiants. El 1944 
el nom de l’escola es va canviar pel d’Institut de Disseny, i quan Moholy va morir 
el 1946, Serge Chermayeff, recomanat per Walter Gropius, va assumir la nova 
direcció. El 1949 l’Institut de Disseny es va fusionar amb l’IIT, gràcies a la gestió de 
Henry Heald, aleshores president de l’Illinois Institute of Technology. Es va convertir 
en un departament de l’IIT i va rebre l’acreditació per atorgar el títol de grau i 
màster en disseny5.

Les Forces Aèries dels Estats Units, patrocinador del taller de recerca en 
arquitectura avançada, IIT

El 1949, alhora que l’Institut de Disseny s’incorpora a l’IIT, Konrad Wachsmann 
entra a formar part de l’equip docent. L’Armour Institute Research havia convidat 
a Wachsmann per donar algunes conferències sobre construcció prefabricada, i 
la bona impressió que va causar entre estudiants i professorat va fer que Henry 
Heald li oferís dirigir el Department of Advanced Building Research (Departament 
de Recerca en Edifi cació Avançada) de l’IIT. Aquest departament formava part de 
l’Institut de Disseny, i impartia una formació de màster i postgrau6. Wachsmann 
va dirigir el Departament de Recerca entre els anys 1949 i 1956. A partir de 
1955 aquest departament es va instal·lar al Crown Hall. En aquest context 



29. Konrad Wachsmann. Hangar 
per a avions, Forces Aèries dels 
Estats Units, 1951. 

30, 31 i 32. Konrad Wachsmann. 
Hangar per a avions, Forces Aèries 
dels Estats Units, 1951. 
Estructura, trasllat i muntatge.

33, 34 i 35. Konrad Wachsmann. 
Hangar per a avions, Forces Aèries 
dels Estats Units, 1951.
Nus d’ancoratge.

36 i 37. Konrad Wachsmann. 
Hangar per a avions, Forces Aèries 
dels Estats Units, 1951.
Dibuixos dels elements unitaris i 
nus.

38. Konrad Wachsmann. Hangar 
per a avions, Forces Aèries dels 
Estats Units, 1951.
Peces unitàries del nus i muntatge 
parcial.
El sistema de Wachsmann 
incorporava un connector 
universal, relativament complex, 
construït amb la combinació 
de quatre peces de fossa que 
permetien connectar en cada unió 
fins a vint elements tubulars.
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Wachsmann coneixeria a Mies van der Rohe i a Hilberseimer, amb qui compartirà 
idees i inquietuds, que desenvoluparà amb projectes innovadors en arquitectura 
industrialitzada durant la seva carrera docent al Chicago Institute of Design. El 
departament depenia de fi nançament extern, i el primer patrocini que aconsegueix 
Wachsmann és el de les Forces Aèries dels Estats Units, el 1951, que fi nançarien 
la recerca per desenvolupar un sistema estructural per a la construcció de grans 
hangars d’avions. Segons Malcolmson, allò va impressionar enormement en Heald.

El programa de formació centrava la recerca en mètodes de producció 
industrialitzada per a la construcció d’estructures de gran dimensió, a partir de 
components individuals prefabricats. Amb poques peces diferents i mitjançant 
un acoblament universal, es cercava les màximes possibilitats de construcció, o 
tal com Wachsmann deia, una arquitectura “infi nita”. En això consistia l’encàrrec, 
en desenvolupar un sistema de construcció basat en elements estandarditzats, 
que permetés diferents possibilitats i combinacions per a la construcció d’hangars 
de gran envergadura, un sistema geomètric que expressés un disseny anònim i 
fl exible.

Tots els elements constructius es formaven a partir de peces prefabricades amb 
mètodes automàtics de producció en massa. Era condició necessària que el 
muntatge de l’estructura pogués ser ràpid, que es pogués construir en qualsevol 
lloc, sota qualsevol condició climàtica i, en cas necessari sense bastides, únicament 
amb personal inexpert i grues. També es requeria un fàcil desmantellament en 
qualsevol moment i sense generar residus. A més, els elements s’haurien de 
poder reutilitzar amb altres combinacions o per a altres propòsits tantes vegades 
com es volgués. Els elements produïts industrialment haurien de poder-se aplicar 
en qualsevol camp de l’edifi cació. Substancialment les estructures tindrien les 
característiques d’un prefabricat, i juntament amb els elements envoltants, 
permetrien la construcció completa de l’edifi cació.

Finalment, es va dissenyar un sistema estructural espacial d’elements de secció 
tubular. Per a les diferents sol·licituds dels cordons principals i els elements 
secundaris es van escollir dos diàmetres de tub. Les unions entre els elements 
es van realitzar mitjançant connectors giratoris tridimensionals. Els trams més 
carregats es reforçaven augmentant el gruix de les parets dels tubs mantenint 
constant el diàmetre exterior, com ho fes Paxton al Crystal Palace. Els suports 
es van concebre com a part del sistema, i formalment eren una extensió de 
l’estructura. Formaven piràmides interiors que transmetien tot el pes de l’estructura 
a la fonamentació, i cada element estava format per una mena de tosc perfi l I 
resultant de tallar els tubs en dos, i soldar les meitats a banda i banda d’altres 
tubs. El voladís arribava gairebé a 150 peus, uns 46 metros. Un sistema de cables, 
uniformement distanciats a intervals de 30 peus, poc més de 9 metres, redueixen 
la deformació dels voladissos extraordinàriament llargs. L’estructura de l’hangar 
facilitava l’estacionament d’avions molt grans amb plans de cua molt alts però 
relativament poc fusellatge.

Les unitats individuals estructurals apilades i preparades per facilitar el transport, 
consistien en elements premuntats de tubs estandarditzats i connectors, que no 
excedien d’un volum de 30 x 10 x 3 peus (9m x 3m x 1m) ni d’un pes de cinc 
tones. La construcció havia de ser el més lleugera possible.

Respecte al tancament de l’estructura, la pell exterior de l’edifi ci estava 
formada per panells sandvitx que consistien en dues làmines d’alumini a banda 
i banda d’una planxa de material alveolar. Aquests panells estàndards també 
s’utilitzarien per al terra dels forjats intermedis i les distribucions interiors 
d’ofi cines i laboratoris. El perímetre de la coberta suportava grans planxes de vidre 
dissenyades a manera de persianes, que es podien aixecar per permetre l’entrada i 
sortida d’avions d’alts plans de cua.

Tal com explica Wachsmann, aquest projecte es va desenvolupar des del 
Departament de Recerca en Edifi cació Avançada de l’Institut de Disseny de Xicago. 
Principalment, va ser portat a terme per un equip d’estudiants dels cursos més 



40. Konrad Wachsmann. Hangar 
per a avions, Forces Aèries dels 
Estats Units, 1951.
Entramat de l’estructura de la 
coberta i cables tensors.
Els tancaments, també prefabricats, 
inclinats i mòbils, es recolzen sobre 
el perímetre de l’estructura. Els 
voladissos de la coberta són de més 
de 150 peus (45,72 metres) a partir 
dels suports piramidals.

39. Konrad Wachsmann. Hangar 
per a avions, Forces Aèries dels 
Estats Units, 1951.
Fases de muntatge de l’hangar 
utilitzant elements estàndards 
idèntics. El procés d’aixecament 
elimina les bastides, només 
requereix grues d’una capacitat 
màxima de cinc tones.

41 i 42. Konrad Wachsmann. 
Hangar per a avions, Forces Aèries 
dels Estats Units, 1951.
L’alçada lliure s’adapta a les 
dimensions estàndards dels avions, 
de tal manera que les cobertes 
s’aixequen en les zones més 
externes per rebre els plans de 
cua. Albert Kahn, en l’hangar de 
la Glenn Martin, obre un tall en 
façana per a facilitar l’entrada dels 
plans de cua, i deixa tot l’interior 
amb una alçada lliure constant.
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avançats amb la col·laboració d’alguns professors que actuaven com a consultors 
matemàtics i enginyers. El grup rebia assistència periòdica de diferents científi cs 
i institucions de recerca, així com l’assessorament i revisió permanent dels 
departaments de recerca interns de la Forces Aèries Nord-americans. Les decisions 
de projecte, fi ns a defi nir la forma fi nal, s’anaven prenent a partir de les proves de 
laboratori realitzades sobre maquetes.

Wachsmann defensava la interdisciplinarietat de treballar conjuntament amb 
diferents professionals, tècnics i científi cs. D’aquesta manera, un projecte que neix 
d’una necessitat totalment contemporània i es resol a partir de la col·laboració 
anònima, utilitzant els millors recursos disponibles i tot el coneixement científi c, 
evita l’aplicació de dissenys preconcebuts. “Indirectament, gairebé com una 
conseqüència, emergia per fi  una estructura capaç de comunicar perfectament una 
nova experiència espacial per mitjans tecnològics, mentre que alhora expressava 
idees de la conquesta de masses i el lliure espai dinàmic en una escala fi ns 
aleshores desconeguda“.

Wachsmann explica en el seu llibre “The Turning point of building : Structure and 
Design” que, després de dos anys d’investigació, el 1953, van dissenyar un nus 
universal que envoltava com si fos un anell els tubs principals i del què irradiaven 
els tubs secundaris en qualsevol angle. Aquest connector era capaç de rebre els 
extrems de més de vint tubs estructurals, i per tant, la seva capacitat d’adaptació 
a qualsevol sistema geomètric era gairebé il·limitada. Fins i tot també permetia 
combinacions excèntriques. La distància entre els nusos es va fi xar en 3m, en les 
tres direccions, segons un mòdul tridimensional constant. El nus es construïa amb 
la combinació de quatre components individuals estàndards d’acer amb un alt 
percentatge de níquel, que aportava gran duresa i resistència a la corrosió. La 
premissa era desenvolupar un únic element universal produït industrialment. No 
existia a priori cap preferència per cap material específic, sinó que el material 
escollit fos el resultat de l’anàlisi dels requeriments i les tècniques per a la seva 
producció.

Respecte a la confi guració del nus, Wachsmann explica en l’edició italiana del llibre 
que a partir de 1953 el procés de la recerca pren un rumb diferent. “A l’hivern 
de 1953 es va emprendre una nova tasca destinada a majors progressos. Es 
va substituir amb angles rígids els punts d’unió entre els elements horitzontals 
i verticals de construcció, es va resoldre el concepte de suport amb elements 
estructurals units a cara, allargant-los espacialment, els punts de suport es 
situarien entre els dos plans horitzontals que formen els tubs de construcció, i 
les articulacions disminuirien proporcionalment als eixos dels mateixos elements 
estructurals”7. I aquesta explicació que dóna Wachsmann ens permet establir 
una relació entre el treball de les estructures tridimensionals, que ell mateix 
desenvolupa a l’Institut de Disseny, amb les estructures tridimensionals d’unions 
rígides i perfi ls laminats que desenvolupa Mies van der Rohe, també amb els seus 
alumnes de l’IIT, concretament, amb el projecte del Convention Hall. 

Al costat de Wachsmann, en aquest projecte col·laborarà Pao-Chi Chang, que el 
1954 presenta juntament amb Hank Kanazawa i Yujiro Miwa la seva tesina de 
màster per a la seva graduació: “Un Convention Hall”8. És a través d’aquests 
alumnes i aquest projecte que s’estableix un intercanvi sòlid entre les idees de 
Wachsmann i Mies.

El traspàs d’estudiants de Konrad Wachsmann a Mies van der Rohe

La formació impartida per l’Institut de Disseny incloïa cursos de màster i postgrau, 
i formava part del Departament d’Enginyeria de l’IIT9. Un d’aquests cursos formava 
els estudiants en el disseny de cobertes, encara que l’acreditació rebuda no 
atorgava la capacitació per construir-les, ja que eren els arquitectes els què estaven 
acreditats per fer-ho. A principis dels anys cinquanta els alumnes de l’Institut de 
Disseny van començar a reivindicar la revisió de competències, i fi nalment es va 
modifi car el pla d’estudis per tal que els alumnes de l’Institut de Disseny poguessin 
acabar la seva formació amb la titulació d’arquitectes10. Pao-Chi Chang, que havia 

43. Mies van der Rohe. Convention 
Hall, 1952-1954.
En aquest croquis de Mies sobre 
diferents aspectes del Convention 
Hall, veiem el detall que explica 
Wachsmann sobre el resultat de 
tallar un tub i ajuntar les dues 
parts a la manera d’una I tosca. De 
nou trobem una reflexió coincident 
entre els dos arquitectes, en la 
mateixa època i amb projectes 
semblants.



44. Konrad Wachsmann. Sistema 
estructural. International Summer 
Academy, Salzburg, 1956. 
Estructura d’elements simples 
de fusta, units amb connectors 
també de fusta. Tant les jàsseres 
principals com les secundàries són 
extensibles. Aquest projecte es va 
fer en un taller de dues setmanes 
amb un grup de quinze estudiants.

45 i 46. Konrad Wachsmann. 
Sistema estructural. International 
Summer Academy, Salzburg, 1957. 
Sistema estructural construït 
a partir de tubs d’alumini 
estandarditzats de longitud 
constant, connectors de fosa i 
cables tensors, acabat amb els 
elements de tancament vertical 
i horitzontal del sistema “mòbil”. 
Aquest projecte el va fer amb un 
grup de vint-i-un estudiants durant 
cinc setmanes.
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estat estudiant a l’Institut de Disseny i havia treballat al projecte de grans hangars 
que desenvolupava Wachsmann, va ser un dels estudiants que es va adaptar al nou 
pla d’estudis, i va acabar la seva formació al Departament d’Arquitectura, amb Mies 
van der Rohe com a director de projecte de màster. Pao-Chi Chang, conjuntament 
amb Hank Kanazawa i Yujiro Miwa, serien els tres estudiants que treballarien 
al Convention Hall amb Mies, en el projecte de màster que els hi donaria el 
títol d’arquitectes. Segons Gertrude Kerbis, alumna de Mies a l’IIT, per primera 
vegada es dissenyava un edifi ci amb un sistema d’entramat reticular, i l’enginyer 
col·laborador seria Frank Kornacker11. Posteriorment Pao-Chi Chang formaria part 
de l’equip docent del Departament d’Arquitectura.

Reginald Malcolmson, alumne de Mies i col·laborador de Mies i Wachsmann, 
coneixia bé a Konrad Wachsmann. En una entrevista realitzada pel Chicago Art 
Institute, Malcolmson diu de Wachsmann que era una persona molt temperamental, 
ple de vitalitat, amb molt sentit de l’humor i molt enginyós. Wachsmann i Mies, 
companys de professió i amics, refl exionaven junts, no només sobre arquitectura, 
sinó sobre molts altres temes, tant a l’escola com al despatx de Mies. També 
Myron Goldsmith recorda que Wachsmann i Mies es reunien amb els seus 
estudiants, fi ns i tot a l’apartament de Mies, i discutien tant de projectes com de 
temes més globals. La relació era molt amistosa12. Segons Malcolmson hi havia 
una diferència important entre Mies i Wachsmann, Mies tenia una tendència a 
resoldre els problemes de construcció d’una manera molt sistemàtica, gairebé 
científi ca. Tractava de reduir, acotar, el problema, i establir hipòtesis que l’ajudaran 
a resoldre’l. Per a Wachsmann resoldre un problema arquitectònic es convertia 
en un repte gairebé emocional, més que de naturalesa tècnica13. Hilberseimer i 
Wachsmann també eren molt compatibles, Hilbs, com deien a Hilberseimer, era 
un gran conversador molt enginyós. Wachsmann admirava moltíssim el treball 
de Hilberseimer. Hilberseimer opinava de Wachsmann que era un home d’un 
enginy extraordinari, encara que potser enginyós en excés. Des del punt de vista 
de Hilberseimer, Wachsmann plantejava estructures massa complicades, gairebé 
ostentacions tècniques14.

El 1953, la metal·lúrgia Armco (American Rolling Mills Corporation) de Cincinnati 
va encarregar a Wachsmann un sistema de panells prefabricats metàl·lics amb 
aïllament incorporat, el més lleuger possible, per facilitar el transport, i que es 
pogués utilitzar en gairebé qualsevol edifi ci. Amb aquest projecte va col·laborar 
Malcolmson, la seva tasca principal era detectar els problemes que podria generar 
la col·locació del panell en diferents situacions i tipologies edifi catòries. Aquesta 
actitud també suposa un punt d’encontre entre Mies i Wachsmann. També Mies 
comprova sistemàticament i en cada projecte la idoneïtat d’un mateix sistema 
estructural en edifi cis de diferent ús i escales. Al llarg de cadascuna de les 
tres èpoques i amb els tres pilars, veiem com Mies esgota al màxim el sistema 
estructural, planteja totes les possibilitats i situacions que es poden donar per 
conèixer al màxim l’abast i l’aplicació de cada sistema. 

Posteriorment al projecte de l’hangar per a avions, Wachsmann va utilitzar com 
exercicis de classe altres tipologies similars al Crown Hall, o al Cantor Drive In 
Restaurant de Mies, però més complexes, ja que sempre formava part del projecte 
resoldre el muntatge i desmuntatge dels elements, que havien de ser extensibles i 
fàcilment transportables.

49. Tallers de Konrad Wachsmann 
a Salzburg

47. Konrad Wachsmann. Sistema 
estructural. International Summer 
Academy, Salzburg, 1957. 

48. Konrad Wachsmann. Sistema 
estructural. International Summer 
Academy, Salzburg, 1957. 



2 i 3. Mies van der Rohe. Casa 
50x50, 1951-1952.
Imatge de la maqueta i planta.

1. Mies van der Rohe. Convention 
Hall, 1952-1954. Fotomuntatge 
de l’interior realitzat amb criteris 
neoplàstics de superposició de 
materials i elements en diferents 
plans.
El fotomuntatge mostra una 
immensa multitud de gent (la 
fotografi a va ser presa en la 
Convenció Nacional Republicana 
de 1952), amb l’estructura 
tridimensional del sostre.
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A principis dels anys cinquanta, Mies està desenvolupant la casa 50x50 (15x15m), 
un tipus d’habitatge que, per la seva dimensió i distribució, permet adaptar-se 
als canvis que una família pugui necessitar al llarg del temps. I és aleshores quan 
Mies es planteja també, amb els alumnes de màster de l’IIT, la construcció d’una 
sala de convencions de 720x720 peus (220x220m)1. Aquest fet coincideix amb 
la incorporació de Konrad Wachsmann com a docent al Institut de Disseny de 
l’IIT. És aleshores i amb els alumnes que provenen de l’Institut de Disseny que 
Mies planteja l’estudi i desenvolupament de les més grans estructures possibles. 
De nou, tot un repte d’escala per a la propera generació d’arquitectes i els seus 
professors. És així com Mies dóna un pas més en la seva obra, en la recerca 
d’estructures de grans dimensions i en concret estructures tridimensionales que, 
sense dubte, coneix de primera mà del seu col·lega Konrad Wachsmann.

Per una part veiem que Mies van der Rohe introdueix un nou sistema estructural 
en la seva arquitectura, primer l’estructura tridimensional i de seguida la coberta 
reticular, i per altra, que ho fa en dos projectes alhora, de dimensions molt 
diferents. El que fa és provar les possibilitats de la nova estructura en un edifici 
petit, un habitatge unifamiliar, i un edifici de grans dimensions, un centre de 
convencions.

Respecte al sistema de suports, en la casa 50x50 quatre pilars grey perimetrals, 
cadascun centrat a cada façana, externs i tangents a la coberta, repeteixen la 
mateixa solució constructiva introduïda en la casa Farnsworth. En la sala de 
convencions, Mies proposa diferents alternatives per al sistema de suports, 
com un entramat metàl·lic construït amb l’agrupació de diversos perfils grey o 
suports piramidals de formigó. El nou pilar cruciforme apareixerà i es definirà 
completament més endavant, al projecte de la Bacardí de Cuba, l’any 1957. Serà 
aquí on Mies buscarà una forma clara per al pilar, la forma que respongui millor 
al llenguatge de la nova coberta reticular. A partir d’aquests projectes i sempre 
que la normativa contra incendis ho permeti, l’estructura metàl·lica serà vista i els 
projectes plantejats per Mies van der Rohe seran d’estructura reticular.

En aquesta tesi, la casa 50x50 i el Convention Hall s’han considerat els 
projectes de transició, que inicien una nova etapa en l’obra de Mies. Aquesta 
tesi considera que l’intercanvi d’idees entre Mies i Wachsmann va ser una de 
les circumstàncies fonamentals que van propiciar aquest canvi estructural en 
l’obra de Mies. El traspàs d’estudiants de l’Institut de Disseny al Departament 
d’Arquitectura, fa que els treballs de màster iniciats amb Wachsmann continuïn 
amb Mies. Aquest traspàs d’estudiants, de projectes i d’idees serà decisiu per a 
la direcció que pren el projecte del Convention Hall, i amb ell, tots els projectes 
posteriors plantejats per Mies. I és que aquelles estructures de gran envergadura, 
plantejades inicialment sota la direcció de Konrad Wachsmann a partir d’elements 
prefabricats, es replantegen sota la direcció de Mies van der Rohe, afegint nous 
criteris com poden ser l’espai lliure i la construcció simple.

Segons Gertrude Kerbis en l’entrevista de l’Oral History de l’Art Institute of 
Chicago, “els anys cinquanta va ser una època vital per a Xicago, on la majoria 
dels projectistes interessats en tecnologia venien a visitar l’IIT o l’Institut de 

3.2 La incorporació d’estructures
 tridimensionals de gran llum
 La influència de Konrad Wachsmann en
 l’arquitectura de Mies van der Rohe

4. Mies van der Rohe i Konrad 
Wachsmann a Xicago.
Tal com anoten en aquesta 
fotografi a Christa i Michael Grüning: 
“Amics, socis, col·legues: Mies van 
der Rohe i Konrad Wachsmann a 
Xicago. La Nova Bauhaus, l’Institut 
de Disseny i l’Illinois Institute 
of Technology van assentar 
l’estàndard internacional per a la 
recerca, la teoria i la pràctica de 
l’arquitectura”. 
Segons Christa i Michael Grüning, 
Wachsmann va promoure, des de la 
recerca, una forma revolucionària 
de treballar en equip, que va 
canviar la didàctica de les escoles i 
els processos de planifi cació i gestió 
del treball de les ofi cines de gairebé 
tots els arquitectes del món.
En aquest sentit, és inevitable 
recordar també el paper 
revolucionari que va tenir el 
despatx d’Albert Kahn, en el 
camp del treball en equip i 
interdisciplinari, arquitecte que tant 
va infl uir en l’obra de Mies van der 
Rohe, i que també és objecte d’un 
capítol en aquest treball.



5. Mies van der Rohe. Casa 50x50, 
1951-1952.
La proposta inicial consistia en 
una coberta de 48x48 peus (14,63 
metres), amb les jàsseres exteriors. 

7, 8 i 9. Mies van der Rohe. Casa 
50x50, 1951-1952.
El projecte defi nitiu, amb data del 
8.04.1952, mostra la construcció 
de la quadrícula reticular amb 
platines de 6‘ x 5/8‘, distanciades 
6‘ (platines de 15,24cm x 1,59cm, 
distanciades 15cm). Els nervis 
centrals, que s’estenen de pilar a 
pilar, tenen una dimensió de 6‘ x 
1,2“ (15,24cm x 3cm). El sistema 
consisteix en dos pòrtics creuats, 
un disseny radical plantejat per 
Mies i Goldsmith.

6. Mies van der Rohe. Casa 50x50, 
1951-1952. 
Els plànols d’aquesta proposta 
inicial daten del 24 de desembre de 
1951, revisats el 15 de febrer de 
1952.
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Disseny, una escola molt avantguardista en aquella època. Dues persones 
ensenyaven al mateix temps que treballaven en els seus propis projectes, un era 
Konrad Wachsmann, que treballava amb un grup d’estudiants de postgrau en un 
hangar per a avions i desenvolupaven diferents prototips, l’altre era Mies van der 
Rohe. Konrad es reunia amb Mies i ell visitava Konrad els dissabtes. Alguns del 
assistents a aquestes reunions eren els seus estudiants de postgrau, s’asseien al 
voltant i parlaven sobre el projecte i l’arquitectura en general“.

Paral·lelismes estructurals

Per a la casa 50x50, Mies van de Rohe i Myron Goldsmith com a col·laborador, 
van explorar les possibilitats estructurals d’una coberta de proporcions quadrades 
sense cap suport interior. Si fem el seguiment de les diferents versions fins arribar 
a la proposta definitiva, podem veure el procés de transformació de l’estructura 
de pòrtics, desenvolupada per Mies fins aleshores, en la nova estructura reticular. 
Inicialment, planteja per a la casa 50x50 una estructura unidireccional, de bigues 
metàl·liques d’ànima plena, exteriors al volum, gairebé contemporània de la 
jàssera d’ànima plena del Crown Hall, projecte que va desenvolupar entre 1952 i 
1954, i obra entre 1954 i 19562. 

La versió definitiva, d’abril de 1952, serà una estructura bidireccional construïda 
a partir de platines amb reforços allà on l’estructura ho requereixi, i un pilar 
grey centrat a cadascun dels quatre costats del volum, amb les cantonades en 
voladís. La coberta encara no tenia el disseny d’una placa, l’estructura eren dos 
pòrtics creuats de més gran alçada al centre de les jàsseres, allà on es creuen. La 
coberta es completava amb una planxa metàl·lica en la cara superior i una retícula 
de nervis soldats en les dues direccions. La cara interna dels pilars es solden al 
cantell del sostre, semblant a la casa Farnsworth, i aquest punt es reforça amb 
un augment de secció metàl·lica, tal i com es pot apreciar en les imatges de les 
maquetes del projecte. L’estructura de la coberta es reforça de dos maneres més: 
amb dues jàsseres T creuades sobre el forjat, de major alçada a la part central, i 
també augmentant el gruix de les platines centrals de la retícula metàl·lica.

Myron Goldsmith recorda que Mies va començar a parlar cap el 1951, aparentment 
sense cap precedent, d’un habitatge unifamiliar de 50x50 peus. El 1951 
Wachsmann ja dirigeix el Departament de Recerca d’Arquitectura Avançada de 
l’Institut de Disseny de l’IIT. Per tant, ja existeix l’intercanvi d’idees i converses 
entre els professors.  

El 1952, just abans de començar l’obra del Crown Hall, el South Side Planning 
Board de Xicago li fa a Mies una consulta per a la construcció d’un centre de 
convencions. Aquesta comissió, encara que no tenia autoritat per adjudicar 
l’encàrrec, estava convençuda que el projecte plantejat per Mies afegiria un valor 
considerable a la ciutat, i per això decideixen igualment fer-li la consulta. L’edifici 
allotjaria 50.000 persones, i hauria de ser suficientment flexible per transformar-
se fàcilment en un pavelló d’esports o una sala d’exposicions. Mies utilitza aquest 
encàrrec com a exercici de classe amb als alumnes de màster. Portant al límit 
l’estructura, desenvoluparien l’edifici de més llum fins aleshores plantejat, un 
edifici de 720x720 peus, uns 220x220m - gairebé quatre illes de l’eixample de 
Barcelona. Tal com diu Franz Schulze a la Garland, podem considerar el projecte 
no construït del Convention Hall com l’expressió culminant de l’estructura de 
gran envergadura i espai unitari de Mies van der Rohe. Segons Schulze, avui, 
cinc dècades després, els dibuixos i maquetes de Mies encara provoquen una 
profunda emoció. L’impacte que produeix no només és per l’immens espai interior 
ininterromput, sinó per l’estructura que ho fa possible.

Yujiro Miwa, Henry Kanazawa, i Pao Chi Chang van començar a treballar en el 
projecte el setembre del 1953. Peter Carter, al seu llibre “Mies at work”, publica 
un extracte de la tesina presentada el 1954 pels tres estudiants. Podríem 
considerar que el projecte del Convention Hall és resultat de la formació impartida 
per Wachsmann i la resolució de Mies de simplificar l’estructura i ampliar l’espai 
lliure.



11. Mies van der Rohe. Convention 
Hall, 1952-1954.
Estudi de l’entramat horitzontal.
Les línies més fosques indiquen un 
gruix major de les platines.

10. Mies van der Rohe. Convention 
Hall, 1952-1954.
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12 i 13. Konrad Wachsmann. 
“Projecte d’estudiant”.
Arxiu Konrad Wachsmann, 
Akademie der Künste de Berlín

L’aclariment que fa Wachsmann al seu llibre “The turning point of building” 
sembla confirmar aquesta hipòtesi. Segons Wachsmann, el 1953 va resoldre el 
nus que possibilitaria la construcció de l’estructura tridimensional per a l’hangar 
de les Forces Armades, i des d’aleshores es va començar a treballar en la seva 
simplificació i la seva resolució amb perfils laminats i encontres perpendiculars, 
just quan l’IIT adapta el pla d’estudis per tal de possibilitar el traspàs d’estudiants 
de l’Institut de Disseny al Departament d’Arquitectura.

L’arxiu Konrad Wachsmann de l’Akademie der Künste de Berlín, conserva la 
documentació d’un projecte molt semblant al Convention Hall que, segons 
anotació que consta a l’inrevés d’una de les plantes, es va desenvolupar amb 
alumnes de màster de la University of Sothern California3. És sorprenent la 
similitud entre aquest projecte i el Convention Hall de Mies, per les seves 
proporcions, forma i dimensió. Podem distingir dues diferències fonamentals entre 



14. Mies van der Rohe. Convention 
Hall, 1952-1954.

15. Mies van der Rohe. Convention 
Hall, 1952-1954.

16 i 17. Mies van der Rohe. 
Convention Hall, 1952-1954.
Delineat i perspectiva amb la 
solució d’arriostrament del pla 
inferior de la coberta, i l’entramat 
pla situat a 6 metres sobre el terra, 
perimetral a tota l’estructura, a 
mode de porxo d’accés.
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ells que ens diu molt dels seus autors. La primera és que el Convention Hall és 
una estructura bidireccional i reticular, i l’estructura plantejada per Wachsmann, 
és tridimensional i espacial. La segona és que el Convention Hall situa els pilars 
en el perímetre de l’estructura, mentre que el sistema de suports del projecte 
desenvolupat per Wachsmann és interior, segur que té que veure amb el programa 
de l’hangar.

Al projecte de Wachsmann, la coberta té quatre suports, cadascun està plantejat 
a partir de dos piràmides invertides, construïdes amb el mateix sistema 
estructural d’elements metàl·lics tubulars, units pel seu vèrtex mitjançant una 
ròtula. Mies, amb els seus alumnes, inicialment també planteja uns suports 
de forma piramidal amb el mateix sistema de la coberta, però adaptats a la 
geometria del perímetre.

Tot i la preferència que Wachsmann sempre havia mostrat per l’edificació 
direccional, és a dir, estructures que, encara que fossin tridimensionals, s’estenien 
en una direcció, en aquest cas l’estructura tridimensional s’estenia per igual 
en totes direccions i la forma quadrada de l’edificació trobava més sentit en el 
plantejament del conjunt. No seria estrany entendre que aquest nou plantejament 
en l’obra de Wachsmann es deu a l’intercanvi que estableix amb Mies.

També és molt semblant la manera com cada arquitecte dibuixa el seu projecte. 
En ambdós casos apareixen representades les diferències de gruix i pes dels 
elements, condicionats pels seus requeriments estructurals. El paral·lelisme que 
existeix entre l’arquitectura de Konrad Wachsmann i la de Mies van der Rohe, i 
en especial en aquest exemple, ens fa evident l’intercanvi d’idees entre els dos 
arquitectes en el camp de la recerca de grans espais construïts amb estructures 
metàl·liques. 

Per al projecte del Convention Hall, Mies planteja des del principi una única 
coberta, lliure de pilars interiors, únicament amb suports perimetrals que 
garanteixin la flexibilitat d’ús en el seu interior. Per tant, l’estructura haurà de 
ser de considerable magnitud. També sembla clara la intenció de plantejar un 
edifici d’un únic volum. Amb aquestes premisses, l’escala del projecte fa necessari 
plantejar una estructura diferent als pòrtics desenvolupats fins aleshores amb el 
pilar grey, ja que la dimensió que haurien d’assolir les bigues faria impossible la 
seva construcció.

Espacialment el Convention Hall no representa un canvi essencial, però sí 
estructuralment. Cal investigar un nou sistema estructural que, amb les noves 
dimensions requerides, pugui construir el mateix sistema espacial. De fet, el 
collage del Concert Hall on Mies utilitza l’estructura de la nau de la Glenn Martin, 
és equivalent al collage del Convention Hall, ja que els dos projectes expressen el 
mateix concepte espacial. El primer, amb una estructura unidireccional, i el segon, 
amb una estructura bidireccional de dimensions molt més grans.

Tal com indica Phyllis Lambert a “Mies in Amèrica”, per al projecte del Convention 
Hall Mies planteja, amb els seus estudiants, tres possibles estructures: una 
cúpula, un arc triarticulat, i un sistema bidireccional de jàsseres en gelosia. Tal 
i com apunta Lambert, Mies defensava l’última opció, ja que la cúpula i l’arc 
requeririen una alçada interior excessiva i inútil, mentre que l’alçada lliure d’una 
coberta bidireccional es mantindria contínua i seria independent de la decisió 
estructural. Alguns dibuixos de Mies revelen una anàlisi sobre els diferents 
tipus de gelosies, així com sobre la possibilitat de plantejar una estructura 
unidireccional, semblant a la que Wachsmann plantegés per a la “Estructura 
mòbil“, amb bigues Warren, però la majoria dels esbossos del projecte són estudis 
d’una estructura bidireccional4.

També hi ha alguns dibuixos de Mies que mostren la possible reflexió sobre els 
diferents tipus de nus. En aquests dibuixos Mies compara nusos tridimensionals 
com els que fa servir Wachsmann amb perfils tubulars, i els nusos rígids amb 
perfils d’encontres perpendiculars que proposa Mies, amb la convicció que aquest 
últim sistema simplifica l’estructura. El plantejament inicial de Wachsmann 



19 i 20. Konrad Wachsmann. 
Hangar per a avions, Forces Aèries 
dels Estats Units, 1951.
Nus i sistema tetraèdric aplicat.

18. Konrad Wachsmann. Estructura 
“mòbil”, Atlas Aircraft Corporation, 
1944-1945.
Hangar d’estructura totalment 
oberta construït amb el sistema 
“mòbil” amb un voladís en tot el 
voltant de l’edifici de 55 peus.
La vista superior de l’estructura 
de la coberta mostra les jàsseres 
principals de doble voladís i 
l’entramat de bigues transversals.

21, 22, 23 i 24. Mies van der Rohe. 
Convention Hall, 1952-1954. 
Aquests esbossos de Mies sobre 
l’estructura del Convention Hall ens 
mostren l’estudi d’una estructura 
bidireccional amb dos tipus de 
bigues: la biga Warren, com ho fes 
Wachsmann, i la biga Pratt. 
També veiem diferents solucions 
de perfils per muntar i construir 
l’estructura dels suports.
L’alçat a la part inferior de la 
imatge ens mostra un tancament 
endarrerit molt baix en tot el 
voltant de l’edifici, i la intenció 
d’expressar en façana l’estructura 
tridimensional que construeix i 
dóna caràcter a l’edifici.
Mies també reflexiona amb els 
seus alumnes, i segurament 
també amb els professors, sobre 
les diferències en el plantejament 
de nusos de forma esfèrica i els 
encontres perpendiculars entre els 
perfils.

25. Mies van der Rohe. Convention 
Hall, 1952-1954. 
Aquests dibuixos ens permeten 
comparar el nus rígid de Mies 
davant l’articulat de Wachsmann. 
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de facilitar el màxim el muntatge i desmuntatge en obra per personal no 
qualificat feia necessari el disseny d’un nus especial que ho facilités. D’aquesta 
manera, s’evitaven els usos rígids amb soldadura, i l’expertesa que requeriria 
la seva execució. El sistema plantejat per Mies fa més senzilla la construcció de 
l’estructura. En l’entrevista d’agost del 2002 amb David Sharpe, em va explicar 
com la utilització de perfils metàl·lics de la mateixa dimensió en les cobertes 
bidireccionals facilitava la construcció dels encontres, els detalls eren més 
clars, mostraven d’una manera més evident la lògica constructiva així com el 
comportament estructural de l’edificació, i aquesta era una premissa que Mies 
considerava molt important en l’arquitectura. 

A mitjans d’octubre de 1953, els estudiants de màster ja havien fet una maqueta 
de la versió preliminar: una estructura bidireccional per al sostre i tridimensional 
per als suports. El Convention Hall s’aixecava 110 peus (33,53m) sobre rasant 
mentre l’espai interior descendia 10 peus (3m) per sota del nivell del terra, allà on 
no hi havia fonamentació. Amb una capacitat de 17.000 seients disposats en 18 
files de grades, amb seients temporals es podia acollir fins a 50.000 espectadors. 
El sistema estructural consistia en un entramat bidireccional de jàsseres 
metàl·liques en gelosia, tipus Pratt, de 9m d’alçada, construïdes a partir de perfils 
grey de 14 polzades (35,56cm). En total, 24 jàsseres en cadascuna de les dues 
direccions, espaiades entre sí 9m, de manera que el conjunt funcionava com una 
llosa plana. L’estructura, en el perímetre de la coberta, s’estenia en diferents 
punts per construir els suports. Els components verticals de les jàsseres eren 
perfils grey que es connectaven als cordons superior i inferior alternant la seva 
secció per facilitar la bidireccionalitat de l’estructura.

Frank J. Kornacker va ser l’enginyer assessor en el càlcul de l’estructura. La secció 
dels cordons horitzontals era major en el centre de l’estructura i menor en la seva 
perifèria, prop dels suports. Pel contrari, els elements en diagonal i verticals es 
plantejaven més lleugers al centre de la coberta i més pesants a la perifèria.
Els perfils per a la construcció de les bigues es van dividir en set pesos diferents, 
als quals s’afegien platines que augmentaven el gruix allà on calgués.

Pel que fa a la resistència contra la força lateral del vent i la seva succió, 
l’arriostrament horitzontal es plantejava en dos nivells. Tal i com mostra la planta, 
en el pla de cordons inferiors de la coberta s’afegien creus en els mòduls segon i 
tercer des del perímetre. Un segon arriostrament s’afegiria en un pla horitzontal, 
a una distància de dos mòduls per sota l’anterior, creant una àmbit d’entrada a tot 
el perímetre. Sota el perímetre interior d’aquest entramat horitzontal es situaria 
un tancament transparent de vidre amb les portes d’accés a l’edifici. Inicialment, 
amb l’objectiu de garantir l’estabilitat de l’estructura, s’havia incorporat la idea 
d’uns entramats triangulars de reforç en els suports. L’arriostrament vertical 
contra el vent, s’aconseguia amb elements diagonals en façana, en un angle de 45 
graus que s’estenia de l’estructura de la coberta, absorbint només les tensions, 
sense suportar cap càrrega.

Tot això es podia apreciar clarament a ull. Era fàcil entendre la lògica constructiva. 
Igual que Mies, també Wachsmann pensava que “la construcció contemporània 
apareixerà nua i evident, i serà exposada a l’observació crítica”. S’havia 
d’entendre el seu funcionament tècnic i alhora mostrar-se com una obra d’art.

La transformació de pilar

En les primeres versions del projecte del Convention Hall, tal com veiem a la 
maqueta de la versió preliminar, el sistema de suports adquireix forma arbòria, 
similar al projecte que desenvolupa Wachsmann. Sembla com si l’estructura de 
la coberta s’estengués amb la mateixa lògica constructiva fins al sistema de 
suports. Podem deduir que aquesta forma arbòria dels suports del Convention Hall 
deriva de la influència de Wachsmann, ja que aquest és l’únic projecte de Mies 
en el qual apareix una estructura tridimensional. Aquestes estructures arbòries 
estabilitzaven amb diagonals l’estructura i ajudaven a contrarestar l’empenta 
horitzontal del vent5. 



30, 31 i 32. Mies van der Rohe. 
Convention Hall, 1952-1954.
L’estructura en forma d’arbre dels 
suports inicialment plantejats per 
al Convention Hall és semblant als 
extrems en voladís de l’estructura 
de l’hangar de Wachsmann, així 
com a la solució que proposa 
Mies per a l’estructura del Gimnàs 
de l’IIT de 1945, només que en 
aquella ocasió l’estructura era 
unidireccional.

26, 27, 28 i 29. Konrad 
Wachsmann. Hangar per a avions, 
Forces Aèries dels Estats Units, 
1951.

33. Mies van der Rohe. Convention 
Hall, 1952-1954.
Proposta d’estructura metàl·lica 
amb suports de formigó.

34. Mies van der Rohe. Convention 
Hall, 1952-1954.
Proposta d’estructura metàl·lica 
amb suports metàl·lics, construïts a 
partir de diferents perfi ls grey.
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Aquests arbres metàl·lics situats en el perímetre de la coberta, acabaven en un 
únic component vertical de 6m d’alçada, però la dimensió del suport correspon a 
l’alçada de l’edifici, 33 metres, és a dir, un primer mòdul vertical de 6 metres i tres 
més de 9 metres. Es plantejaven sis suports a cada banda de l’edifici, alliberant 
les cantonades amb voladissos. Però els suports tridimensionals, no només 
implicava connexions complicades, també dificultaria la claredat estructural 
i envairia l’espai interior. En la versió definitiva s’eliminarien amb l’objectiu 
d’aconseguir més claredat arquitectònica i espacial.

Ja hem vist que Wachsmann situa els suports en l’interior i Mies en el perímetre. 
Wachsmann ho feia per facilitar l’entrada i sortida d’avions, però també per 
un tema d’eficiència estructural. Wachsmann afirma que per aconseguir una 
estructura eficient, els elements de càrrega d’un edifici es retiraran més i més cap 
al seu interior. Mies, en canvi, considera per sobre de tot alliberar l’espai interior. 
Si el primer pilar cruciforme tenia vocació interior per la seva forma i relació amb 
l’entramat estructural, el pilar grey i el cruciforme de 4T seran pilars perimetrals. 
No obstant això, quan el programa o el pressupost ho requereixen s’ordenen 
en malla, ocupant també l’interior en espais que es distribuiran. Segons Konrad 
Wachsmann, tot projecte està influenciat sobretot per la planta lliure, i els dos 
arquitectes justifiquen la posició dels pilars per aconseguir-la.

Respecte a la forma dels suports, segons Wachsmann, en estructures de gran 
llum la forma s’identifica quan l’edifici està acabat. Mai més els suports seran 
estàtics, ja que assumiran tasques de tracció, i es podran descompondre 
espacialment. 

Pel que fa als suports del Convention Hall, es van estudiar dues solucions: suports 
piramidals de formigó, gairebé com a extensions de la fonamentació, i pilars 
metàl·lics compostos a partir de perfils grey. En qualsevol de les dues solucions 
la trobada de l’estructura amb la fonamentació té lloc a través d’una articulació 
puntual, semblant als projectes de Wachsmann. La forma piramidal dels suports 
de formigó plantejats per Mies i els metàl·lics de Wachsmann s’aproximen molt i 
es pot considerar un altre punt en comú.

Un cop resolta la coberta reticular tant al projecte del Convention Hall com a la 
casa 50x50, Mies comença una nova recerca per trobar la forma del pilar que 
millor s’adapti als nous requeriments de càrrega i a la lògica constructiva del 
sistema estructural. Fins aleshores Mies havia utilitzat perfils estàndards per a 
les seves estructures. No obstant això, en aquesta tercera època, el tercer pilar 
cruciforme estarà compost a partir de platines soldades de formes perpendiculars, 
dissenyats i dimensionats especialment per a cada edifici, amb una actitud 
totalment compatible amb l’estandardització i la industrialització de l’arquitectura, 
reflexió que reprendrem més endavant.

Els tancaments i la seva relació amb l’estructura

Wachsmann i Mies també coincideixen en la reflexió sobre la vocació lliure 
dels tancaments en l’arquitectura moderna. Segons Konrad Wachsmann, les 
superfícies exteriors d’un edifici no reflectiran mai més el sistema estructural. No 
tenen res a veure amb l’estructura, “ronden” per l’edifici totalment independents, 
amb l’única funció de proporcionar refugi. Els esforços per aconseguir 
lluminositat i la superació visual de la gravetat faran que les superfícies de 
tancament s’alliberin completament de la responsabilitat de càrrega i suport. 
Segons Wachsmann, “una pell mòbil “que respiri” es formarà a partir d’un 
conjunt d’elements, en diferent nombre i combinació, lliures d’ornaments 
formals superficials, i sempre preparats per adaptar-se a noves necessitats“. 
Que l’estructura i el tancament siguin independents, suprimirà automàticament 
els conceptes de massa, façana i monumentalitat en un edifici, que segons 
Wachsmann són mers efectes visuals afegits.

No obstant això, Mies sempre expressarà l’estructura fins i tot a l’hora de tancar 
l’edifici. El pilars grey i el cruciforme 2I s’integraran completament en el sistema 
d’envoltants si el projecte ho requereix. Per resoldre el tancament del Convention 

35. Creixement de les branques 
d’un arbre, en funció de la varietat 
botànica, segons un sistema 
d’angles.



36, 37, 38 i 39. Mies van der Rohe. 
Convention Hall, 1952-1954.
Diferents estudis sobre l’envoltant 
de l’edifi ci. El primer dibuix podria 
servir per a comparar com hauria 
de ser l’envoltant en un sistema 
de pòrtics, o amb una estructura 
tridimensional.

40. Mies van der Rohe. Convention 
Hall, 1952-1954.
Els perfi ls grey verticals de la 
coberta adopta diferents posicions 
per tal de resoldre l’entramat 
reticular.

41 i 42. Mies van der Rohe. 
Convention Hall, 1952-1954.
Estudi de diferents tractaments per 
a l’envoltant de l’edifi ci.
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Hall, Mies va dirigir als seus estudiants a explorar la relació íntima entre pell i 
estructura. Un dibuix a mà compara el tancament d’una estructura com la del 
Crown Hall, d’expressió rectilínia, amb un edifici el tancament del qual expressa 
les diagonals entrecreuades que continuen el patró de les jàsseres de la coberta. 
Mies va plantejar dues versions per al tancament exterior. Una primera proposta 
de marbre i una segona d’alumini, ambdues consistien en una plementeria que 
mostrava l’estructura. Pel caràcter obert de les bigues, els elements prims, 
i l’extensió dels suports, es va decidir omplir a manera de trencaclosques 
els elements de l’envoltant, amb una malla de panells metàl·lics de diferents 
tonalitats. Així, l’expressió del tancament i l’estructura seria la mateixa des de 
l’exterior i des de l’interior. Les planxes metàl·liques eren dobles amb un aïllament 
a l’interior, de manera que la pell es convertia en una solució “tècnicament 
efectiva, i demostrava de nou el pragmatisme inherent a les expressions 
artístiques de Mies”6. El tancament d’entrada a l’edifici es desplaça cap a 
l’interior, i es situa en el cordó interior de la biga horitzontal inferior. Els estudis 
del Convention Hall i la Casa 50x50 finalment van resultar projectes teòrics, però 
van donar peu a una altra manera d’expressar l’estructura.

La industrialització de l’arquitectura, símbol d’una època

Els alumnes i companys de Mies i Wachsmann recorden que els dos arquitectes 
eren amics i compartien molts moments de reflexió sobre arquitectura i altres 
temes d’interès comú. Tots dos arquitectes treballaven amb grans estructures 
espacials. Mies investigava un nou sistema estructural que aplicaria a la vegada 
a un habitatge unifamiliar com la casa 50x50, i el més gran espai fins aleshores 
plantejat, el Convention Hall. El resultat va canviar radicalment les seves 
propostes arquitectòniques: un nou sistema estructural, aplicable a qualsevol 
escala i dimensió. Al mateix temps, també Konrad Wachsmann investigava sobre 
un sistema industrialitzat que permetés construir edificis de qualsevol dimensió 
amb els mateixos elements constructius, els mínims que permetessin les màximes 
combinacions i possibilitats en la dimensió de l’edifici. 

Tant Mies com Wachsmann compartien la convicció que l’arquitectura era símbol 
d’una època i per tant neix i depèn d’ella. Els recursos tecnològics de cada època 
donen com a fruit un llenguatge i una estètica original. La perfecció tecnològica és 
el requisit a priori, però l’objectiu sempre és el “art de l’edificació”. Quan l’home 
reconeix aquest entorn i s’identifica amb ell, com a propi, aleshores la resposta 
artística es desenvoluparà naturalment, amb tota la seva complexitat. Tal com 
explica Wachsmann a “The turning point of building”, la casa clàssica, el temple 
i la catedral tenen un valor indestructible, perquè expressen el pensament i la 
manera d’entendre el món de la gent que els va construir. Aquestes obres d’art 
són una herència preciosa, però, no hem de mirar enrere per repetir les obres del 
passat, sinó per intuir cap a on ens portarà el camí de la industrialització. Mies i 
Wachsmann compartien la idea que fruit del pensament característic de la nostra 
època és entendre l’arquitectura com a edificació industrialitzada, encara que la 
resposta formal a aquesta exigència per part dels dos arquitectes fora diferent. 
Analitzarem ara com entenien la industrialització de l’arquitectura cadascun d’ells. 

Per a Wachsmann, l’arquitectura, al dependre de la seva època, està inspirada 
en condicions transitòries, i per tant la seva pròpia essència és contrària a la 
idea de permanència. Per altra banda, Mies pensava que l’arquitectura havia de 
permetre que les funcions d’un edifici poguessin canviar, però l’edifici havia de 
romandre. Per tant, l’arquitecte hauria de dissenyar estructures que permetessin 
els màxims canvis d’ús possibles. “Els fins per als quals ha de servir l’edifici varien 
constantment i no ens podem permetre enderrocar cada vegada. Per això (...) 
construïm un espai pràctic i econòmic on incorporem les funcions“7.

Prefabricació i estandardització

Wachsmann plantejava edificis que, constructivament, resultaven del muntatge 
de components individuals, elements prefabricats, que donaven forma i volum 
a l’edifici i, de la mateixa manera, facilitaven el seu desmuntatge sense generar 
residus. Plantejava la industrialització a partir de la fabricació i processos de 



43, 44 i 45. Konrad Wachsmann. 
Hangar per a avions, Forces Aèries 
dels Estats Units, 1951.
Estructura, trasllat i muntatge.

50. Mies van der Rohe. National 
Gallery, Berlín, 1962-1968.
Aixecament de l’estructura, ja 
construïda, amb gats hidràulics.
Mies van der Rohe, de nou, fa 
servir la tecnologia més avançada 
de l’època aplicada als processos 
de construcció.

46, 47, 48 i 49. Konrad 
Wachsmann. Hangar per a avions, 
Forces Aèries dels Estats Units, 
1951.
Fabricació del nus a partir de 
quatre elements de fosa que 
permeten la connexió en cada nus 
de fins a vint elements tubulars. 
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muntatge d’una sèrie de peces especials, així com la construcció de les màquines 
que les fabricaven. L’edifici podria ser de qualsevol dimensió i proporcions, només 
dependria del nombre de peces a muntar. “La dissociació de volums grans i molt 
grans en parts individuals petites i molt petites, que poden ser tant elements 
estructurals com motlles individuals, crearan grans estructures homogènies. Això 
significa que el punt inicial per a les concepcions estructurals ha de ser la cèl·lula 
o l’element unitari“8.

Per a Wachsmann, la industrialització determina el desenvolupament de 
cada producte i la seva forma d’expressió. Qualsevol article construït en 
massa expressa un sistema abstracte de coordinació modular, que permet 
possibilitats d’harmoniosa connexió gairebé il·limitades entre les diferents 
parts. “La prefabricació implica l’exigència de precisió, qualitat i economia, i 
també el desenvolupament de noves tècniques d’unió d’elements individuals. La 
construcció es converteix en acoblament, un procés essencialment diferent de 
tots els mètodes anteriors de construcció i està condicionat únicament per la 
industrialització“9. Segons Konrad Wachsmann, de la descomposició dels volums 
s’arribarà als elements industrialitzats constructius, per a després acoblar amb 
mestria. El seu treball planificarà des de les construccions petites fins a grans 
volums i ciutats senceres i la seva influència arribarà indirectament fins el 
planejament del paisatge. D’aquesta manera, Wachsmann explica què significa la 
industrialització en la nostra època i de quina manera condiciona i afecta qualsevol 
activitat humana.

La industrialització per a Mies es basava en la construcció a partir d’elements 
estàndards, existents en el mercat, i vàlids per a qualsevol altre propòsit, no 
només arquitectònics. Mies no era partidari d’inventar artefactes especials. 
Just abans de començar el Convention Hall, recordem que Herbert Greenwald 
li encarrega un sistema per a construir habitatges unifamiliars en sèrie. Com a 
model va construir la casa McCormick amb un sistema de pòrtics que permetia 
el creixement de la construcció en una direcció, en funció de les necessitats de 
l’usuari.

De fet, per a ambdós arquitectes, la industrialització de l’arquitectura permetia 
el creixement de l’edifici segons les necessitats dels usuaris, amb una petita 
diferència. Les estructures tridimensionals de Wachsmann s’estenien en una 
direcció preferentment, tot i la seva vocació tridimensional. Mies, en canvi, 
en general, planteja les dimensions i proporcions de l’edifici segons la lògica 
estructural, i la placa bidireccional, per defecte, tindrà forma quadrada.

Complexitat i simplicitat

Per a Wachsmann la complexitat de la industrialització permetia la simplicitat en 
la construcció o el muntatge. “El concepte de la simplicitat sembla ser idèntic a 
la idea de simplificació de pensament i obra. No obstant això la simplicitat només 
pot aconseguir-se mitjançant la complexitat, aparentment paradoxal, del procés 
de producció, on el principi simple i automàtic de la repetició crea condicions 
completament oposades a la noció de simplificació com l’expressada per exemple, 
en procediments artesanals. (...) La idea d’un ordre simple aconseguit per mitjans 
complexos es correspon amb la realitat del present. És impossible imaginar 
un edifici que sigui massa simple. No obstant això, quan alguna cosa és molt 
simple, aleshores també és perfecte i per tant idèntic al concepte de bellesa“10. 
A partir d’aquestes reflexions entenem la complexitat implícita en els detalls dels 
projectes de Wachsmann. D’altra banda, tal com diu Hilberseimer, els projectes 
més simples i senzills comporten gran esforç i dedicació. El procés per arribar a la 
simplicitat és complex. La simplicitat dels projectes de Mies és un exemple clar. 

A partir del projecte del Convention Hall, Mies dissenyarà pilars cruciformes 
construïts en taller i muntats en obra. Mies continuava industrialitzant els 
processos de muntatge i construcció, com ho fes per a la construcció dels 
tancaments dels Lake Shore Drive Apartments. Les estructures es muntarien a 
l’emplaçament, i s’aixecarien amb elements de precisió altament tecnològics, com 
a la National Gallery de Berlín11.



2. Mies van der Rohe. Oficina de 
correus del Federal Center, Xicago, 
1959-1973. 
Aquest primer model deriva 
directament del projecte de la casa 
50x50, de 1951-1952. Una coberta 
bidireccional, una estructura rígida 
i tancament perimetral, donant 
l’aspecte d’un volum de vidre.

4. Mies van der Rohe. National 
Gallery, Berlín, 1962-1968.
Aquest segon model deriva 
directament del projecte del 
Convention Hall, 1952-1954. 
Una coberta bidireccional 
recolzada sobre pilars 
mitjançant ròtules. La solució 
constructiva de la ròtula implica 
l’endarreriment del tancament 
exterior, donant l’aspecte d’un 
pla extraordinàriament lleuger 
visualment.

1. Mies van der Rohe. Casa 50x50, 
1951-1952.

3. Mies van der Rohe. Convention 
Hall, 1952-1954.
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Després de donar forma a la coberta reticular, Mies s’ocuparà de definir la 
forma del pilar. Això ho acabarà resolent amb el projecte de l’edifici d’oficines 
de la Bacardí de Cuba on trobarà la manera clara d’expressar la construcció de 
l’estructura reticular en el pilar. Aquest nou pilar portarà implícitament les lleis 
constructives que ordenen i donen forma a tota l’estructura, però a més, si a 
partir d’ara Mies ha de treballar amb aquesta nova estructura, haurà de resoldre 
qualsevol situació i projecte.
 
L’estructura reticular i dues solucions arquitectòniques

Els dos primer projectes plantejats amb la nova estructura reticular, la casa 50x50 
i el Convention Hall, inicien dues opcions arquitectòniques de les que derivaran la 
resta dels projectes. A part de les dimensions de cadascuna, la diferència bàsica 
entre les dues és la posició del tancament respecte a la coberta. 

Quan el tancament es separa de la coberta, deixant un porxo perimetral, aquesta 
es percep com un pla constructiu que desafia la gravetat, ja que es recolza 
sobre uns pilars que gairebé no tenen cap presència estructural. Encara que 
elements resistents, el seu tractament dóna al conjunt un aspecte absolutament 
lleuger. Tot i expressar la construcció, en absolut transmeten cap ostentació 
constructiva, al contrari, cedeixen a l’espai qualsevol protagonisme. Per altra 
banda, quan el tancament es situa en el perímetre de la coberta, l’edifici es 
percep com un volum, i, com ho fes el pilar grey al Crown Hall, el tractament dels 
pilars es fusiona amb el tractament de la fusteria en un únic sistema visual. La 
incidència de la llum sobre un edifici o altre encara reforça més cadascun dels 
dos plantejaments. Les ombres produïdes pel porxo perimetral sobre el vidre 
augmenten la transparència de l’edifici i la sensació de separació entre la coberta i 
els tancaments, mentre que la llum directe sobre els vidres situats en el perímetre 
augmenten els reflexos, i donen a l’edifici un aspecte més volumètric.

Podríem dir que la primera solució deriva del projecte del Convention Hall, i amb 
aquest model Mies només va construir un projecte: la National Gallery de Berlín, 
on una coberta reticular es recolza sobre pilars perimetrals mitjançant ròtules 
que permeten el seu moviment, les cantonades estan en voladís i el tancament 
s’endinsa respecte del perímetre de la coberta, creant un porxo perimetral. 
Aquesta solució potencia el valor elementarista de la coberta que es percep com 
un pla estructural, que encara es fa més evident per l’ombra que produeix la 
coberta sobre el tancament endarrerit.

La segona solució deriva de la casa 50x50, i el resultat és una estructura rígida, 
amb el tancament perimetral coincident amb el perímetre de la coberta i els 
pilars. Encara que el pilar utilitzat en la casa 50x50 és un pilar grey i la posició 
respecte a les quatre cares del volum és centrada, els següents projectes 
incorporaran la forma estrellada del pilar i els situaran a les cantonades. Aquesta 
situació reforça de nou l’aspecte volumètric de l’edifici i reprèn, com a aspecte 
elemental de projecte la síntesi entre el ritme estructural i el de muntants que 
tant ha treballat Mies a les estructures amb pilar grey. Ens atrevim a dir que en el 
cas que els gratacels es poguessin construir amb estructura metàl·lica vista, Mies 

3.3 El pilar cruciforme 2I
 Les estructures reticulars en l’obra de Mies van der Rohe



5 i 6. Mies van der Rohe. Projecte 
per al Bacardí Administration 
Building, Cuba, 1957-1960. 
Primera versió, d’aspecte més 
proper al Crown Hall, però amb 
estructura reticular, amb data del 
04.06.1957

7 i 8. Mies van der Rohe. Projecte 
per al Bacardí Administration 
Building, Cuba, 1957-1960.
Croquis d’una segona versió molt 
semblant a la definitiva, amb data 
del 04-07-1957.
Amb aquest edifici Mies planteja 
el pilar cruciforme com la forma 
que millor s’ajusta al sistema 
bidireccional de l’estructura. 
L’espai interior es distribuiria amb 
panells que no arribarien al sostre 
(i una escala per accedir a un 
soterrani). Aquest gran espai es 
situa sobre un pòdium, tal com ho 
fes anteriorment en el pavelló de 
Barcelona i després en la National 
Gallery de Berlín.

9. Mies van der Rohe. Projecte per 
al Bacardí Administration Building, 
Cuba, 1957-1960.

10. Mies van der Rohe. Projecte per 
al Bacardí Administration Building, 
Cuba, 1957-1960.
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donaria un pas més i escolliria la forma d’aquest últim pilar cruciforme. De fet, ja 
veiem algun projecte dels seus deixebles on apareix aquesta prova, em refereixo 
al Chicago Civil Center, de 1965, construït per C.F. Murphy Assocs; Loebl, 
Schlossman & Bennett i SOM.

Encara que l’arquitectura de Mies és bastant versàtil respecte als programes 
que acull i així ho veiem durant el desenvolupament dels projectes, finalment 
sembla que els edificis construïts amb porxo acullen programes museístics, el 
porxo  convida a entrar o a passejar al voltant de l’edifici gaudint d’aquests espais 
perimetrals. En canvi, els edificis volumètrics, sense porxos, sembla que s’escullen 
per programes administratius, o privats amb un ús més restrictiu, com poden ser 
bancs i oficines, o un habitatge, com la casa 50x50.

La nova estructura reticular donarà lloc a un nou pilar i dos tipus de nusos, segons 
els dos models arquitectònics plantejats. En qualsevol d’aquestes dues solucions, 
el pilar sempre tindrà la forma de creu o estrella, amb petites diferències 
constructives segons es tracti d’una o altra. La seva versatilitat i compatibilitat 
amb la resta de l’estructura i amb els tancaments, tant interiors com exteriors, 
simplifica la construcció, permetent connexions senzilles en ambdues direccions1.

La recuperació del caràcter neoplàstic de la coberta

Mies ja havia comprovat que la nova estructura reticular podia funcionar a 
qualsevol escala2. El 1957, José Bosch, president de la Bacardí, li encarrega la 
construcció d’un edifici corporatiu a Cuba. Gene Summers, col·laborador de Mies 
en aquest projecte, li acompanya al primer viatge a l’illa l’abril del 1957, i segons 
explica a l’entrevista de l’Oral History de l’Art Institute of Chicago, el client volia 
que l’edifici d’oficines fos un únic i gran espai obert com el Crown Hall3. Mies 
va desenvolupar una primera proposta amb estructura metàl·lica i tancaments 
de vidre. Però des del començament amb una diferència estructural important 
respecte al Crown Hall: es tractaria d’una estructura reticular.

Tal com expliquen Gene Summers a l’Oral History, i Franz Schulze a la col·lecció 
Garland del MOMA, els condicionants del lloc fan que Mies incorpori algunes 
variables decisives per al desenvolupament del projecte. L’ambient salí de l’illa 
i la necessitat de protecció solar fan que decideixi, per una banda, reemplaçar 
l’acer per una estructura de formigó i per l’altra, crear un porxo perimetral, i 
endarrereix els tancaments de vidre respecte el perímetre de la coberta. De 
seguida substitueix la planta rectangular per una planta quadrada, com un 
quadrat negre sobre fons blanc. La forma quadrada respon més a la lògica 
constructiva de la coberta. Segons Gene Summers, era l’estructura més clara 
que Mies havia plantejat mai4. El projecte resultant es va convertir en model 
per posteriors projectes de Mies, com el Schaefer Museum i la National Gallery 
de Berlín5. L’estructura de la coberta es recolzaria sobre una sèrie de pilars 
perimetrals, deixant lliures les cantonades en voladís.

El fet d’endinsar el tancament respecte l’estructura mostra amb més contundència 
la seva condició exclusiva de tancament, i tal com explica Gene Summers, fa que 
l’estructura sigui extremadament clara. La coberta de l’edifici es va convertir 
en un pla, establint una relació espacial entre interior i exterior que no existeix 
en els edificis construïts immediatament anteriors, com el Crown Hall. Segons 
Gene Summers, el Crown Hall és un edifici volumètric que el vidre envolta, i el 
converteix d’aquesta manera en un espai interior, fins i tot encara que es pugui 
veure l’exterior. A l’edifici de la Bacardí i la National Gallery de Berlín entre el vidre 
i el perímetre de la coberta es genera, amb el porxo, un tipus d’espai diferent, 
que recupera els espais de transició del Pavelló de Barcelona, aquell espai exterior 
cobert6. Aquest espai de transició entre l’interior i l’exterior a tot el voltant de 
l’estructura reforça la imatge neoplàstica de la coberta com un pla horitzontal, així 
com la imatge neoplàstica del pilar com element amb vocació espacial, aïllat en 
l’espai. També és a l’edifici de la Bacardí on Mies defineix per primer cop la forma 
cruciforme del pilar, i el planteja tant de formigó com metàl·lic, demostrant amb 
aquesta actitud la seva intenció d’apostar per aquesta nova estructura i aquest 



11, 12, 13 i 14. Mies van der 
Rohe. Projecte per al Bacardí 
Administration Building, Cuba, 
1957-1960.
A les primeres propostes, els dobles 
pilars visualment es relacionen 
amb la coberta per tangència, igual 
que ho feien els pilars de la casa 
Farnsworth, però en aquesta ocasió 
amb formigó.

15. Mies van der Rohe. Projecte per 
al Bacardí Administration Building, 
Cuba, 1957-1960.
Una de les possibilitats plantejades 
per a la forma dels pilars és en 
forma de V. Aquesta proposta té 
moltes semblances amb algunes 
formes proposades per als suports 
del Convention Hall.
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nou pilar sempre i quan resolgui qualsevol problema que es pugui plantejar en 
qualsevol situació i edifici. Aquesta comprovació del plantejament arquitectònic 
incorporant múltiples variables, continua la seva actitud, persistent des dels inicis 
de la seva professió, en buscar la solució més versàtil i flexible que li permeti 
avançar en la mateixa línia de recerca, ara i en futurs projectes.

L’opció de projecte del pla de coberta i porxo perimetral l’aplicarà, després de la 
Bacardí, al projecte del Museo Schaefer a Schweinfurt i a la National Gallery de 
Berlín, aquest últim serà l’únic projecte construït seguint aquest model. Els tres 
projectes seran pràcticament de les mateixes dimensions. Alguns dels aspectes 
bàsics que aniran millorant d’un projecte a l’altre serà la perfecció dels pilars 
i la claredat constructiva de la coberta. Mies fa un dibuix comparatiu dels tres 
projectes, amb molt poques diferències entre ells.

El llenguatge de l’estructura reticular en la forma del pilar. Variacions

Al projecte de l’edifici d’oficines per a la Bacardí, i després de molts estudis 
i divagacions formals, Mies troba la forma d’estrella del pilar com la forma 
que millor respon a la lògica constructiva de la nova estructura reticular, una 
forma que reflecteix les dues direccions cap a on les forces de la coberta es 
transmeten fins als suports i fonaments. A l’igual que fes en el bloc d’habitatges 
del Promontory Apartments, a l’edifici de la Bacardí estudia la forma del pilar tant 
amb estructura de formigó com metàl·lica. Mies acabarà de definir completament 
la forma del pilar amb el projecte del Museu Schaefer, entre els anys 1960 i 1963. 
En aquest projecte, Mies plantejarà les dues possibilitats arquitectòniques que 
li permet aquest pilar: el pla neoplàstic de la coberta i l’edifici com un volum, i 
resoldrà la forma del pilar en les diferents situacions arquitectòniques. Plantejarà 
la relació del pilar amb la coberta, mitjançant una ròtula o amb un encontre rígid, 
així com amb els tancaments, tant en el cas del pilar aïllat com en el cas que 
coincideixi amb els tancaments. En aquest projecte definirà la forma definitiva del 
pilar amb la màxima precisió constructiva.

Però per arribar a la forma d’estrella va ser necessari un procés de recerca 
persistent. Des de les primeres versions del projecte de la Bacardí de Cuba, 
Mies tenia clar que la coberta seria una estructura reticular de formigó, el que 
necessitava trobar era la forma del suport, la forma que millor respondria a la 
lògica constructiva del projecte.

En una primera proposta, amb l’encàrrec de reproduir el Crown Hall per a la 
Bacardí, Gene Summers va dibuixar un pilar sota els extrems de cada costella de 
la malla reticular, amb un edifici de proporcions semblants al Crown Hall. L’opció 
de multiplicar el nombre de pilars la reprendrà més endavant per al Toronto 
Dominion Bank, un edifici també d’una única planta i pilars metàl·lics cruciformes.

En dibuixos inicials, Mies també planteja dobles pilars perimetrals, de secció 
rectangular i tangents a la coberta, com extensió de parells de costelles de la 
malla reticular, semblant a la solució de la casa Farnsworth o a la casa 50x50, 
solució que li permet diferenciar clarament els dos elements arquitectònics de 
coberta i suport, continuant els principis elementaristes arquitectònics constants 
en tota la seva obra. En diferents croquis preliminars, aquests dobles pilars 
adquireixen formes en V o Y, a mode de branques d’arbres. 

Per primera vegada apareix la ròtula amb algunes propostes inicials de pilars amb 
formes còniques. I també per primera vegada apareix la forma cruciforme amb 
una proposta en la qual la posició de la ròtula es planteja a mitja alçada, com ho 
fes en el Convention Hall. El suport es divideix en dues parts, la part baixa és 
una extensió dels fonaments amb forma cruciforme i piramidal, i la part superior 
també té forma cruciforme i de piràmide invertida. Aquesta proposta, de nou, 
intenta integrar la forma del suport amb els nervis estructurals de la coberta.

La forma definitiva del pilar serà de secció cruciforme i suau forma piramidal, que 
suportarà la coberta mitjançant una ròtula metàl·lica en el mateix pla inferior de 



18 i 19. Mies van der Rohe. 
Projecte per al Bacardí 
Administration Building, Cuba, 
1957-1960.
Primers esborranys de pilars 
cruciformes de formigó. La ròtula 
apareix a una alçada intermèdia 
del suport.

16 i 17. Mies van der Rohe. 
Projecte per al Bacardí 
Administration Building, Cuba, 
1957-1960.
Per primer cop Mies incorpora la 
ròtula com a recolçament de la 
coberta sobre els pilars.

20 i 21. Mies van der Rohe. 
Projecte per al Bacardí 
Administration Building, Cuba, 
1957-1960.
Esborranys de pilars troncocònics 
de formigó.
Primers esborranys de pilars 
cruciformes metàl·lics a partir del 
muntatge de perfils petits. Els dos 
esbossos mostren el pilar aïllat i 
amb la fusteria. Ens recorden al 
primer pilar cruciforme europeu 
de Mies, i als pilars compostos 
publicats en promptuaris francesos 
i americans de principis de segle.

22. Mies van der Rohe. Projecte 
per al Bacardí Administration 
Building, Cuba, 1957-1960.
Pilar de formigó i detalls de la 
ròtula de fosa. Sobre de la ròtula 
es pot apreciar els caps dels tirants 
estructurals interiors a la retícula 
de formigó.



247

la coberta. Mies estudia aquesta forma amb formigó i amb perfils metàl·lics, i en 
projectes posteriors compararà la possibilitat d’utilitzar altres materials petris.

El pilar cruciforme metàl·lic que planteja Mies en aquest projecte, és un pilar 
compost amb perfils metàl·lics de manera similar a com plantegés el primer pilar 
cruciforme, és a dir, a partir del muntatge de perfils petits: platines i angles, 
però ara incorpora un nou perfil en els quatre extrems del pilar: un perfil T, que 
desplaçaria la massa als extrems i milloraria el seu comportament estructural. 
Encara que la tecnologia americana permetria peces laminades més sofisticades, 
podem pensar que aquest disseny “primitiu” té que veure amb les possibilitats que 
ofereix la indústria del moment. El perfil T afegit al pilar li permetrà establir una 
relació òptima amb l’estructura de la coberta i amb els tancaments, aquesta peça 
en T facilitarà les connexions en les dues direccions de l’entramat, tant amb la 
retícula de la coberta, com amb la fusteria dels tancaments o els envans interiors, 
i a més la possibilitat de situar-se en qualsevol lloc de l’edifici, al perímetre o a 
l’interior, a diferència del primer pilar europeu, que la seva forma li condicionava 
una vocació interior.

A l’estiu de 1960 l’industrial alemany Georg Schaefer li encarrega a Mies un 
museu per a la seva col·lecció d’art, a Schweinfurt, Alemanya. L’encàrrec 
va arribar a través de Dirk Lohan7. La proposta per al museu Schaefer, 
desenvolupada entre 1960 i 1963, es planteja amb la mateixa estructura que la 
Bacardí: una coberta reticular, però aquesta vegada metàl·lica.

En aquest projecte Mies resol les dues solucions arquitectòniques amb estructura 
reticular. El primer projecte plantejat seria un volum amb una retícula de pilars 
i l’envoltant coincident amb la coberta, i el segon, una coberta recolzada sobre 
pilars perimetrals amb un porxo al voltant de tot l’edifici que potencia la imatge 
del pla horitzontal i transmet una forta sensació de lleugeresa. Segons Gene 
Summers a l’entrevista de l’Oral History de l’Art Institute of Chicago, al Sr. 
Schaefer li va entusiasmar la primera proposta amb la imatge volumètrica del 
projecte. En canvi, Mies va decidir que el projecte hauria de ser el pla horitzontal 
plantejat a la Bacardí. Encara que Alemanya no té els problemes de llum i sol de 
Cuba, Mies fa estudis de la llum del sol durant les primeres i les últimes hores del 
dia, quan la incidència és més horitzontal, i la protecció del porxo no és suficient 
per protegir les obres d’art. Es per això que proposa una distribució interior de 
tancaments baixos que evitin l’exposició directa de la llum del dia sobre les obres. 
Aquesta segona opció no va rebre la conformitat del client, això afegit a una 
sèrie de circumstàncies que van endarrerir el procés, finalment Mies va perdre 
l’encàrrec. Més endavant Mies tindria l’oportunitat per construir els dos models 
arquitectònics.

L’elementarisme arquitectònic i el pla de la coberta. El pilar articulat

Tal i com es pot comprovar en els diferents dibuixos de l’edifici Bacardí de Cuba, 
la forma dels pilars, des del principi plantejats com elements autònoms respecte 
a la coberta i els tancaments, en els diferents estudis i esbossos, busca expressar 
la mateixa construcció que dóna forma a la coberta. El pilar serà un element 
arquitectònic que, amb el màxim rigor constructiu, permet explicar l’obra sencera. 
El pilar comporta tota l’essència arquitectònica del projecte, i es converteix, en sí 
mateix, en un element artístic, com ho va ser el pilar cruciforme europeu, del qual 
el MOMA de Nova York conserva un exemplar. A mida que el pilar es va definint, 
amb la mateixa claredat, es va definint l’estructura i forma de la coberta, com a 
elements complementaris, de tal manera que un condiciona la forma de l’altre.

Mentre que als dibuixos inicials dels primers pilars per a la Bacardí, les costelles 
s’estenen per convertir-se en elements de suport, la proposta final separa 
definitivament els dos elements de coberta i suport. Respecte a la coberta, Mies 
amplia la secció de formigó en tot el perímetre de la coberta per tal d’augmentar 
la superfície de recolçament del pilar i millorar el comportament estructural. “A 
la Bacardi una estructura de coberta similar a una caixa d’ous, post-tesada per 
cables situats a les costelles i les jàsseres perimetrals, coronava un espai interior 

26 i 27. Primers pilars metàl·lics 
utilitzats en edifi cis de l’Escola de 
Xicago.

23, 24 i 25. Primers pilars metàl·lics 
recollits d’alguns promptuaris 
francesos.



29. Mies van der Rohe. Dibuix 
comparatiu de l’edifici d’Oficines 
per a Bacardí, el Museu Schaefer i 
la Galeria de Berlín, 1965.
El gràfic compara la dimensió 
de la retícula estructural i la 
superfície de cada edifici. Els tres 
projectes responen al mateix 
model arquitectònic, es tracta d’un 
pla estructural recolzat sobre vuit 
pilars perimetrals amb porxo.

28. Mies van der Rohe. George 
Schaefer Museum, Schweinfurt, 
1960-1963. 
Per a aquest projecte, Mies elabora 
un estudi exhaustiu de pilars de 
diferents materials plantejant la 
forma més adient en cada cas 
(acer, formigó, granit, granit 
armat) i els compara amb el pilar 
de formigó del Bacardí Building de 
Cuba.
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quadrat de 140 peus de costat (43m) i 20 peus d’alçada (6m). Les costelles del 
sostre es van construir més gruixudes i amples des del perímetre cap al centre. 
Una llum tan ample exigia més suport columnar, la forma dels quals evidentment 
va resultar de converses entre Mies i el seu ajudant en el projecte, Gene 
Summers”.8

La claredat definitiva de l’estructura de la coberta l’aconseguirà a la National 
Gallery. En la Bacardí, les diferents costelles tenen diferents gruixos i alçades, 
les diferències de les quals es podrien veure a l’interior si no fos pel fals sostre 
que Mies afegeix precisament per ocultar la irregularitat de la construcció. I és 
la superfície exterior de la coberta la que es proposa plana. Aquest fals sostre 
recupera l’aspecte interior del pla neoplàstic que constructivament no ha estat 
possible. Pel contrari, a la casa 50x50 aquesta diferència d’alçada de les costelles 
s’acumulava en la cara externa de la coberta, i la cara interior es deixava vista.

En projectes posteriors Mies aconseguirà l’aspecte aparentment uniforme de 
l’estructura de la coberta i la deixarà visible sense haver de recórrer a un pla 
superposat que doni l’aspecte al sostre d’element perfectament pla. A la National 
Gallery, aquestes diferències constructives seran imperceptibles ni des de 
l’interior ni des de l’exterior de l’edifici, i l’estructura quedarà totalment vista.

30 i 31. Mies van der Rohe. George 
Schaefer Museum, Schweinfurt, 
1960-1963. 
Voldria fer notar la similitud de 
la planta del Schaefer Museum i 
la de la National Gallery, gairebé 
idèntiques. A la maqueta del museu 
Schaefer veiem un fals sostre 
que amaga les instal·lacions i les 
possibles imprecisions constructives 
de la coberta.



32 i 33. Mies van der Rohe. 
National Gallery de Berlín, 1963-
1968.
Pilar cruciforme 2I.
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El 1963, a la vegada que el govern alemany li encarrega la construcció de 
la National Gallery de Berlín, Schaefer i el govern municipal de Schweinfurt, 
involucrat aleshores en l’adquisició del museu, decideixen abandonar el projecte. 
I el pilar metàl·lic cruciforme continua perfeccionant-se en el següent projecte: la 
National Gallery de Berlín.

En l’entrevista conservada en l’Oral History de l’Art Institute of Chicago, Gene 
Summers recorda que inicialment, per a la National Gallery, Mies va fer dues 
propostes inicials, una amb la mateixa coberta reticular i amb un pilar al mig 
de cada biga perimetral, deixant un doble voladís a banda i banda del pilar. Una 
segona proposta plantejava una estructura unidireccional com la del Crown Hall, 
amb el tancament exterior endarrerit. Mies, de seguida va desestimar aquestes 
dues propostes, i va reprendre el model de la Bacardí i el Museu Schaefer.

Cada pilar és una coordenada i la relació amb la resta d’elements es produeix a 
eix, també la fusteria es situa a eix de les nervadures de la coberta. La posició del 
pilar coincideix amb l’especejament del paviment en les dues direccions9. El terra 
i el sostre són tècnics, i per primera vegada s’elimina el fals sostre de guix. La 
quadrícula estructural de la coberta resta totalment vista, mostrant amb claredat 
el funcionament estructural i constructiu, perquè, encara que es distingeix cada 
element, s’ha aconseguit la planor visual absoluta.

L’ús de la ròtula s’oposa de nou a la solució formal i constructiva del capitell 
clàssic, que gairebé desapareix en un punt, augmentant l’aspecte lleuger de 
l’estructura, en lloc d’ampliar la base de suport i afavorir així la idea de pesantor 
de les construccions clàssiques. D’aquesta manera, l’edifici es descompon en 
un sistema de línies i plans, propis d’un llenguatge modern i elementarista, i no 
corpori com ho és el clàssic.

La pròpia construcció de la coberta, com una placa monolítica, autònoma, encara 
que permet la lectura constructiva, posa de manifest la concepció de l’edifici a 
partir d’un forjat reticular innovador i neoplàstic, així com el paper estructural del 
pilar.

En l’estudi detallat de la construcció de la coberta, es pot veure com, per exemple, 
les ales dels perfils que conformen la coberta, sempre tenen la mateixa amplada, 
són de 500mm, el que canvia segons la seva posició és el gruix de les ales, la 
denominació de qualitat de l’acer i les platines verticals, o ànimes, que també 
tenen variacions. Les més gruixudes són les de la jàssera perimetral sobre tot 
als mòduls propers al pilar, els punts de recolçament. Les més primes i d’un acer 
menys resistent, són les de les jàsseres situades als voladissos de la coberta, a 
cada cantonada. També varia el gruix de les planxes horitzontals que tanquen la 
cara superior de la coberta, i ho fan segons la seva posició.

34. Mies van der Rohe. National 
Gallery de Berlín, 1963-1968. 
Proposta inicial.



35, 36 i 37. Mies van der Rohe. 
National Gallery de Berlín, 1963-
1968.
Elevació de la coberta l’abril de 
1967. Foto de Dirk Lohan.
Aparenta l’elevació d’un quadrat 
negre sobre fons blanc.
Per a facilitar l’execució de la 
coberta, aquesta es va construir a 
l’alçada de 1,20m, on els soldadors 
podien treballar còmodament, 
i posteriorment la coberta es 
va elevar amb vuit ascensors 
hidràulics, situats en la posició de 
cadascun dels pilars, fins l’alçada 
definitiva de 8,70m sobre el 
forjat del nivell inferior. Els pilars 
descansaven al terra i, fixats 
a la seva articulació, pujarien 
conjuntament amb l’estructura. 
La coberta es va aixecar en nou 
hores. La diferència de moviment 
dels gats hidràulics tenia un 
marge de dos mil·límetres. 
Després d’encastar els pilars a 
la fonamentació, es va recolzar 
la coberta sobre la ròtula dels 
suports.
La coberta es va construir amb una 
contrafletxa de 10cm al centre, i 
5cm a les cantonades.
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38. Mies van der Rohe. National 
Gallery de Berlín, 1963-1968.
Fotomuntatge que mostra, un 
cop més, la mateixa construcció 
neoplàstica de l’espai miesià. 

39. Mies van der Rohe. National 
Gallery de Berlín, 1963-1968.
Planta d’instal·lacions on podem 
veure els elements verticals que 
amaguen el desguàs de la coberta 
que apareixen al fotomuntatge de 
la imatge superior.
A diferència del museu Schaefer, la 
Galeria deixa vist el sostre.



40 i 41. Mies van der Rohe. 
National Gallery de Berlín, 1963-
1968.
Fases de l’aixecament de la 
coberta:
Fase 1 (A): La coberta es 
construeix a 1,20m del terra per 
tal de facilitar la construcció per 
part dels metal·listes i soldadors.
Fase 2 (B): alliberament mitjançant 
l’aixecament d’1m
Fase 3 (C): aixecament de 6,69m
Fase 4 (D): rebaix del terra, 
ancoratge de la fonamentació del 
pilar i posició vertical definitiva, 
muntatge de la ròtula, recolçament 
de la coberta sobre els pilars amb 
una baixada de 15cm.
Aquestes imatges me les va 
facilitar Rüdiger Wormuth, 
arquitecte i professor de 
Hochschule Osnabrück, University 
of Applied Sciences. El professor 
Wormuth em va enviar per correu 
les fotocòpies, conjuntament 
amb el gràfic dibuixat per ell 
mateix (a baix), i amb l’aclariment 
següent: “La construcció d’acer 
de la “Neue Nationalgalerie” es 
va fer amb bigues creuades, 
soldades, a 1,50m sobre el terra. 
Per a compensar les deformacions 
elàstiques durant el procés 
d’aixecament de la coberta es van 
peraltar les bigues als extrems 
(50mm) i al centre (100mm). 
L’aixecament va durar tres dies”. 
El professor Wormuth va poder 
assistir a l’aixecament de la 
coberta, quan era estudiant.

42. Mies van der Rohe. National 
Gallery de Berlín, 1963-1968.
Dibuix realitzat pel professor 
Rüdiger Wormuth, de Hochschule 
Osnabrück, University of Applied 
Sciences.
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43. Mies van der Rohe. National 
Gallery de Berlín, 1963-1968.
Aixecament de la coberta.

44. Mies van der Rohe. National 
Gallery de Berlín, 1963-1968. 
Aixecament de la coberta.

45. Mies van der Rohe. National 
Gallery de Berlín, 1963-1968.
Pilar cruciforme abans del 
muntatge, amb la platina 
preparada per a l’ancoratge amb 
la fonamentació i encara sense la 
ròtula superior.



46. Mies van der Rohe. National 
Gallery de Berlín, 1963-1968.

47 i 48. Mies van der Rohe. 
National Gallery de Berlín, 1963-
1968.
Estudis del comportament 
estructural de la coberta
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50 i 51 . Mies van der Rohe. 
National Gallery de Berlín, 1963-
1968.
Estudis del comportament 
estructural de la coberta.

Tal i com constaten M. Staffa i 
C. Hartmann a la publicació de 
Vice Versa sobre la Nova Galeria 
Nacional de Berlín, quan es va 
construir aquest edifi ci gairebé no 
es disposava de informació sobre 
cap construcció prèvia d’aquest 
tipus. Sense els sistemes de càlcul 
per ordinador actuals, era molt 
complicat estimar la fl etxa que 
produiria el pes de la coberta, però 
encara ho era més preveure fi ns a 
quin punt s’escurçarien les platines 
d’acer pel procés de soldadura i les 
deformacions resultants.
Finalment, la deformació per la 
soldadura va resultar ser de 10cm 
al centre de la coberta, i la fl etxa 
causada pel pes de 26,7cm. 

49. Mies van der Rohe. National 
Gallery de Berlín, 1963-1968.
Detall de la coberta, amb els 
gruixos de les diferents platines, de 
la placa de la coberta i tipus d’acer.



52. Mies van der Rohe. George 
Schaefer Museum, Schweinfurt, 
1960-1963. 
Model arquitectònic alternatiu 
on els pilars es distribueixen en 
xarxa, amb pilars en la cantonada, 
el tancament exterior coincideix 
amb els pilars, i l’edifici adquireix 
l’aspecte volumètric d’una caixa de 
vidre.

53. Mies van der Rohe. George 
Schaefer Museum, Schweinfurt, 
1960-1963. 
Detalls de coberta i tancament.

54 i 55. Mies van der Rohe. George 
Schaefer Museum, Schweinfurt, 
1960-1963. 
Detalls de coberta i tancament. 
Els dos primers detalls mostren 
la construcció de la coberta i els 
encontres amb el pilar a l’interior 
de l’edifici. Els tres següents, els 
detalls dels elements exteriors.
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L’estructura reticular i el nus rígid del pilar

Quan el tancament coincideix amb el perímetre de la coberta reticular el model 
arquitectònic resulta en un volum més o menys transparent segons la llum del 
dia i la distribució interior. En aquest cas, les unions entre els pilars i la resta de 
l’estructura són rígides, en substitució de la ròtula, i apareixen pilars interiors i 
a la cantonada. En cap cas, el pilar ja no tindrà la secció fugada o piramidal, els 
encontres seran perpendiculars perquè les solucions constructives siguin senzilles 
i ben resoltes.

A diferència del model anterior, del qual Mies va construir només un exemple, 
la National Gallery de Berlín, amb aquesta segona solució Mies construeix tres 
edificis: l’edifici de correus del Chicago Federal Center (1959-1964), l’edifici del 
Social Service Administration de la University of Chicago (1962-1965) i el Toronto 
Dominion Bank (1964-1969).

Tal i com ja hem comentat, Mies defineix amb total precisió aquest tercer pilar 
cruciforme metàl·lic amb el projecte del Schaefer Museum, entre els anys 1960 i 
1963, immediatament després de la Bacardí. Els pilar metàl·lics deixen de ser el 
muntatge complex de múltiples peces petites que veiem en alguns esbossos del 
projecte de la Bacardí, i tant els pilars com l’estructura de la coberta es forma a 
partir de platines soldades amb una precisió absoluta i execució impecable. Als 
dibuixos, veiem com aquest pilar es troba fàcilment amb els tancaments i amb 
l’estructura de la coberta, ortogonalment, i amb una unió rígida. La claredat en 
les solucions constructives plantejades permeten, finalment, deixar vistes les 
unions. El tipus de dibuix ens recorda molt als delineats de la biblioteca de l’IIT de 
vins anys enrere.

56. Mies van der Rohe. Oficina de 
correus del Federal Center, Xicago, 
1959-1973.

57. Mies van der Rohe. Oficina de 
correus del Federal Center, Xicago, 
1959-1973. 
Detall del pilar en cantonada.



59. Mies van der Rohe. School 
of Social Service Administration 
Building, University of Chicago, 
1962-1965.
Ordenació de la planta.
El sistema de tancaments 
coincideix amb els pilars, tant amb 
els exteriors com els interiors.

58. Mies van der Rohe. School 
of Social Service Administration 
Building, University of Chicago, 
1962-1965.

60. Mies van der Rohe. School 
of Social Service Administration 
Building, University of Chicago, 
1962-1965.
Detalls dels pilars i les fusteries.
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En aquest projecte experimenta les dues opcions arquitectòniques que Mies 
planteja amb coberta reticular. Tant l’estructura recolzada sobre els pilars 
perimetrals i tancament endarrerit, com l’estructura rígida amb la malla de pilars. 
Les dimensions de les ales dels pilars i les jàsseres seran les mateixes, permetent, 
així, unions perfectes. La dimensió de les ales dels elements que conformaven el 
pòrtic al Crown Hall també era la mateixa, però en aquell cas això ocorria només 
en la direcció del pòrtic. En el cas de la coberta reticular i pilar cruciforme, les 
unions seran perfectes en les dues direccions de l’estructura. En la conformació 
del volum arquitectònic, el pilar cruciforme permet resoldre també els encontres 
amb la fusteria de la façana i amb el tancament ceràmic de les divisions interiors 
amb la mateixa claredat constructiva. La fusteria de ferro deixa una petita ombra 
amb l’estructura de manera que els dos sistemes es distingeixen subtilment amb 
el mateix llenguatge neoplàstic que ordena la globalitat del projecte.

El sistema estructural, tal com tantes vegades insistia David Sharpe en les 
entrevistes mantingudes, és semblant a les formes arbòries de les estructures 
gòtiques, per la descomposició de les càrregues en línies de força en totes 
direccions al llarg dels nervis de les voltes i pilars. Aquest paral·lelisme el trobem 
amb la continuïtat constructiva dels pilars cruciformes i els nervis de la retícula 
de la coberta d’aquest model arquitectònic. Els pilars cruciformes reben les 
càrregues en les quatre direccions.

El Schaefer Museum encara arrossega alguns desajustos constructius, per 
exemple, en el dibuix d’una secció veiem com les jàsseres principals són més altes 
que la resta de bigues, i això obliga a Mies a continuar amagant la complexitat 
dels encontres amb un fals sostre. 

Paral·lelament al Schaefer Museum, Mies projecta l’edifici de correus del Chicago 
Federal Center (1959-64, construcció acabada en 1973), el Social Service 
Administraction Building de la University of Chicago (1962-1965) i el Toronto 
Dominion Bank (1964-1969). Aquests seran els tres projectes que construirà amb 
aquest segon pilar cruciforme, si considerem el primer el pilar europeu del pavelló 
de Barcelona i la casa Tugendhat. 

L’Oficina de Correus del Chicago Federal Center es defineix entre 1959 i 1965, 
any en què es buiden els terrenys. La construcció s’acabarà el 1973. Mies deixa 
el projecte enllestit, però no el veurà construït. Per a aquest projecte aplica la 
solució volumètrica plantejada al Museu Schaefer, pràcticament amb les mateixes 
proporcions i solucions constructives, gairebé només difereixen en la mida de 
les fusteries. L’estructura és una malla regular de nou pilars cruciformes, una 
malla de 3x3. No obstant això, trobem una millora important i novetat respecte 
al projecte anterior. A l’Oficina de Correus el pla del fals sostre està enrasat amb 
la cota inferior de l’estructura de la coberta, conformant i donant una forma neta 
al volum de la coberta. Això vol dir que, o les jàsseres perimetrals són més altes 
que la resta per tal d’abraçar el conjunt d’estructura i instal·lacions, o la xarxa 
estructural del sostre està perforada pel pas d’instal·lacions. En una imatge de la 
construcció d’una de les torres del conjunt, es pot apreciar les perforacions de les 
jàsseres metàl·liques amb aquest mateix objectiu. Per tant, entenem que aquesta 
mateixa solució es pot haver aplicat a l’edifici baix.

Aquest projecte també coincideix amb el del Social Service Administration (1962-
65), i en aquesta ocasió el pilar incorpora una variant. Per tal d’utilitzar el mateix 
element com a estructura i tancament, Mies modifica la secció del pilar. El pilar, 
en forma de creu, està ara format per quatre perfils I, i dos d’aquests perfils, 
a banda i banda del pilar, funcionen també com a muntants per als panells de 
vidre que envolten l’edifici. D’aquesta manera genera un ritme regular a la façana 
compartit pels muntants i els pilars, equivalent al que es genera als gratacels. 
Podríem dir que, en aquest edifici Mies fa un esforç per integrar el pilar i el 
muntant per tal d’optimitzar les solucions constructives, aproximant-les, però 
a més és una aposta més forta per la estandardització. Els pilars i muntants 
que modulen l’edifici reben els tancaments exteriors i els envans de distribució 
interior. 



70. Mies van der Rohe. Toronto 
Dominion Bank, 1964-1969.
Aquest projecte segueix el model 
anterior, però incorpora una 
variant: l’interior es planteja 
totalment lliure de pilars, els pilars 
només es disposen en el perímetre 
de l’edifi ci i formen part del sistema 
de muntants de les fusteries.

71 i 72. Mies van der Rohe. Toronto 
Dominion Bank, 1964-1969.
L’edifi ci es percep de diferent 
manera a diferents hores del dia. 
L’efecte de transparència ens fa 
percebre l’edifi ci, segons la llum, 
com un volum o com un pla aixecat 
del terra.

73 i 74. Mies van der Rohe. Toronto 
Dominion Bank, 1964-1969.
Detalls dels pilars, coberta i 
fusteries. Amb el mínim de detalls 
es resol tota la construcció de 
l’edifi ci. La simplicitat dels detalls 
permet mostrar amb honestedat 
la construcció, i que la mateixa 
construcció expressi i sigui 
l’essència de l’arquitectura.
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Aquest edifici, té una planta semisoterrada, semblant al del Crown Hall, que ens 
permet comprovar la solució constructiva que utilitza Mies amb un forjat intermedi 
i imaginar-nos com podria ser un gratacels amb aquesta estructura en alçada 
(sempre que poguéssim evitar el problema de la protecció contra incendis). Als 
extrems de l’edifici, el Social Service Administration Building té dues plantes, i una 
zona central d’una alçada i mitja, des d’on s’accedeix a les dues plantes laterals 
pujant o baixant mitja planta. El forjat intermedi coincideix amb l’alçada de les 
portes d’entrada donant certa estabilitat i continuïtat a la composició de façana. 
Mentre que l’estructura de la planta inferior en el Crown Hall era una retícula de 
dimensions molt més domèstiques que l’estructura metàl·lica de la coberta, en 
el Social Service Administration Building, el mòdul estructural és el mateix en tot 
l’edifici, encara que en la planta inferior el material estructural també es canviï pel  
formigó.

A l’igual que en el Crown Hall i en el 860-880 de Lake Shore Drive, al Social 
Service Administration Building els vidres més propers als pilars són sensiblement 
més petits que la resta, per tal que les dimensions a eix siguin les que ordenin el 
conjunt de l’edifici.

Respecte a l’acabat interior de la coberta, encara que hi ha un fals sostre que 
amaga les instal·lacions, es deixa vista la trama estructural principal, creant 
uns mòduls tècnics. Aquí veiem un primer pas cap a la intenció de mostrar amb 
sinceritat l’estructura de la coberta.

La façana com a estructura portant

L’últim dels projectes que Mies construeix amb el tercer pilar cruciforme és el 
Toronto Dominion Bank, projectat i construït entre 1964 i 1969, que incorpora 
novetats importants. No hi ha pilars interiors, i la façana es converteix en una 
estructura portant, on tots els muntants són estructurals, i podríem dir que 
existeix una integració absoluta entre els pilars i l’estructura de la coberta, ja que 
les ales de les jàsseres i els pilars tenen la mateixa amplada i les jàsseres creuen 
tota la llum de l’estructura sense interrupció ni recolçament interior, augmentant 
la seva dimensió en amplada, tal i com es pot apreciar en la planta, cap a l’interior 
de l’estructura. La precisió constructiva en les dues direccions entre els pilars 
i les jàsseres es pot apreciar en la imatge del teixit estructural de l’interior de 
l’edifici. També desapareix aquell fals sostre que complia el paper del pla superior 
de fons. Els mòduls estructurals, totalment vistos, allotgen al seu interior plafons 
lluminosos, i expressen la claredat estructural que sempre ha buscat Mies. Una 
solució semblant, modificant el tipus de lluminària, resol l’interior de la coberta de 
la National Gallery de Berlín.

75. Mies van der Rohe. Torre 
d’ofi cines del Toronto Dominion 
Center, 1964-1969.
Les jàsseres apareixen perforades 
per alleugerir l’estructura i facilitar 
el pas d’instal·lacions. 

76. Mies van der Rohe. Toronto 
Dominion Bank, 1964-1969.
Planta on es pot apreciar la 
diferència d’amplada de les ales 
dels perfi ls de l’entramat de la 
coberta.



77. Mies van der Rohe. Lafayette 
Park, Detroit. Projecte 1953, obra 
1960-1963. Torre d’habitatges i 
habitatges en fi lera.
En aquesta imatge podem apreciar 
com el tractament de les façanes 
de la torre i els habitatges en 
fi lera tendeixen a unifi car-se. 
Les dimensions i proporcions de 
les fusteries tendeixen a ser les 
mateixes.

78. Mies van der Rohe. Chicago 
Federal Center, 1959-1974.
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La secció cruciforme del pilar torna a ser semblant a la del Federal Center, més 
simple que la del Social Service.

Comparat amb els projectes del primer i segon pilar, on la imatge de l’edifici 
depenia d’altres elements a més de l’estructura, en aquests darrers projectes 
resolts amb aquest tercer pilar, la pròpia estructura és la imatge de l’edifici. 
Al pavelló de Barcelona o als edificis de l’IIT, les fotografies de l’estructura i 
de l’edifici acabat encara eren diferents, en canvi ara gairebé podrien ser les 
mateixes.

L’estructura en el conjunt d’edificis

Tant l’Oficina de Correus del Federal Center com el Toronto Dominion Bank formen 
part de conjunts d’edificis de diferents alçades, edificis baixos i gratacels. Quan 
veiem els conjunts construïts, en adonem que, en cada grup, el ritme de la façana 
dels cossos baixos és similar a la dels gratacels, potser en un intent de unificar 
criteris de conjunt. Malgrat la diferència d’alçada entre les diferents peces del 
conjunt, existeixen paral·lelismes entre ells. 

Un altre paral·lelisme es pot establir amb l’estructura. Al Federal Center (1959-
1964) tant l’estructura dels gratacels com la de l’edifici de correus és una malla 
de pilars. Al Toronto Dominion Center (1964-1969), l’estructura està formada per 
pantalles interiors i pilars perimetrals. També al Toronto Dominion Bank, l’edifici 
baix del conjunt, tots els pilars estan en façana i no hi ha cap pilar interior10.

Si amb el pilar grey, amb les cases prefabricades plantejades com la casa 
McCormick, Mies ja va començar a unificar la textura de les façanes de diferents 
edificis i diferents alçades, amb aquest tercer pilar també desenvolupa una 
recerca semblant. En aquests últims projectes també intenta que les façanes dels 
edificis baixos s’assemblin a les dels gratacels. D’aquesta manera aconsegueix 
unificar les textures de tot el conjunt i convertir cada edifici en una part del 
mateix projecte, un conjunt suprematista.

79. Mies van der Rohe. Toronto 
Dominion Center, 1964-1969.
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1. Fins ara, el treball s’ha 
desenvolupat estudiant 
cadascuna de les tres 
èpoques per separat.
Ara, les conclusions es 
plantegen a partir de 
la lectura transversal 
d’aquestes tres èpoques 
comparant els contextos 
tecnològics, els projectes de 
transició i la construcció dels 
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Un cop finalitzada la recerca d’aquest treball podem confirmar la hipòtesi 
plantejada inicialment. Que l’obra de Mies es pot ordenar en tres d’èpoques, 
cadascuna de les quals correspon al desenvolupament d’un pilar diferent. També 
hem pogut identificar els projectes de transició i les circumstàncies que fan que 
Mies canviï de pilar. Vista la importància que adquireixen el pilar i l’estructura en 
tota la seva producció arquitectònica, entenem que realment l’obra de Mies es pot 
explicar a través del pilar.

Al llarg del treball, hem comprovat que els canvis no només són de pilar, sinó que 
és tota l’estructura la que canvia. De fet, el primer que detectem als projectes de 
transició és el canvi en l’estructura de la coberta, i després Mies busca la forma 
que ha de tenir el pilar per expressar de la manera més honesta possible el nou 
sistema. Per tant, els canvis de pilar en l’obra de Mies no responen únicament a 
decisions estètiques, sinó sobre tot a la lògica constructiva del sistema estructural 
del qual neix i forma part. Però, perquè Mies en les diferents èpoques decideix 
canviar d’estructura? Què és allò que li fa qüestionar l’estructura que està fent 
servir fi ns aleshores i plantejar una de nova?  Aquesta primera qüestió ens 
situa dins el camp de la tecnologia de les estructures metàl·liques en cadascuna 
de les tres èpoques estudiades, i està directament vinculada a les indústries i 
arquitectes que lideren la construcció amb estructura metàl·lica en el context més 
proper a Mies.

Les conclusions desenvolupades en aquest treball són el resultat de la 
metodologia utilitzada al llarg de la tesi, i s’han plantejat a partir de la lectura 
transversal dels tres àmbits de treball -context tecnològic, tipus d’espai i 
construcció del pilar- que estructuren cada època analitzada. En primer lloc, 
l’anàlisi del context tecnològic que condiciona cada època ens porta a conclusions 
que tenen que veure amb qüestions d’escala i els efectes de l’escala en l’obra de 
Mies. En segon lloc, la lectura transversal dels projectes de transició ens porta 
a conclusions sobre el concepte d’espai plantejat per Mies a l’inici de cada època 
i amb cada nova estructura, i com aquest concepte d’espai es desenvolupa amb 
cada pilar. I, per últim, la lectura transversal del desenvolupament constructiu de 
cadascun dels pilars ens ajuda a entendre el perquè de la forma de cada pilar en 
cadascuna de les tres èpoques.

L’estructura com a expressió d’una època

Fent la primera lectura transversal a través del context tecnològic, veiem que 
les diferents estructures que planteja Mies expliquen el desenvolupament 
tecnològic de la construcció amb estructures metàl·liques, més enllà de la 
seva obra. Els reptes que l’enginyeria, en especial l’enginyeria del transport 
i les infraestructures, planteja en cada època són per a Mies un important 
estímul per innovar en arquitectura. Mies incorpora a l’arquitectura, sota un 
punt de vista artístic, aquells avenços que augmenten les possibilitats espacials 
de l’arquitectura, ja siguin nous materials, nous processos de fabricació i 
muntatge, etc. Mies considera que aquests reptes són requeriments que l’època 
planteja i que és responsabilitat dels arquitectes afrontar-los i incorporar-los 

4.1 Els efectes de l’escala en l’arquitectura
 Els avenços tecnològics de cada època i
 els canvis de tipus estructural



a l’arquitectura. De tal manera que l’arquitectura sigui el resultat d’una època 
i en ella trobi el seu sentit: “La veritable arquitectura sempre és objectiva i és 
l’expressió de l’estructura interna de l’època en la qual ha sorgit”1.

Tal i com hem pogut comprovar al llarg del treball, les construccions vinculades 
a les infraestructures del transport són les més importants obres d’enginyeria en 
cadascuna de les èpoques. És en aquest àmbit de l’enginyeria on es plantegen 
els grans reptes estructurals de cada època. Les xarxes de ferrocarril, amb els 
ponts i les estacions urbanes, les fàbriques de cotxes per a la producció en sèrie, 
i els hangars per a avions són les grans estructures vinculades als moviments de 
masses. Després de la Segona Guerra Mundial, les grans companyies d’avions 
amplien els seus serveis per al desplaçament de civils, fins arribar a l’actual 
desenvolupament del turisme de masses. Les infraestructures i la tecnologia dels 
mitjans de transport són especialment importants en la nostra època, i expressen 
el dinamisme que la caracteritza. La ciutat és cada vegada més gran i dinàmica, 
i l’arquitectura també ha de respondre als requeriments d’ús que incorporen el 
temps i les multituds en la manera de concebre-la i viure-la.

A. A la primera època, a principis del segle XX, les infraestructures ferroviàries -la 
xarxa urbana i interurbana, les estacions de ferrocarril- promouen la construcció 
de ponts i cobertes de ferro de gran llum. La introducció dels tramvies a les 
ciutats i les seves infraestructures elevades, allà on era necessari compartir el 
viari amb diversos mitjans de transport, havien de resoldre importants esforços 
de vibracions, i això va ser un important precedent per al desenvolupament de 
la construcció amb estructures de ferro. El canvi del vapor a l’electricitat va 
obrir el camí a noves tecnologies i indústries, com la dels electrodomèstics i el 
disseny industrial associat, àmpliament tractat i estudiat a la Werkbund, on Mies 
va formar part de l’equip directiu. Aquesta tecnologia avençada aplicada a la vida 
diària de les persones millorava la qualitat de vida i disminuïa les diferències entre 
individus. 

A Alemanya les estructures elevades dels tramvies urbans construïts per la 
Siemens es fabriquen amb pilars cruciformes reblonats. Són pilars compostos 
de petits perfils estàndards L i platines, i apareixen publicats als promptuaris 
d’estructura metàl·lica de l’època.

D’altra banda, la tecnologia dels electrodomèstics, que Mies coneix de primera 
mà treballant amb Peter Behrens i la AEG, introdueix en el disseny industrial 
les xapes cromades que serveixen d’acabat i protecció dels mecanismes elèctrics, 
i que Mies convertirà en la carcassa dels primers pilars cruciformes metàl·lics 
europeus. Aquestes xapes cromades plegades que resegueixen la forma de creu 
del pilar, serveixen d’encofrat perdut per al material protector de l’acer contra 
incendis en edificis de més d’una planta com és el cas de la casa Tugendhat. 
Aquest acabat expressa tecnologia del pilar, la construcció amb ferro, li dona un 
aspecte més sofisticat, augmenta el seu valor estètic i dota l’espai de gran riquesa 
visual. Aquest mateix sistema servirà també per protegir el pilar grey, un pilar 
més resistent i estandarditzat, als gratacels, però en aquesta ocasió, l’envoltant 
serà de secció rectangular i sense cromar. En general, no s’omplirà tota la secció 
amb formigó, sinó només la part exterior, mentre que l’interior es pot protegir 
amb altres materials més lleugers i igualment aïllants.

Un altre paral·lelisme tecnològic el trobem en les finestres de la casa Tugendhat 
que s’obren amagant-se dins del tancament vertical inferior, com les finestres 
dels automòbils, tot i que la tecnologia que Mies aplicarà per aconseguir aquest 
efecte serà la dels ascensors, un invent recent que també caracteritza aquesta 
època.

B. Durant els anys vint i trenta, es desenvolupa àmpliament la indústria 
automobilística, que propicia la construcció en massa de cotxes i obre 
definitivament el seu mercat més enllà de les classes privilegiades, donant 
fe del caràcter social de l’època. L’aplicació de la cadena de muntatge en els 
processos industrials per a la fabricació de cotxes tindrà importants efectes en 
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l’arquitectura, i condicionarà la forma i l’organització de les grans fàbriques. 
Quan Mies es trasllada a Estats Units, estudiarà aquests efectes a través de 
l’obra d’Albert Kahn, arquitecte de Henry Ford i màxim exponent de l’arquitectura 
industrial americana. Mies estudiarà amb gran entusiasme la seva arquitectura, 
i és aleshores quan incorpora als seus projectes les estructures de pòrtics amb 
perfils grey, tan curosament desenvolupades a les fàbriques d’Albert Kahn. 
Aquest canvi en l’obra de Mies respecte a l’estructura utilitzada a Europa, també 
és possible perquè la tecnologia de l’acer als Estats Units ha desenvolupat 
grans avenços. L’extensiva construcció de gratacels als Estats Units ja feia molt 
de temps que promovia el desenvolupament de les estructures metàl·liques 
aplicades a l’edificació, encara que fos des del punt de vista estrictament utilitari 
i estructural, restant ocultes pels tancaments de pedra. Però a més, la tecnologia 
de la soldadura, que es va desenvolupar durant la Segona Guerra Mundial per 
la necessitat de construir de forma ràpida i eficaç grans vaixells de guerra, va 
transformar la tecnologia de la construcció d’estructures metàl·liques. Aquests 
avenços de l’enginyeria, aplicats a l’arquitectura, permetran la construcció de 
grans llums, de molta més envergadura que les construïdes fins aleshores.

C. Per últim, durant els anys quaranta i cinquanta, la indústria aeronàutica i la 
construcció de grans hangars d’avions lideraran el desenvolupament de nous 
sistemes estructurals. Mies recull aquests nous avenços de l’enginyeria a través 
de l’obra de Konrad Wachsmann i els incorpora al seu llenguatge arquitectònic. 

Molts dels avenços tecnològics del segle XX van ser resultat d’extrapolacions 
d’altres disciplines. Per exemple, l’experiència en la construcció de ponts aplicada 
a la construcció d’avions va resoldre els problemes de flexió que tenia el 
monoplà. En substitució d’aquest, l’estructura tridimensional del biplà va millorar 
considerablement el comportament davant els efectes del vent i les vibracions 
de la nau en moviment. La interacció dels dos plans introduïa una força als 
extrems de les ales que evitava la torsió i millorava l’estabilitat.

Altre exemple és el traspàs de la tecnologia del fusellatge dels avions a la 
indústria de l’automòbil. La recerca en la construcció d’avions, va portar de les 
primeres estructures de fusta cobertes amb teixits, a estructures tubulars d’acer, 
i més endavant, a nous materials que permetrien convertir estructura i envoltant 
en un únic element estructural. El mateix camí seguiria la indústria de l’automòbil, 
combinant xassís i carrosseria en un únic element estructural.

El desenvolupament de les aeronaus i els sistemes espacials tridimensionals per 
a la construcció d’hangars d’avions també van permetre avenços importants en 
l’arquitectura. La relació de Mies amb Konrad Wachsmann, amic i docent de 
l’IIT, permet a Mies conèixer de primera mà la recerca d’estructures espacials 
que Wachsmann liderava des del Institut de Disseny de l’IIT, situat al mateix 
Crown Hall on Mies donava classes, amb el patrocini de les Forces Aèries dels 
Estats Units d’Amèrica. La recerca consistia en el disseny i la construcció de 
grans hangars d’avions, fàcilment transportables, fàcil i ràpidament muntables i 
desmuntables per personal no qualificat i sense generar residus.

El traspàs d’estudiants de Wachsmann a Mies, promou l’intercanvi professional 
i docent entre els dos arquitectes que donarà pas a les estructures reticulars 
de Mies. Les estructures tridimensionals desenvolupades per Wachsmann a l’IIT 
es simplifiquen per Mies amb estructures reticulars d’encontres perpendiculars. 
Aquesta voluntat de simplificar solucions, seguint els principis bàsics de la 
industrialització que caracteritza l’època, és un aspecte clau per entendre l’obra 
de Mies, i una constant al llarg de tota la seva obra.

Com a primera conclusió podem dir que Mies ha incorporat la més alta tecnologia 
de les estructures metàl·liques a través de l’obra d’altres arquitectes, que 
en contacte directe amb els industrials de l’època han sabut traslladar els 
seus avenços a l’arquitectura. Mies treballava amb enginyers, però aprenia 
el llenguatge de les estructures metàl·liques d’altres arquitectes. Aquest 
aprenentatge que ha pogut assolir Mies en relació a la tecnologia i el disseny 



2. Mies van der Rohe. Estudi 
comparatiu d’edifi cis de diferent 
mida i escala, 1969. 
1. Casa Farnsworth. 2. National 
Theater, Mannheim. 3. IIT Crown 
Hall. 4. Casa 50x50. 5. Convention 
Hall 6. Edifi ci Administratiu de la 
Ron Bacardí, Cuba. 7. National 
Gallery, Berlin. 
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d’avantguarda ha estat possible gràcies a la direcció de tres centres de recerca 
avançada, com han estat la Werkbund, la Bauhaus i l’IIT, que li van permetre 
estar en contacte directe amb les persones, indústries i institucions que feien 
recerca i innovació tecnològica.

Els reptes en el tipus estructural. Dimensió i tipus

Ara cal preguntar-se per què Mies es planteja un canvi d’estructura en cadascuna 
de les tres èpoques, què és allò que li fa qüestionar l’estructura que està fent 
servir fi ns aleshores i plantejar una de nova.

A. El primer moment de canvi significa la introducció de l’estructura metàl·lica 
perquè és la més innovadora i la que li ofereix més possibilitats. Als projectes 
del primer manifest arquitectònic Mies encara plateja la utilització de l’estructura 
metàl·lica només als gratacels, mentre que els habitatges unifamiliars són 
d’estructura de formigó armat o de maó. En aquesta època, l’estructura metàl·lica 
s’utilitza en la construcció de fàbriques, estacions de ferrocarrils, mercats o 
recintes firals, però no en habitatges. Les indústries metal·lúrgiques publiquen els 
seus promptuaris amb propostes de construcció i muntatge de grans estructures 
a partir de les peces que fabriquen. També els enginyers publiquen diferents 
manuals de construcció industrialitzada. La incorporació de l’estructura metàl·lica 
en la construcció d’habitatges representa un salt endavant i Mies la incorpora 
en la construcció del bloc de la Weissenhof. Però el més important és la decisió 
de Mies d’incorporar-la també en edificis més petits, on no semblaria necessari. 
Després de la Weissenhof construeix alguns habitatges unifamiliars amb el pilar 
cruciforme de perfils petits reblonats de catàleg, la forma dels quals expressa 
i respon a la construcció de l’entramat metàl·lic. Les dimensions de les crugies 
ara poden ser molt grans i oscil·len entre els 5 i els 9 metres, amb voladissos 
que arriben als 3,3 metres del pavelló de Barcelona. Mies farà servir aquest pilar 
cruciforme des de l’edifici més petit al més gran, des de les cases pati als primers 
edificis que planteja per a l’IIT, de diverses plantes d’alçada.

B. El segon moment de canvi en l’obra de Mies es dóna als anys 40, quan comença 
a construir edificis més grans a Xicago: el campus universitari de l’IIT i gratacels. 
La soldadura i la indústria metal·lúrgica americana permeten l’ús en l’edificació de 
perfils més grans i resistents. Als Estats Units, Mies canviarà el pilar cruciforme 
de petits perfils pel pilar grey d’una sola peça. Els edificis de l’IIT formen part 
d’un conjunt universitari, molts d’ells seran tallers d’enginyeria, un d’ells es farà 
servir com a acereria durant la guerra, altres acolliran sales d’actes o menjadors 
universitaris. Tots ells seran edificis de dimensions molt més grans que els que 
va construir a Europa. Però a més, aquestes noves estructures formen part d’un 
grup d’edificis, conjunts urbans que compartiran el mateix mòdul estructural. 
Aquest mòdul es convertirà en l’element d’ordre de tot el conjunt. Dels espais 
domèstics de pilars cruciformes als edificis de Xicago de pilars grey s’ha produït 
un canvi d’escala, i aquest és el principal motiu que porta a Mies a decidir un canvi 
estructural. El nou perfil li ofereix moltes més possibilitats espacials i claredat 
constructiva, i el torna a aplicar tant en edificis grans com petits, des de la casa 
Farnsworth al Teatre Manheim i als gratacels.

C. El tercer moment de canvi el trobem als anys 50 amb el projecte del 
Convention Hall, de gairebé 50.000m2 i una llum de 220 metres sense cap suport 
interior. Aquest nou canvi d’escala és encara més significatiu, i donarà pas als 
edificis d’estructures reticulars de Mies i al nou pilar cruciforme. De nou canvia 
l’escala de l’edifici, i amb ell, el sistema estructural, però també comprova les 
seves possibilitats des dels edificis més petits als més grans, des de la casa 50x50 
a la National Gallery.

Com a segona conclusió podem dir que aquests canvis són seqüencials, és a dir, 
una vegada que Mies decideix canviar d’estructura ho fa en tots els projectes, i un 
cop decidida la forma del pilar planteja totes les situacions possibles i abandona 
completament el pilar anterior. És a dir, Mies no triarà un pilar diferent per a cada 
edifici, sinó que farà servir el mateix tipus de pilar per a qualsevol tipus d’edifici, 



3. Myron Goldsmith. “L’edifi ci en 
alçada: els efectes de l’escala”.
Tesina de màster, 1953. Director 
de tesina: Mies van der Rohe. 
Aquest gràfi c mostra tres propostes 
per a edifi cis de 60 plantes 
amb estructura metàl·lica sense 
pilars interiors, amb sistemes 
d’arriostrament en diagonals per a 
l’estabilitat lateral. Alçats laterals i 
frontals.

4. Fazlur Khan. “Els efectes de 
l’escala en estructures de gran 
alçada”. Fazlur Khan col·labora 
amb Myron Goldsmith en la recerca 
sobre els efectes de l’escala en 
les tipologies dels gratacels, que 
Goldsmith desenvolupa a l’IIT. El 
gràfi c B mostra la relació entre 
el pes i l’alçada de l’edifi ci per a 
un sistema normal de pòrtics en 
dos hipòtesis: sotmès únicament 
a l’efecte de la gravetat (b) o a 
l’efecte combinat de la gravetat i 
el vent (a). El diagrama C mostra 
les alçades màximes de diferents 
sistemes estructurals de gratacels 
segons la hipòtesi (b), sense tenir 
en compte l’efecte del vent.

5. Fazlur Khan. Gràfi c comparatiu 
sobre l’interacció entre pòrtics i 
pantalles.

6. Fazlur Khan. Quadre comparatiu 
de tipologies estructurals de 
formigó i metàl·liques.

ALÇADA
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des del més gran al més petit. I aquest és un criteri clau que farà servir sempre 
a partir de la Weissenhof. Només als gratacels, on la normativa obliga a protegir 
l’estructura metàl·lica contra incendis, els perfils dels pilars continuaran sent grey.

No és que el pilar o el sistema estructural evolucionin i es transformin de manera 
gradual un en altre. Són tres pilars diferents i l’elecció d’un pilar nou implica 
l’abandonament de l’anterior. L’obra de Mies es pot entendre com un procés de 
recerca de sistemes estructurals que amplien les possibilitats arquitectòniques 
de l’espai i la planta lliure, i alhora, un procés cap a la clarificació de l’estructura. 
La necessitat de construir llums cada cop més grans i edificis cada cop més alts 
obliga el desenvolupament de la indústria de les estructures metàl·liques, i aquest 
desenvolupament suposa un repte per a l’arquitectura. Mies és un dels arquitectes 
més compromesos amb la seva època i assumeix aquest repte en cada projecte, 
si cal, abandonant un sistema per un de nou que ampliï les possibilitats espacials. 
Es tracta d’un repte d’escala. Cada canvi de pilar en l’obra de Mies està associat a 
un canvi d’escala. En el primer cas canvia l’escala dels elements estructurals i en 
el segon cas canvia l’escala del sistema estructural. Però no aplica a cada projecte 
un sistema estructural diferent, sinó que una vegada trobat el sistema que resol el 
nou repte, l’utilitzarà en tots els tipus d’edificis de qualsevol escala i dimensió.

La reflexió de Richard Padovan sobre els tres projectes representatius en l’obra 
de Mies va ser un punt de partida per a aquest treball. Padovan considera el 
pavelló de Barcelona, la casa Farnsworth i el Bacardí de Cuba els tres projectes 
representatius de Mies. A partir del treball desenvolupat en aquesta tesi, podem 
aportar un matís nou a aquesta reflexió, un matís diferent que ens pot ajudar a 
entendre millor l’obra de Mies. I és que a més de tres projectes, Mies va construir 
tres tipus estructurals diferents, que corresponen a tres èpoques diferents, 
i amb cadascun d’ells resol tots els projectes possibles, tots els tipus d’edificis 
i els seus detalls, grans i petits, habitatges unifamiliars, oficines i centres de 
convenció, per tal de desenvolupar una arquitectura, al igual que l’estructura, 
eficaç i metòdica2.

Els efectes de l’escala en l’arquitectura

Els diferents moments de canvi en l’obra de Mies estan directament relacionats 
amb l’escala dels nous projectes amb els quals s’enfronta. De fet, l’escala és 
un tema d’estudi important que Mies desenvolupa amb els seus alumnes de 
màster de l’IIT. El projecte del Convention Hall va ser un d’aquests treballs de 
recerca acadèmica. Un altre, també de la mateixa època, és la tesina de màster 
que desenvolupa Myron Goldsmith el 1953, sobre els efectes de l’escala en 
l’arquitectura, amb Mies van der Rohe com a director.

El treball de Myron Goldsmith, “Els edificis alts: els efectes de l’escala”, analitza 
els efectes de l’escala als gratacels, per al qual també fa un estudi sobre els 
efectes de l’escala en els ponts. En aquest moment Mies acaba de projectar 
el Convention Hall3. Al seu treball, Goldsmith planteja la idea de que en 
arquitectura, quan l’ús d’un edifici requereix d’un espai de gran llum o alçada, 
l’escala té un efecte decisiu sobre el sistema estructural, del qual depèn el 
caràcter arquitectònic de l’edifici. L’augment en la dimensió dels elements 
estructurals no és proporcional al grau d’estabilitat del conjunt de l’estructura. 
Un sistema estructural que es pot utilitzar en edificis d’escala petita, no es pot 
engrandir indefinidament per servir nous programes, sinó que per a cada sistema 
estructural i en funció del material, existeix una gamma òptima de dimensions 
dels elements i llums a cobrir, si volem una estructura eficient i econòmica.

Goldsmith va observar que aquesta idea sobre els efectes de l’escala tenia una 
llarga tradició en altres camps. Havia estat inicialment plantejada per Galileo en 
la seva obra “Discursos i demostracions matemàtiques al voltant de dues noves 
ciències” de 1638, referint-se a la resistència de materials i la cinemàtica, i les 
seves implicacions en biologia havien estat extensament explorades per D’Arcy 
Wentworth Thompson en la seva gran obra “Creixement i Forma”, publicada per 
primera vegada el 1917, però no havia estat aplicada ni estudiada mai al camp de 
l’arquitectura. Aquesta va ser l’aportació de la tesina de Myron Goldsmith.

7. Galileo Galilei. Dibuix que 
explica com el creixement d’una 
estructura no és directament 
proporcional a les tensions que 
poden suportar, 1638. “Per a 
il·lustrar-ho breument, he esbossat 
un os la longitud natural del qual 
ha estat augmentada tres vegades 
i el gruix ha estat multiplicat fins 
que, per a un animal de la mida 
corresponent, pogués realitzar les 
mateixes funcions que exerceix 
l’os petit per a l’animal de menor 
mida. Pots veure de les figures 
com l’os gran ha estat deformat i 
perd tota proporció. És clar llavors 
que, si un pretén mantenir les 
mateixes proporcions als membres 
d’un gegant que als d’un home 
ordinari, ha de trobar un material 
més dur i resistent per fabricar 
els ossos, o ha d’acceptar una 
disminució relativa de la força 
respecte a la dels homes d’estatura 
mitjana, ja que si la seva alçada 
és augmentada indefinidament, 
caurà i serà aixafat pel seu propi 
pes. D’altra banda, si es disminueix 
la grandària d’un cos, la força 
d’aquest cos no disminueix en la 
mateixa proporció, de fet, quant 
menor és el cos, més gran és la 
seva força relativa. Així, un gos 
petit probablement podria portar 
sobre la seva esquena dos o 
tres gossos de la seva mateixa 
grandària, però no crec que un 
cavall pogués portar tan sols un 
de la seva pròpia mida”. Extracte 
del llibre “Consideraciones y 
demostraciones matemáticas sobre 
dos nuevas ciencias”, de Galileo 
Galilei.



8. Myron Goldsmith. “L’edifi ci en 
alçada: els efectes de l’escala”.
Tesina de master, 1953. Director de 
tesina: Mies van der Rohe.
Myron Golsmith, per a la seva 
tesina també analitza tipologies 
d’estructures de ponts en funció 
de l’escala. Aquests diagrames 
mostren els efectes de l’escala 
en sis diferents estructures 
metàl·liques de ponts, i com els 
marges òptims de llum per a cada 
tipus estructural són diferents.

PONTS

9. David C. Sharpe. “Un estudi 
d’estructures de cobertes 
metàl·liques de gran llum”. Tesina 
de màster, 1963. Director de tesina: 
Myron Goldsmith. Co-director de 
tesina: Fazlur Khan. 
David Sharpe mostra amb aquests 
gràfi cs els efectes de l’escala 
en estructures de cobertes 
metàl·liques de gran llum.
La gràfi ca A mostra la relació 
entre el pes i la llum d’una 
sèrie d’estructures amb voladís, 
algunes de les quals apareixen 
representades al gràfi c B. La 
gràfi ca C mostra la relació entre 
el pes i la llum d’estructures de 
pòrtics, alguns dels quals apareixen 
dibuixats al gràfi c D.

LLUM

A C

B D
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10. David C. Sharpe. “Un estudi 
de d’estructures de cobertes 
metàl·liques de gran llum”. Tesina 
de master, 1963. Director de tesina: 
Myron Goldsmith. Co-director de 
tesina: Fazlur Khan. 
Aquesta gràfi ca mostra la relació 
entre la quantitat d’acer i la llum 
de diferents tipus estructurals de 
cobertes de gran llum.
La corba dels pòrtics (rigid frames) 
la veiem estudiada amb detall en 
els gràfi cs anteriors C i D.

El text de D’Arcy Wentworth Thompson recollia els anàlisis de Galileo sobre 
relacions entre forma i creixement a la naturalesa, concloent en la impossibilitat 
d’un creixement il·limitat de les formes “de l’art o la naturalesa” sense canvis de 
tensió i proporcions. 

Amb aquesta mateixa hipòtesi aplicada al camp de l’arquitectura, Goldsmith 
planteja amb el seu treball una successió solapada de sistemes estructurals 
que es converteixen en solucions apropiades per a diferents alçades i llums. 
Cadascun dels sistemes d’aquesta successió permet possibilitats diferents d’ús i 
expressió arquitectònica4. Com a docent, Goldsmith va continuar desenvolupant 
aquesta recerca. Les tesis que dirigia miraven d’explorar les implicacions de 
l’efecte de l’escala, especialment en els edificis de gran alçada i llum, cercant les 
tipologies més eficients per a la seva mida, i desenvolupant i clarificant la seva 
expressió arquitectònica.

George Danforth, com a director de l’escola d’arquitectura, incorpora a Myron 
Goldsmith dins l’equip docent de l’IIT el 1961, i el 1963 a l’enginyer Fazlur Khan. 
Els dos professors dirigiran diferents tesines de màster centrades en el problema 
de l’escala i els edificis de gran llum i alçada. Un dels alumnes que desenvoluparan 
la seva tesina amb Myron Goldsmith i Fazlur Khan com a codirectors, serà David 
Sharpe, amb qui vaig poder entrevistar-me l’estiu de 2002. Sobre el seu treball, 
“Un estudi sobre les estructures metàl·liques de cobertes de gran llum”, presentat 
el 1962, parla Myron Goldsmith al seu llibre “Buildings and concepts”. Els treballs 
de recerca desenvolupats per Myron Goldsmith, Fazlur Kanh i David Sharpe sobre 
els canvis estructurals en augmentar la llum dels els ponts, l’alçada dels gratacels i  
les cobertes de gran llum cobreixen una àmplia gamma de reptes estructurals.

David Sharpe inclou al seu treball un gràfi c que mostra la proporció amb la 
qual augmenta el pes de diferents sistemes de cobertes metàl·liques en funció 
de la llum. En aquest gràfi c podem veure com amb llums de coberta entre 50 i 
100 peus (15-30m), tots els tipus estructurals són pràcticament iguals en pes, 
aproximadament 5 lliures per peu quadrat (24,41kg/m2). A mida que les llums 
augmenten, els diferents tipus cada vegada es distancien més en pes, i aviat es fa 
evident quin tipus és apropiat per a cada llum, i quin tipus es fa totalment inviable. 
A mida que cada corba augmenta el seu pendent, aquell particular tipus estructural 
s’apropa al límit de la seva efi ciència. Segons aquest gràfi c, l’estructura de pòrtics 
arriba a la seva màxima llum efi cient al voltant dels 275 peus (83,82m), el sistema 
de bigues en gelosia d’acer als 350 peus (106,68m) i els arcs d’acer al voltant dels 
450 peus (137,16m). Per sobre dels 450 peus, les opcions disminueixen. Tal com 
demostren els diagrames aportats per Fazlur Khan de gratacels i David Sharpe 
de grans llums, hi ha una àmplia gamma d’opcions per a sistemes estructurals 
a escales més petites que permeten fer una tria per raons arquitectòniques i 
estètiques, i tanmateix, les opcions disminueixen amb estructures de gran escala.



11 i 12. Eva Jiménez. Gràfi cs sobre 
els efectes de l’escala en l’obra de 
Mies van der Rohe.
Aquests dos gràfi cs representen 
la seqüència dels projectes de 
Mies construïts amb els diferents 
pilars, i els ventalls de llum en 
les quals es mouen els diferents 
sistemes estructurals que utilitza en 
cadascuna de les tres èpoques.
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Aquesta aproximació als treballs dels seus deixebles ens ajuda molt a entendre 
millor l’obra de Mies. Si ens fi xem en el quadre comparatiu dibuixat per Mies dels 
diferents sistemes estructurals i escales conservat a l’arxiu del MOMA, podem 
veure com Mies utilitza el mateix sistema de pòrtics amb llums entre 8,80m (casa 
Farnsworth) i 80m d’amplada (Teatre Manheim, aquest últim cas amb bigues 
en gelosia), o l’estructura reticular amb llums entre 15,24m (casa de 50x50) i 
220m (Convention Hall, aquest també amb bigues en gelosia). Les construccions 
d’escala petita admeten qualsevol d’aquests dos sistemes, així com el primer pilar 
cruciforme de perfi ls petits reblonats. A l’obra de Mies detectem que quan un 
sistema estructural supera l’anterior en possibilitats espacials, Mies l’aplica a totes 
les mides i escales inferiors, i aquesta és una decisió molt important.

Si comparem en un gràfi c els tres tipus d’estructures desenvolupats per Mies 
podem veure que cada sistema abraça un ventall de llums a cobrir i que aquestes 
es solapen en la franja de llums petites. Es a dir, amb els tres sistemes (perfi ls 
petits, pòrtics i cobertes reticulars) podríem cobrir de manera efi cient dimensions 
petites entre 7 i 15m. També ens adonem que, per dimensions més grans que el 
Crown Hall, el sistema de pòrtics passa a plantejar-se amb jàsseres en gelosia (que 
no arriba a construir mai) o amb forjats reticulars, que permeten cobrir fi ns els 65m 
de la Galeria Nacional i plantejats amb gelosies arriben als 220m del Convention 
Hall (també sense construir).

Aquesta actitud d’esgotar el sistema escollit en cada època per a resoldre 
qualsevol dimensió i situació, té que veure amb l’actitud elementarista davant 
la industrialització de l’arquitectura, que tendeix a reduir els elements i fer-
los intercanviables i versàtils, capaços de resoldre moltes situacions i detalls 
diferents. Quantes més situacions sigui capaç de resoldre un sistema estructural, 
més gran serà el seu grau d’industrialització, i millor respondrà a les exigències 
de l’època5. Però encara és més important adonar-nos de les repercussions 
espacials. L’aplicació a espais domèstics de sistemes estructurals avençats 
expressa el compromís per part de l’arquitecte de desenvolupar la més alta 
tecnologia i la seva ferma convicció en la seva capacitat de transformar l’espai. 
La decisió de Mies d’anar al pas de la tecnologia la pren ja als anys vint amb els 
primers projectes, i serà una constant al llarg de tota la seva obra.

Myron Goldsmith, al seu llibre “Buildings and Concepts” conclou amb algunes 
refl exions al voltant de l’escala:

“Crec que és impossible examinar res en profunditat sense una comprensió de la 
infl uència de l’escala. Les realitats de l’escala existeixen en tots els aspectes de la 
construcció i la vida. Els mitjans adequats per als fi ns adequats s’han de trobar; per 
exemple, els mitjans han d’estar en escala amb els fi ns, i s’ha d’aplicar una base 
fi losòfi ca per a valorar la relació entre l’estructura, escala i arquitectura.

“Algunes conclusions principals en relació amb l’estructura i l’escala són:

“1. Cada tipus estructural, sigui organisme o artefacte, té una màxima i mínima 
dimensió.
“2. Als edifi cis alts, hi ha limitacions en alçada tant estructurals com funcionals.
“3. En augmentar la magnitud d’un edifi ci més d’una certa dimensió requereix 
canvis al sistema estructural i altres sistemes.
“4. Un nou sistema estructural ofereix la possibilitat d’una nova expressió estètica.
“5. La dimensió i l’escala tenen importants implicacions mediambientals i funcionals. 
L’efi càcia de l’enginyeria no és l’últim ni l’únic determinant; es poden fer molts 
projectes efi cients a partir de criteris arquitectònics, estètics i mediambientals. Les 
necessitats humanes han de donar les directrius”6.



1. Mies van der Rohe. Collage per al 
Museu d’una petita ciutat, 1942. 
1a època. L’espai es resol entre 
dos plans horitzontals, el terra 
i el sostre, entre els quals es 
disposen els elements que 
ordenen l’espai elementarista. En 
aquest cas l’estructura no apareix 
representada.

3. Mies van der Rohe. Collage del 
Convention Hall, 1953-1954.
3a època. En aquest cas, 
l’estructura vista de la coberta 
ja no està amagada per un cel 
ras. És l’element que construeix 
l’espai elementarista i ordena la 
globalitat de l’edifi ci, de més grans 
dimensions que mai.

2. Mies van der Rohe. Collage per 
una sala de concerts, 1942.
2a època. Una estructura de gran 
envergadura acull el mateix tipus 
d’espai elementarista que en el 
collage anterior. En aquest cas, 
l’estructura es mostra parcialment 
per sobre del pla horitzontal que 
defi neix l’escenari. 
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4.2 L’estructura com a sistema visual
 Manifest arquitectònic

L’estudi de l’obra de Mies a través del pilar ens porta a una conclusió espacial 
bàsica, i és que al llarg de les diferents èpoques en l’obra de Mies, l’estructura i 
el pilar van canviant, però sempre per construir el mateix concepte d’espai. Als 
seus projectes, l’estructura és la bastida que permet la disposició neoplàstica 
dels elements a l’espai, i aquest és el seu primer objectiu i la raó de ser de 
l’estructura: donar suport a l’edifici i fer possible l’espai neoplàstic. 

A partir del seu contacte amb les avantguardes europees, especialment De Stijl, 
Mies defineix un concepte d’espai que mantindrà sempre al llarg de tota la seva 
obra. L’espai elementarista agrupava els conceptes bàsics del neoplasticisme, el 
suprematisme i el constructivisme. Aquest nou tipus d’espai té molt a veure amb 
els canvis tecnològics de principis del segle XX, i és que la industrialització va 
produir un canvi d’actitud en els artistes, una actitud racionalista i no figurativa 
davant els temes artístics que reduïa a una gamma limitada els materials, les 
formes i els sistemes estructurals. La configuració elemental de l’espai s’estenia a 
la configuració elemental de la construcció, que permetia “llegir” amb claredat la 
lògica de la construcció.

Hem vist com al llarg de les tres èpoques, l’estructura i el pilar van canviant, 
però no el concepte d’espai. Sí que canvien les dimensions, l’escala i l’estructura, 
però no el concepte d’espai, l’espai elementarista és el mateix. Això ho podem 
comprovar si comparem tres dels collages més representatius de cadascuna de 
les tres èpoques associades als tres pilars i als tres tipus estructurals diferents 
en què hem ordenat aquest treball. Em refereixo al collage del Museu per a una 
Petita Ciutat, el collage del Concert Hall i el collage del Convention Hall. En el 
primer, diferents retalls de paisatge simulant finestres que van de terra a sostre, 
paraments verticals sencers, es superposen amb obres d’art, donant profunditat a 
l’espai i suggerint un espai lliure i dinàmic. El fons blanc del paper unifica sostre i 
terra com a plans sense delimitar i mostra l’essència de l’espai miesià. En el segon 
escull l’hangar per a avions de la Glenn Martin d’Albert Kahn com a estructura 
per representar una sala de concerts. La imatge de l’hangar representa el més 
gran espai construït fins aleshores sense cap pilar interior, dins del qual Mies 
proposa un espai interior de les mateixes característiques que el del Museu per 
a una Petita Ciutat, construït a partir de la superposició de plans de diferents 
textures i materials, i obres d’art. En el tercer collage, només quatre retalls, 
que representen plans independents de textures i colors diferents, construeixen 
l’espai. També ens adonem veient aquesta successió d’imatges, que al llarg 
d’aquest procés de construcció de l’espai neoplàstic, l’estructura cada cop es fa 
més visible: en la primera no es veu l’estructura del sostre, en la segona apareix 
darrera d’un cel ras, i en la tercera es deixa totalment vista.

D’altra banda, malgrat considerar el pilar un element representatiu en l’obra 
de Mies i en l’arquitectura de la planta lliure en general, en cap d’aquests tres 
collages no apareix cap pilar. Els pilars resten ocults, no necessiten aparèixer, 
l’important és l’espai que es vol aconseguir. La construcció sí que els necessitarà, 
però tan sols són l’instrument de suport de l’escenografia. De fet, en cadascun 
dels tres collages, l’estructura representada són les cobertes: la continuïtat del 
fons blanc en el primer cas, l’estructura de pòrtics de l’espai d’Albert Kahn en el 



4. Alexander Calder. Peixera, 1929.
L’estructura hi és, es veu, no 
intenta ocultar-se, al contrari, es 
mostra sincera, però l’important és 
l’espai construït.

5. Kurt Schmidt. Marionetes, 
1923. Construïdes per T. Hergt 
per a la producció de la Bauhaus  
“Les aventures del petit geperut”, 
dirigida per Schlemmer. 
També les marionetes tenen una 
estructura que les fa moure i les 
manté, però allò important és 
el personatge i la relació en la 
història que expliquen.

6. Tramoies d’un teatre
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segon, i la coberta tridimensional de la maqueta del Convention Hall en el tercer 
collage. I és que la coberta adquireix un caràcter fonamental en la definició de 
l’arquitectura de Mies, és el primer element de transició en l’inici de cada època, 
i és a partir d’aquesta coberta que el pilar es desenvolupa d’una o altra manera i 
acaba tenint una o altra forma i construcció. Per tant en el cas de l’obra de Mies, 
és primer la coberta i després el pilar. La coberta dóna el primer pas en cada 
canvi d’època i el pilar la segueix, fins el punt que es pot explicar tota l’obra de 
Mies a partir del pilar, com una cèl·lula porta l’essència estructural de l’organisme 
al qual pertany.

El paper que juga el pilar en l’obra de Mies es pot comparar amb un sistema de 
tramoies o els fils de les marionetes; hi són, es veuen, alguns es poden considerar 
objectes d’art per sí mateixos, però el seu fi no és el d’existir, sinó construir una 
escenografia, la construcció d’un espai artístic que delecti l’esperit, i estimuli 
els sentits. El pilar en l’obra de Mies es pot comparar amb les estructures 
espacials d’Alexander Calder, que per cert, una d’elles, “Flamingo”, forma part de 
l’espai públic del Chicago Federal Center des de 1973. Els mòbils de Calder són 
elements disposats en l’espai, suportats per una estructura lleugera que permet 
la construcció d’una escenografia, d’una disposició espacial de colors i formes 
en moviment, autònomes, autoportants. Constel·lacions. Les línies estructurals 
formen part de l’escenografia quan s’assumeix la sinceritat constructiva del 
material.

A la decisió de Mies de construir els seus edificis amb una estructura metàl·lica 
clara i metòdica, seguirà la decisió de fer-la visible sempre que les normatives ho 
permetin. Aquest bastiment no s’ha d’amagar. Els pilars i forjats es superposen 
a l’espai convertint-se en un element més de l’espai elementarista. Amb aquesta 
decisió s’inicia un procés projectual que abastarà tota la seva obra.

Per a Mies, l’estructura metàl·lica de perfils laminats, per la naturalesa del 
material i els seus processos de fabricació, és la que millor expressa l’espai 
elementarista, augmentant amb contundència la síntesi estètica que el 
caracteritza. La reducció dels elements estructurals metàl·lics a plans i línies 
rectes i perpendiculars facilita el desenvolupament d’aquest nou llenguatge 
arquitectònic. La construcció metòdica de les formes estructurals elementaristes 
permet explicar l’essència de la construcció segons una “lògica visual” que 
clarifica l’estructura de l’edifici.

L’espai elementarista i la claredat estructural, dos conceptes que provenen del 
mateix àmbit de pensament estètic, seran dos constants en l’obra de Mies van 

7. Lilly Reich i Mies van der Rohe. 
Cafè de vellut i seda. Exposició de 
Moda de Berlín, 1927.
Velluts i sedes de color suspesos 
del sostre. 



8. Alexander Calder. Mòbil sobre 
dos plans, c. 1955.
L’estructura resta aparent, però 
allò que importa és l’espai, la 
disposició de peces i colors en 
l’espai. Un espai que a més és 
canviant, les peces es mouen, 
canvien de posició segons el 
punt de vista i el moviment de 
l’estructura, que és possible per la 
seva pròpia lleugeresa.

9. Mies van der Rohe. National 
Gallery, Berlin, 1963-1969.
La disposició dels plans és la 
mateixa que a les cases pati o el 
pavelló de Barcelona, en aquest 
cas suspesos de l’estructura 
com als mòbils de Calder. L’espai 
interior és el mateix quaranta anys 
més tard.
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der Rohe al llarg de les tres èpoques, amb diferents estructures i pilars. La 
preferència de Mies per l’estructura d’acer i la dedicació intensa per resoldre tots 
els detalls el converteixen en paradigma de l’estructura metàl·lica i el tipus d’espai 
associat a ella, a diferencia de Le Corbusier que es pot considerar paradigma 
de l’arquitectura de formigó, un material més apropiat per expressar un tipus 
d’espai purista o cubista, en el qual es superposen una gran varietat de formes 
escultòriques que permet la plasticitat del material, però també, igual de dinàmic 
que l’espai elementarista de línies i plans. Les formes construïdes en formigó 
poden ser molt diverses, fins i tot figuratives, i tal com expressa la pintura 
purista, la percepció d’un mateix espai pot ser molt diferent segons el punt de 
vista. En aquest sentit, i segurament per la naturalesa dels diferents materials 
estructurals, és significatiu que la col·lecció Garland del MOMA de Mies van der 
Rohe estigui plena de detalls constructius, a diferència de la mateixa col·lecció de 
Le Corbusier, que pràcticament no en té.

Espai i estructura són dos aspectes indissolubles en l’arquitectura de Mies. El tipus 
d’espai que Mies vol crear al llarg de tota la seva obra és l’espai continu, infinit, 
elementarista, i l’estructura que l’arquitecte tria per representar-lo és l’estructura 
metàl·lica de pilars. Aquestes són dues constants al llarg de la seva obra. Ara 
bé, si el mateix concepte d’espai es manté, és cert que a les diferents etapes 
apareixerà acotat en diferents àmbits estructurals que el condicionaran i afegiran 
matisos importants. De fet, els diferents moments de canvi que obren noves 
etapes en l’obra de Mies, s’inicien sempre amb la mateixa confirmació espacial 
expressada amb cada nou sistema estructural, com si fos la reiteració d’un mateix 
manifest arquitectònic. Això ho podem comprovar als collages inicials de cada 
període, on la idea d’espai es manté amb diferents estructures.

A. En la primera època, el tipus d’espai plantejat amb l’entramat de pilars 
cruciformes apareix clarament representat als collages de les cases pati o 
del Museu per a una Petita Ciutat. Els edificis estan formats per línies i plans. 
Els pilars, molt poc robustos, ja que concentren la massa al centre en lloc de 
fer-ho als extrems, formen part l’espai neoplàstic i es disposen tant dins com 
fora dels tancaments. Formen part de l’espai interior i de l’exterior alhora. El 
pilar cruciforme desdibuixa el seu caràcter estructural i assumeix un caràcter 
absolutament espacial, per la seva posició aïllada en l’espai, per l’esveltesa de 
l’element i pel tractament del seu revestiment que el dissol en el sistema de 
reflexos i transparències de l’edifici. Els forjats s’estenen més enllà dels pilars. Les 
cobertes i els diferents plans verticals defineixen un espai que flueix dins i fora 
de l’edifici, i els diferents elements es situen tant dins com fora, evitant coincidir 
amb el perímetre de la coberta per tal d’expressar l’expansió de l’espai més enllà 
dels límits i la sensació de dinamisme. L’espai dinàmic construït per plans i línies 
arquitectòniques s’entén més enllà dels tancaments i la pròpia estructura, que es 
mostra oberta amb vocació d’interactuar amb el paisatge.

B. A la segona etapa, el collage per a una Sala de Concerts situa aquest espai 
elementarista confinat a l’interior d’un edifici d’Albert Kahn, una estructura de 
molta més envergadura que els edificis construïts fins aleshores per Mies. La 
idea d’espai és la mateixa plantejada en el pavelló de Barcelona o el Museu per a 
una Petita Ciutat. La diferència es troba en l’estructura. Amb els pilars grey, i a 
diferència de l’estructura de pilars cruciformes, l’estructura de pòrtics conforma 
un volum tancat que envolta l’espai interior, un prisma rectangular on el perímetre 
de la coberta coincideix amb els tancaments exteriors. Si el pilar cruciforme 
formava part de l’espai dinàmic, el pilar grey encercla l’espai construït. Fins i 
tot Mies situa els pilars a la cara exterior del volum, manifestant l’estructura i 
alliberant al màxim l’espai interior. Això li permet que el mòdul estructural, més 
enllà de l’edifici, ordeni conjunts urbans a una altra escala superior i es pugui 
llegir des de l’exterior la trama estructural.

C. La tercera etapa s’inicia amb el collage del projecte del Convention Hall, 
un exercici de màster plantejat amb els alumnes de l’IIT, on l’únic element 
estructural que apareix és una gran coberta tridimensional, un únic element que 
ocupa més de la meitat de la imatge. Una bandera apareix com un pla superposat 



10. Mies van der Rohe. Pavelló 
alemany, Barcelona, 1929.
El pilar cruciforme europeu 
s’envolta amb xapa cromada, i es 
desmaterialitza en l’espai amb un 
sistema de refl exos.

11. Mies van der Rohe. Crown Hall, 
1950-1956.
Estructura de pòrtics on el 
pilar s’incorpora al sistema de 
tancaments exteriors i es fa 
pràcticament imperceptible des de 
l’interior.

12. Mies van der Rohe. National 
Gallery, Berlín, 1963-1969. 
El pilar es situa en el perímetre 
de l’edifi ci i, encara que és un 
pilar robust, la seva presència es 
minimitza en la gran extensió de la 
coberta i un interior absolutament 
lliure de pilars.

Agafant aquests tres exemples 
paradigmàtics, encara que no es 
podria generalitzar, observem que 
el pilar es situa cada cop més cap a 
l’exterior respecte el tancament.
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que aporta profunditat a l’espai, i la concentració de persones dóna l’escala de 
l’edifici. Aquest nou repte donarà pas a l’estructura reticular de Mies i l’últim 
pilar cruciforme. Aquesta estructura permetrà la construcció de grans cobertes 
sense pilars interiors, que acolliran espais completament lliures. La decisió que 
prendrà Mies de deixar vista l’estructura de la coberta, sense cel-rasos, aportarà 
gran expressivitat al conjunt. Els pilars, tot i que són els més robustos de tots, 
tenen menys presència que mai i vocació de desaparèixer de l’espai interior. En 
aquesta tercera estructura el tancament pot adoptar dues posicions estratègiques 
diferents, segons el tipus de projecte, que afecten a la construcció del pilar. Quan 
el tancament està situat en façana, el pilar cruciforme forma part del sistema 
de tancaments, igual que ho feia el pilar grey. Quan el tancament s’endarrereix 
per generar un porxo perimetral, el pilar queda totalment aïllat en l’exterior, i 
gairebé és només des de l’exterior que es percep. Toca subtilment la coberta a 
través d’una ròtula i es relaciona amb ella de nou amb criteris de superposició 
neoplàstica.

Per tant, podem dir que dins del mateix sistema espacial i al llarg d’aquests tres 
moments estructurals, sense seguir una evolució sinó des del principi, cada pilar 
troba la posició que li és pròpia i rep el tractament que li farà convertir-se en un 
element espacial, lluny de ser percebut únicament per la seva vessant utilitària o 
estructural. Si el primer pilar cruciforme tendeix a desmaterialitzar-se pel sistema 
de reflexes de la seva carcassa, el pilar grey allibera l’espai incorporant-se al 
sistema de tancaments que envolta l’edifici. Aquesta posició també l’ocuparà el 
tercer pilar cruciforme i aconseguirà el mateix efecte. Però a més, en edificis amb 
porxo perimetral, l’aparició de la ròtula minimitza encara més la percepció del 
seu esforç, des del moment en què el sistema és capaç de traslladar tot el pes 
de la coberta en aquests punts gairebé imperceptibles. Com si es tractés del cos 
perfectament modelat i extremadament fort d’un ballarí, que, sobre les puntes 
dels peus, es desplaça per l’escenari amb moviments fluids i precisos, de qualitats 
etèries.

Cadascun d’aquests pilars, amb els diferents recursos que els hi són propis, 
transmet la sensació d’ingravidesa característica de la cultura d’Occident. Al 
llarg de les tres èpoques, els pilars cedeixen el seu protagonisme a l’espai, 
cada cop més net, ampli i obert. El tipus d’espai essencialment és el mateix, 
però l’estructura va canviant, perfeccionant el seu sistema per tal d’aconseguir 
espais més grans, de dimensions més ambicioses, i amb moltes més possibilitats 
espacials, dins un procés cap a la claredat de l’estructura, fent-la cada vegada 
més evident i deixant-la cada cop més vista.



1. Mies van der Rohe. Pilar de la 
casa Tugendhat, 1927-1929.

2. Redibuixat per Eva Jiménez.
Detalls dels sistema estructural del 
primer pilar cruciforme.
El detall de la fonamentació 
amb pou correspon al pavelló de 
Barcelona, el pilar folrat correspon 
a la casa Tugendhat i el detall 
del forjat amb un perfi l grey que 
travessa el pilar i recull una jàssera 
doble és el cas de les cases pati.

3. Mies van der Rohe. Pilar de la 
casa Farnsworth, 1946-1951.

4. Mies van der Rohe. Detalls de 
l’estructura del Crown Hall, 1950-
1956. Planta i secció.

5. Mies van der Rohe. Pilar de la 
National Gallery, Berlín, 1963-1969. 

6. Mies van der Rohe. Detalls de 
l’estructura del museu Schaefer, 
1960-1963.
Els encontres del pilar amb 
l’estructura de la coberta, en 
cantonada o interior, és perfecte 
en les dues direccions. L’acabat 
del pilar amb les quatre ales 
també facilita els encontres amb 
els tancaments de l’edifi ci, tant 
interiors com exteriors.
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El juny del 2002 vaig poder entrevistar-me amb David Sharpe, professor de 
l’IIT des del 1962, alumne de Mies i col·laborador al seu despatx entre el 1958 i 
el 1960. Ens vam reunir al laboratori d’estructures del Crown Hall, i vam parlar 
sobre el tema d’aquest treball. Segons David Sharpe, la forma del pilar a l’obra de 
Mies està condicionada per la construcció del sistema estructural i les solucions 
constructives dels encontres. Per tant, amb cada canvi estructural, la forma del 
pilar, expressa sempre la lògica constructiva del sistema estructural del qual 
forma part. La seva forma i relació constructiva amb la resta de l’estructura 
també condiciona el lloc que ocupa el pilar. Es tracta d’una dependència íntegra i 
essencial, estructural des del punt de vista gairebé genètic per la naturalesa del 
material i els seus processos de fabricació.

A. El primer pilar de petits perfils reblonats rep, entre els perfils L, l’ànima 
retallada de les jàsseres i riostes, i la seva forma bidireccional de creu expressa 
també la bidireccionalitat de l’espai, encara que no de l’estructura. Amb aquest 
primer pilar, l’estructura reblonada es manté oculta: les cobertes s’amaguen 
amb plaques de guix blanques que donen homogeneïtat al pla del sostre, i els 
pilars dins d’una envoltant de xapes plegades cromades que amaguen la seva 
complexitat constructiva. No obstant això, la manera en la qual la xapa cromada 
es plega resseguint la forma de creu manté l’expressió de l’estructura que oculta. 
Per tant, encara que està amagant la construcció expressa amb fidelitat la forma 
originària del pilar. La pròpia lògica constructiva d’aquest primer pilar cruciforme 
el fa ser un pilar interior, els envans i les cobertes s’estenen en els dos sentits dels 
eixos, més enllà dels pilars.

B. El pilar grey, d’un únic perfil laminat més gran i soldat, és el que construeix el 
sistema unidireccional de pòrtics. En aquest cas, com podem veure al Crown Hall, 
l’amplada de les ales dels pilars i jàsseres és la mateixa, i per tant els encontres 
en la direcció del pòrtic són perfectes i fàcils de resoldre; en canvi, no ho són tant 
en la direcció de les biguetes. Per tant, la simplicitat de la construcció permet 
que els encontres entre pilars i jàsseres quedin vistos, però la resta del forjat 
requereix solucions constructives més complexes i per això els forjats tornen 
a quedar ocults rere les plaques de guix. La lògica constructiva del sistema 
estructural situa el pilar a l’exterior, fins i tot per fora dels tancaments, amb els 
quals es relaciona tangencialment. El pilar grey troba el seu lloc a l’exterior.

C. El tercer pilar amb forma de creu, construït amb dos perfils doble T creuats, 
és d’una única peça elaborada en taller, i els encontres en les dues direccions 
del forjat són perfectes. Jàsseres i pilars tenen la mateixa amplada en les dues 
direccions de l’estructura, per tant, tal com em va fer veure David Sharpe, el 
sistema es resol amb connexions senzilles en ambdues direccions. Els encontres 
entre els pilars i la coberta són precisos i exactes, i per això pot quedar vista tota 
l’estructura. De nou la secció del pilar respon a la lògica constructiva del sistema 
estructural, en aquest cas, una estructura reticular. La posició d’aquest pilar es 
troba a eix de l’estructura i els tancaments, que s’entreguen lateralment contra 
les ales dels pilars. La simplicitat de la construcció permet, a diferència del primer 
pilar cruciforme, situar-lo en el perímetre de la coberta. La forma dels dos pilars 
és semblant, però el sistema constructiu és molt diferent. El segon és molt més 
resistent i permet encontres perfectes amb la coberta.

 4.3 La lògica constructiva del pilar
 Cap a la clarificació de l’estructura



7. Mies van der Rohe. Construcció 
de l’estructura del pavelló de 
Barcelona, 1929.
El pilar cruciforme europeu explica 
la bidireccionalitat de la retícula 
de jàsseres i riostres, encara que 
estructuralment els forjats són 
encara unidireccionals.

8. Mies van der Rohe. Estructura de 
pòrtics del Crown Hall, 1950-1956.
El pilar grey expressa la 
unidireccionalitat de l’estructura 
porticada.

9. Mies van der Rohe. Aixecament 
de l’estructura de la National 
Gallery, Berlín, 1963-1969.
El tercer pilar cruciforme expressa 
constructivament l’estructura 
reticular de l’edifi ci.
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Si en les primeres estructures amb pilar cruciforme tant pilars com forjats queden 
ocults, a mida que els encontres del sistema van sent més clars i nets l’estructura 
tendirà a mostrar-se, fins que els encontres siguin perfectes i tots els elements 
puguin quedar vistos, mostrant amb la màxima precisió la lògica constructiva del 
sistema. En qualsevol cas, la secció del pilar, en cadascuna de les seves formes, 
sempre expressarà constructivament el sistema estructural del qual forma part.

Paral·lelismes històrics: Mies i l’arquitectura medieval

A principis dels anys 20 Mies planteja el camí que seguirà la seva arquitectura, 
una arquitectura estructural. “Jo vull una arquitectura estructural, perquè crec 
que és l’única forma en què podem tenir una comunió amb les essències de la 
nostra civilització. De fet, prefereixo l’acer al formigó” 1.

Per una banda, Mies es refereix a l’arquitectura estructural com aquella que 
expressa l’essència de la cultura. A la seva obra, l’estructura és la màxima 
responsable de transmetre aquesta essència. L’estructura clara i metòdica ordena 
la totalitat de l’edifici i expressa un tipus d’espai propi d’una cultura 2. Per altra 
banda, Mies ens diu que prefereix l’acer com a element estructural. Tal i com 
hem vist, després d’assajar i analitzar el comportament estructural de diferents 
materials, Mies decideix treballar amb l’estructura metàl·lica. Segurament per la 
estreta gamma de formes estandarditzades que permet l’acer. Aquest material 
és capaç de reflectir de la manera més elemental possible i amb més simplicitat, 
sense cap artifici, els valors de la cultura.

Pel caràcter estructural de l’obra de Mies i l’interès que sempre ha mostrat per 
l’arquitectura estructural del gòtic, alguns arquitectes i ell mateix han trobat 
paral·lelismes amb l’arquitectura medieval que ens ajuden a entendre millor les 
seves paraules.

El primer paral·lelisme el troba Richard Padovan al text “Màquines per a meditar”, 
on compara l’expressió estructural dels pilars i la coberta en l’obra de Mies 
amb l’arquitectura de pilars i voltes del gòtic medieval. Tal com diu Padovan, en 
ambdós casos, la secció del pilar respon a la forma estructural de les cobertes. 
La continuïtat entre els elements verticals i horitzontals i la lògica constructiva 
que els unifica en un únic sistema estructural, els donen la capacitat d’expressar 
l’edifici com un sistema de forces que simbolitza l’essència de la cultura europea i 
el tipus d’espai que busca representar.

El segon paral·lelisme el planteja David Sharpe comparant les cantonades dels 
edificis americans de Mies. Segons Sharpe, per entendre l’estructura i el pilar 
en Mies s’han d’entendre morfològicament els pilars del gòtic i el Renaixement. 
Amb exemples arquitectònics del llibre de Sir Banister Fletcher “Una història de 
l’arquitectura sota el mètode comparatiu” 3, Sharpe em va explicar al seu despatx 
de l’IIT que les construccions gòtiques tenen molt a veure amb les estructures 
de pòrtics de Mies, pel plantejament “lineal” de l’espai i la lectura exterior dels 
contraforts. No obstant això, encara que l’espai de les esglésies gòtiques és 
longitudinal, la seva estructura és bidireccional. Seran els edificis renaixentistes 
els que expliquin aquesta bidireccionalitat, expressant l’estructura per igual en 
les quatre façanes i fent girar l’estructura en cada cantonada. Segons Sharpe, els 
edificis americans de Mies troben un paral·lelisme amb els edificis renaixentistes 
per la manera com gira la cantonada.

Com a tercer paral·lelisme, m’agradaria afegir a les observacions d’aquests altres 
autors l’equivalència que podem establir entre l’evolució de les voltes de canó 
romàniques a les d’ogiva gòtiques i el canvi en l’obra de Mies de la construcció 
amb pòrtics i pilars grey a les estructures reticulars i pilars cruciformes. En 
ambdós casos és un pas d’una estructura unidireccional a una estructura 
bidireccional. D’altra banda, si el canvi més significatiu del romànic al gòtic es 
produeix a les voltes, també els canvis més significatius a l’obra de Mies es 
produeixen a la coberta, amb el pas del sistema de pòrtics a l’estructura reticular.



10. Abadia de Waverley, Anglaterra, 
fundada el 1128. Art romànic. 
Estructura de voltes d’aresta 
on els nervis són decoratius, no 
estructurals, i la coberta és una 
amalgama pètria, més o menys 
ordenada constructivament, que 
serveix de reblert.

11. Abadia d’Ourscamp, França, 
prop de Noyon, fundada el 1129. 
Art gòtic. Estructura dels nervis 
de les voltes, on el material de 
reblert s’ha enfonsat. Aquest és 
un exemple estructuralment molt 
diferent de l’anterior romànic. 
Aquesta és una estructura de 
línies, la romànica encara és una 
estructura corpòria, de masses.

Aquestes estructures de línies de 
les naus gòtiques són semblants 
al paisatge dels boscos del nord 
d’Europa.
“¿Va poder alguna cosa ser més 
una estructura que l’esquelet 
gòtic de pilars? El pilar i l’extensa 
volta són més com un arbre 
que un arbre. Els constructors 
del segle XII van aixecar l’espai 
més i més alt: hi havia màgia en 
l’estructura. Cap ull va ser aliè a 
aquesta extensió de l’espai cap 
amunt. Tant el ric com el pobre 
carregaven les pedres. L’escorça 
terrestre de pedra es va convertir 
en una font. Tota l’estructura es va 
convertir en un meravellós sistema 
en esquelet de pilars i contraforts, 
suportant en audaç equilibri els 
arcs i voltes per sobre el cap. Les 
parets, des d’aleshores, van deixar 
de ser necessàries per suportar les 
càrregues, van servir només per 
tancar l’edifi ci, i fi ns i tot podien 
ser substituïdes per grans vidrieres 
de colors”. Caldwell, Alfred. 
“L’estructura és la naturalesa de 
l’arquitectura”.
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12. Mies van der Rohe. “Taking 
notes”. Dibuixos realitzats durant 
una discussió amb estudiants de 
grau, 1957.
Mies compara les proporcions 
de l’estructura d’una església 
gòtica, amb la nau central més 
alta i de doble amplada respecte 
a les laterals, amb l’estructura 
d’alguns projectes plantejats amb 
el tercer pilar, com el Convention 
Hall, amb un porxo perimetral que 
també redueix l’alçada respecte de 
l’interior, i la National Gallery de 
Berlín.
El canvi de les proporcions 
quadrades del romànic a les 
rectangulars del gòtic donen lloc a 
l’arc apuntat.
La dinàmica de forces de 
l’estructura gòtica es resol amb 
arcs apuntats, contraforts i pilars 
interiors. L’estructura metàl·lica 
redueix dràsticament el pes de 
l’estructura de pedra, evitant els 
contraforts i aconseguint l’equilibri 
mitjançant una estructura reticular 
de voladissos compensats a les 
cantonades. Les dues estructures 
amb diferents materials resolen 
els mateixos objectius de màxima 
amplitud espacial.

13. Viollet-le-Duc. Dibuix que 
representa l’evolució del romànic 
al gòtic en la planta d’una església. 
El primer dibuix representa la 
planta d’una basílica romana de 
tres naus coberta amb estructura 
de fusta. El romànic va substituir 
aquesta coberta per voltes de 
canó, de pedra, amb pilars i 
murs més gruixuts (B). Per tal 
d’ampliar l’edifici, el sistema es 
substitueix per voltes d’aresta 
que desplacen les forces cap als 
contraforts exteriors (C). Les 
voltes de creueria (reforçada per 
nervis) i els arcbotants resolen 
l’estructura amb un sistema de 
línies de forces dinàmiques que 
permeten obrir grans finestres. 
La columna rectangular romànica 
expressa el sistema de voltes de 
canó, i el pilar fasciculat gòtic amb 
continuïtat amb els nervis de les 
voltes expressa la nova dinàmica 
de forces. Viollet-le-Duc, Eugène 
Emmanuel. Conversaciones sobre 
la arquitectura, p. 206.

La forma del pilar i l’Escolàstica medieval

Al seu text ‘Màquines per a meditar’, Richard Padovan fa un paral·lelisme entre 
l’obra de Mies de 1922 a 1962, i l’època de l’alt gòtic, de 1190 a 1230. En ambdós 
períodes de quaranta anys, segons Padovan, tant Mies com els arquitectes de 
l’alt gòtic comencen un procés en la mateixa direcció cap a la clarificació de 
l’estructura. Per tal d’aconseguir-ho redueixen en nombre els elements utilitzats 
i resolen els diferents espais amb els mateixos criteris compositius. Pretenen 
fer evident la lògica constructiva, fan un esforç per identificar cada element per 
separat i alhora que formin part d’un conjunt. Per establir aquest paral·lelisme, 
Padovan es basa en els estudis que fa l’historiador Erwin Panofsky en l’obra 
“Arquitectura gòtica i pensament escolàstic”, on analitza els diferents criteris de 
composició de l’arquitectura de l’alt gòtic. Padovan detecta que Mies treballa amb 
criteris d’ordre equivalents als dels arquitectes i pensadors de l’alt gòtic, però ho 
fa amb la tecnologia i els materials que li ofereix la seva època.

Padovan reforça aquesta relació entre l’alt gòtic i l’obra de Mies amb una cita 
en la qual Mies mostra el seu interès i vincle amb l’arquitectura medieval. En 
aquest text Mies explica que en les bases de l’arquitectura medieval va trobar 



el sentit de l’arquitectura: “Aleshores vaig tenir clar que inventar formes no era 
l’objectiu de l’arquitectura. Vaig intentar entendre quin era aquest objectiu. Li 
vaig preguntar a Peter Behrens, però ell no va poder donar-me cap resposta. Ell 
no es feia aquesta pregunta. Els altres van dir: “El que nosaltres construïm és 
arquitectura”, però aquesta resposta no ens va convèncer. Potser ells no entenien 
la pregunta. Nosaltres tractàrem d’esbrinar-ho. Vam investigar a la cantera de la 
filosofia antiga i medieval, i des d’aleshores ens vam adonar que es tractava d’una 
qüestió de veritat. Vam intentar descobrir allò què realment era la veritat per a 
l’arquitectura, i vam trobar la resposta en la definició de veritat de Sant Tomàs 
d’Aquino: “Adequatio intellectus et rei”: “La veritat és el significat de la realitat”. 
Mai vaig oblidar això. Va ser molt útil, i ha estat una llum guiadora. Descobrir allò 
que en realitat és l’arquitectura em va portar cinquanta anys – mig segle”. 4

Segons Padovan, a partir de 1922 Mies planteja definitivament cap a on es dirigeix 
la seva arquitectura. Amb els projectes dels primers gratacels, Mies comença un 
procés en una mateixa direcció, cap a la claredat de l’estructura i l’honestedat 
de l’arquitectura, entesa com l’expressió de la lògica visual de la construcció i la 
representació del tipus d’espai que expressa l’essència d’una cultura.

Segons Panofsky, durant els anys en què es desenvolupa l’alt gòtic, entre el 
1130-1140 i 1270 i a la zona que s’estén “cent cinquanta quilòmetres al voltant de 
París”, té lloc un procés paral·lel en l’arquitectura i en el pensament de l’època, 
com si les dues disciplines naixessin i es desenvolupessin alhora i de manera 
similar. En aquest moment, el coneixement es fa urbà, s’apropa al ciutadà i, els 
arquitectes de l’època, segons Panofsky, són alhora pensadors. Aquest procés 
tindrà l’objectiu de clarificar visualment l’estructura tant de l’edifici gòtic com la 
del pensament escolàstic, reflectida en la “Summa” (sumari, índex articulat) i 
desenvolupada per Sant Tomàs d’Aquino, de qui Mies extreu el significat de veritat 
que aplicarà a l’arquitectura. 

Durant l’alt gòtic i en l’àmbit de l’arquitectura, es reduirà la diversitat estructural 
del romànic (voltes de canó, d’aresta, cúpules...) i, de manera progressiva, es 
substituirà per la volta d’ogiva o creueria, alhora que s’inicia el procés cap a la 
clarificació de l’estructura. Panofsky analitza aquest procés a través del pilar 
al llarg de tot l’alt gòtic, i Padovan escull el període que comprèn de Chartres 
(1194) a Saint-Denis (1231) per acotar i comparar amb un període similar a 
l’obra de Mies. Segons Panofsky, a Chartres apareix per primera vegada el 
pilar ‘cantonné’, pilar amb forma de columna reforçat per quatre columnetes, 
cadascuna de les quals expressa la continuïtat estructural amb els arcs laterals 
i transversals. També a Chartres desapareix per primera vegada el capitell de 
la columneta central, donant un pas important en la continuïtat de la columna 
amb l’arc transversal a la nau central. Serà a Saint-Denis quan, definitivament, 

15. Villard de Honnecourt. Presbiteri. 
Dibuix elaborat després d’una 
discussió amb Pierre de Corbie, 
ca. 1235. Bibliotèque Nationale de 
France.

14. Intercolumni de les catedrals 
de Reims, Amiens i Saint-Denis (de 
dalt a baix). Cada cop és més clara 
la continuïtat de les columnetes 
dels pilars amb els nervis de les 
voltes.

16. Villard de Honnecourt. Seccions 
de pilars, ca. 1235. Bibliotèque 
Nationale de France.
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Canterbury, 1174

Chartres, 1194

Reims, 1211

Amiens, 1220

Beauvais, 1225

Saint-Denis, 1231

17. Erwin Panofsky. Evolució en la 
forma del pilar durant l’alt gòtic.

desapareguin tant el capitell com la base de las tres columnetes, donant 
continuïtat als arcs laterals, transversals i diagonals. Potser aquí ja es pot canviar 
el nom de columna per pilar (ja no té base, fust i capitell). Segons Panofsky, 
també és el resultat d’un procés que a Saint-Denis el trifori estigui obert per 
primera vegada i es converteixi en una entrada de llum important a les esglésies 
gòtiques. Aquí, també per primera vegada, els muntants de pedra de les finestres 
són pilars fasciculats que tenen continuïtat amb les finestres superiors. Aquesta 
jerarquia s’aprecia ja a Reims, sobre tot als dibuixos originals de la construcció, 
però la continuïtat és definitiva a Saint-Denis.

Panofsky mostra en el seu estudi com aquest procés arquitectònic és el resultat 
d’aplicar els principis de l’escolàstica medieval a l’arquitectura de l’alt gòtic. El 
primer principi és el de ‘manifestatio’, que, aplicat a l’arquitectura, fa evident 
l’estructura, explicant constructivament, aplicant la raó, com funciona l’estructura 
de l’edifici. Però no des d’un punt de vista funcional, sinó amb ‘lògica visual’, fent 
evident la dinàmica de forces i mostrant amb honestedat la construcció, de la 
mateixa manera que els escolàstics feien explícit el procés del pensament, amb 
els índex articulats, a la Summa.

El segon principi de l’escolàstica és el de ‘concordantia’, que aplicat a 
l’arquitectura, el que pretén és que la construcció també expliqui l’ordre de 
l’edifici, l’organització del ‘sistema de parts i de parts de parts homòlogues’, 
les divisions i subdivisions de l’estructura. Aquesta fragmentació teòrica es 
complementa amb els principis de ‘distinció i necessitat deductiva’ i ‘d’inferència 
mútua’ o deducció mútua, pels quals cada element es pot distingir dels altres, 
però alhora ha d’expressar que forma part d’un conjunt, d’un sistema.

Panofsky exemplifica aquestes interaccions entre l’escolàstica i l’arquitectura 
amb un dibuix medieval on Villard de Honnecourt compara dos presbiteris. En un, 
les capelles que envolten l’absis són independents del deambulatori, i en l’altre 
formen alhora part de l’estructura del deambulatori. Aquestes últimes expressen 
el principi d’inferència mútua de l’escolàstica ja que les capelles es poden distingir 
entre sí, tenen una autonomia espacial, però alhora formen part del deambulatori, 
un espai més gran, continu. Això estès a la globalitat de l’edifici permet entendre’l 
com una unitat.

“[...] Encara que es feien moltes coses barroques quan era jove, mai vaig tenir 
molt interès en l’arquitectura barroca. M’interessava l’arquitectura estructural, 
la romànica i la gòtica, que freqüentment és mal interpretada. El contorn d’un 
pilar d’una catedral és, tanmateix, una estructura molt clara. Els refinaments 
es van afegir per fer-la més clara, no per decorar-la, sinó per fer-la més clara 
(...) Crec que es poden utilitzar elements clars i aportar riquesa. Tota ciutat 
medieval utilitza la mateixa planta a tot arreu. La diferència estava en el pom 
de la porta o la finestra-mirador, que depenia dels diners que es tingués. Però la 
planta era gairebé la mateixa. Aleshores tenien una cultura estable” 5. El principi 
de ‘manifestatio’ de l’escolàstica és equivalent al principi de ‘claritas’ al que es 
refereix Mies. Aquest terme l’extreu de l’obra de Sant Tomàs d’Aquino, principal 
representant de l’escolàstica i autor de la Summa Teològica, i aquest concepte 
aplicat a l’arquitectura explica la intenció de mostrar, visualment, la veritat de la 
construcció i l’essència d’una cultura.

L’expressió d’una cultura en la forma del pilar

Padovan compara el pilar fasciculat gòtic amb l’estructura de muntants dels 
gratacels de Mies. Tal i com ens diu Mies, potser cap dels dos no són necessaris 
estructuralment però ajuden a clarificar l’estructura. Per altra banda, i tal com 
veiem en el pilar grey, però sobre tot, en el segon pilar cruciforme de Mies, un 
element vertical es descompon en diferents cares i crea continuïtat morfològica 
amb l’estructura bidireccional de la coberta, resolent de manera clara i senzilla 
un problema de geometria. Aquesta descomposició del pilar en un ram de petits 
pilarets agrupats que donen també continuïtat a les voltes de la coberta és clar al 
pilar gòtic analitzat per Panofsky. 



18. A baix a l’esquerra. Viollet-le-
Duc. Contrafort i pilar de l’absis 
i deambulatori de la catedral 
d’Amiens.

19 i 20. A baix al mig. Mies van der 
Rohe. Pilar cruciforme del Pavelló 
de Barcelona i pilar cruciforme del 
Schaefer Museum. Aquests dos 
pilars expressen la bidireccionalitat 
de les seves estructures responent 
als diferents tipus d’acer que cada 
època posa al seu abast.

21. A baix a la dreta. Comparativa 
realitzada per Richard Padovan 
entre el pilar de la catedral de 
Chartres i el dels Lake Shore Drive.

Després d’analitzar la forma del pilar en Mies van der Rohe, es fa més evident el 
paral·lelisme que existeix entre el pilar gòtic fasciculat i qualsevol dels pilars de 
Mies, des dels de formigó que redueixen la secció amb l’alçada, fins als metàl·lics. 
La capacitat que tenen aquests pilars, i el sistema que els genera, d’expressar 
constructivament l’estructura, el recorregut de les forces i ordenar la globalitat 
de l’edifici, converteixen l’arquitectura en arquitectura estructural. Els arquitectes 
gòtics ho fan amb pedra i geometries ogivals, i Mies amb perfils perpendiculars 
d’acer, capaços de suportar tensions molt més grans. La diferència està en la 
tecnologia dels materials estructurals que cada època permet.

L’interès que Mies mostra per l’arquitectura i l’època medieval l’expressa en 
diferents ocasions. En un manuscrit de 1926 per a la preparació d’una conferència 
sobre l’essència de l’arquitectura, Mies fa un recorregut històric des de les 
construccions medievals germàniques, vinculades a l’economia agrària i feudal, 
fins l’actualitat. En aquesta conferència fa referència als primers assentaments 
com a conseqüència del sistema econòmic de la cultura nòrdica, una manera de 
pensar i de ser que els hi dóna el seu sentit, la seva estructura interna. La idea de 
que la cultura occidental comença amb l’època medieval forma part de les noves 
corrents filosòfiques alemanyes de principis del segle XX.

Tal com diu Mies en els apunts per a aquesta conferència, “Tota cultura depèn del 
paisatge i de les seves idees econòmiques. Només en relació amb aquestes es pot 
concebre una cultura. Només aquell que sap reconèixer tot l’abast de la necessitat 
d’irrigar el Baix Nil i la seva influència en la formació de l’estructura social, està 
en condicions de comprendre completament l’essència de la cultura egípcia. 
D’aquesta manera el desconeixement de la base econòmica i de l’estructura 
econòmica dels hel·lens és la causa dels errors comesos en la interpretació 
de l’Antiguitat. A l’igual que la cultura nòrdica és el resultat d’unes idees 
econòmiques molt determinades, sense les quals no s’hauria desenvolupat o, en 
tot cas, ho hauria fet en altra direcció; també els canvis interns en les cultures 
són condicionats per canvis en les seves estructures econòmiques. Aquests poden 
ser deguts a influències polítiques, i al seu torn influir en elles. Quan varien les 
necessitats vitals del poble corresponent, canvien les seves formes d’expressió” 6.

Segons el filòsof alemany Oswald Spengler, filòsof de capçalera de Mies 7, l’origen 
de la cultura occidental es troba al gòtic, i no a la cultura grega, com era creença 
habitual de l’època. Segons Spengler, cada cultura neix en un determinat paisatge 
que la condiciona i dóna forma a les diferents expressions. En aquest paisatge, la 
cultura es desenvolupa d’una manera orgànica, segons un procés que comparteix 
amb la resta de les cultures, com ho fan els membres d’una mateixa espècie. I 
en totes i cadascuna de les diferents disciplines que desenvolupa expressa el seu 
esperit o ànima, present des de que neix. Per tant, allò que és l’arquitectura per 
a cada cultura està implícit des del seu origen. Ortega i Gasset, en el pròleg de la 
traducció castellana de “La Decadencia de Occidente” de Spengler, explica com 
les idees en ella exposades eren compartides per molts pensadors de l’època. 
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Els dos volums d’aquesta obra es troben a la biblioteca de Mies, conservada a la 
University of Illinois at Chicago, com un dels pocs llibres que l’arquitecte es va 
portar en el seu trasllat d’Europa als Estats Units d’Amèrica. 

D’aquesta manera, segons la història de les cultures que planteja Spengler, la 
cultura occidental neix als boscos del nord d’Europa, al voltant de l’any 1000, i 
aquesta serà la seva imatge del món. Les esglésies romàniques, amb la tendència 
d’ampliar els espais i augmentar l’alçada, incorporen una sèrie d’avenços 
tecnològics, que permetran desfer-se del mur romà fins convertir l’estructura 
de pilars i voltes d’ogiva en el sistema estructural gòtic. La construcció del gòtic 
s’anirà desfent del mur i les voltes romàniques, primer amb els contraforts, i 
després amb les voltes de creueria i l’arcbotant, que transmeten les càrregues 
linealment i permeten augmentar la llum entre pilars. Aquests avenços 
tecnològics, poc a poc, fan desaparèixer el tancament opac del mur, que perd el 
seu paper portant, i deixa el seu lloc a les grans i altes vidrieres 8. Amb aquest 
mateix punt de vista, Panofsky diu que la cultura occidental agafa la columna 
romana i la va transformant per tal d’expressar millor l’esperit de la nova cultura: 
l’amplitud i l’extensió de l’espai. La desaparició dels capitells i el desdoblament 
del pilar en un feix que donen continuïtat a les nervadures de les voltes, expressa 
millor la dinàmica de forces pròpia de l’ànima fàustica. En aquest sentit, la 
columna d’Occident serà diferent a totes les altres. La diferència fonamental és 
l’expressió de dinamisme que aconsegueix amb la continuïtat de l’estructura 9.

Amb aquesta transformació del mur i la columna, la idea de límit com a matèria 
desapareix completament, deixant pas a la idea de límit com a marc. Spengler es 
refereix a “l’arquitectura de la finestra” com un dels símbols més significatius de 
l’ànima que ell anomena fàustica, o occidental, la finestra és un dels seus recursos 
que li permeten expressar el sentit de la profunditat i la voluntat d’estendre’s 
a l’infinit 10. L’estructura d’una catedral reprodueix, amb el sistema continu de 
pilars i nervis, la imatge del bosc, dels troncs i les branques dels arbres, amb la 
llum travessant els vitralls, creant jocs lluminosos diferents al llarg del dia i les 
estacions, o projectant colors i formes translúcides a l’espai interior de la catedral.

L’arquitectura occidental comença a l’interior, però té la necessitat d’expressar-
se també a l’exterior, de tal manera que converteix interior i exterior en imatges 
corresponents 11. Aquest interès per expressar l’estructura tant a l’interior com 
a l’exterior dels edificis es manifesta al llarg de les diferents èpoques de la cultura 
occidental. Panofsky ho analitza en el gòtic i reprodueix uns dibuixos de Villard 
de Honnecourt on estudia les equivalències interiors i exteriors de les façanes 
de les catedrals gòtiques. Això també passa al Renaixement i té a veure amb el 
què em va explicar David Sharpe, que deia que encara que el Renaixement imiti 
els elements de l’art clàssic, com les pilastres romanes, aquestes expressen una 
estructura tant per dins com per fora dels paraments. I també podríem afegir que 
això és el mateix que fa Mies van der Rohe, que expressa l’estructura tant per 
dins com per fora dels seus edificis, entenent l’arquitectura de la finestra amb el 
mateix sentit de profunditat que les catedrals gòtiques.

22 (int), 23 (ext) i 24 (int i ext). 
Villard de Honnecourt, ca. 1235. 
Dibuixos que expressen de manera 
explícita la necessitat que té 
l’arquitecte gòtic de convertir 
interior i exterior en imatges 
corresponents.
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Notes

El subtítol de la tesi “El lèxic de l’acer”, s’ha extret d’una conferència d’Alfred Caldwell sobre 

l’obra de Mies van der Rohe, concretament una cita que fa referència a la casa Tugendhat:

“(...) L’estructura d’aquest edifici és un entramat lleuger d’acer. Els suports, al contrari que 

el conjunt de pilars massius i pròxims entre ells de la construcció amb pedra, són ara primes 

línies de delicades columnes. El sentit de l’espai lliure es troba en el lèxic de l’acer”.

Conferència sobre l’Obra de Mies van der Rohe per a una exposició d’Arquitectura 
de Mies van der Rohe, p. 8. Arxiu Hilberseimer. Ryerson and Burnham Libraries. 
Art Institute of Chicago.

Introducció 

1 Mies van der Rohe afirmava que l’arquitectura havia d’entendre’s com a expressió d’una 

època i una cultura.

2 “Mirant a través dels plans de vidre un no s’enfronta a una sensació de distància visual, 

sinó d’imparcialitat. El paisatge ja no apareix davant de l’espectador com a un marc de 

referència espacial, sinó que assumeix un caràcter escènic, clarament pictòric, que Mies va 

tractar de fer fins i tot més evident mitjançant la reproducció estrictament frontal, en plans 

paral·lels, de la imatge presentada”. Tegethoff, Wolf. Resor House. A: Tegethoff, Wolf. Mies 

van der Rohe : the Villas and Country Houses. New York : Museum of Modern Art, 1985.

3 Veure el capítol de les entrevistes amb David Sharpe i George Danforth al 2002 al Crown 

Hall i als apartaments Lake Shore Drive, respectivament.

Antecedents tècnics

1 Segons Arnold Pacey en el seu llibre “El laberinto del ingenio” pag. 216. No obstant altres 

autors detecten innovacions paral·leles, per exemple, Ramón Araujo al seu article “Construir 

en acero: forma y estructura en el espacio continuo” a la revista Tectónica, número 9, 

comenta que el ferro forjat ja s’utilitza a l’edificació el 1780 al sostre del Gran Saló del 

Louvre. També, el 1785, l’arquitecte Ango construeix una casa a Boulogne amb bigues de 

ferro forjat amb una llum de 6,5 m, semblants a puntals.

També Jaime Marco García en el seu llibre “Fundamentos para el cálculo y diseño de 

estructuras metálicas de acero laminado”, diu que William Fairbairn va construir a mitjans del 

segle XIX una refineria de vuit plantes en la qual s’entremesclaven per primer cop pilars de 

fosa que sostenien biguetes de ferro forjat amb forma de doble T.

James Strike diu que el doctor Ivan Hall ha demostrat que a Kirklees Pass (Huddersfield) 

existia un pont de ferro anterior al de Coalbrookdale construït per Maurice Tobin el 1769, 

que va ser demolit uns anys més tard. No es coneix si va ser construït en fosa o forja, però 

tenia una llum de 21 m. (Strike, James. De la construcción a los proyetos. Barcelona: Editorial 

Reverté, 2004, p. 30)

Totes aquestes innovacions estructurals suposen una revolució tècnica a mitjans del segle 

XVIII que s’estén a tota la segona meitat del segle.

2 McCormac, Jack C. Diseño de estructuras de acero. Método LRFD. Mèxic : Editorial 

Alfaomega, 1972. 

“Es diu que aquest pont (encara en peu) va ser un punt crític en l’història de l’enginyeria 

perquè va canviar el curs de la Revolució Industrial en introduir el ferro com a material 



estructural. Suposadament aquest ferro era quatre vegades més fort que la pedra i trenta 

vegades més fort que la fusta”. Sawyer, M. H. World’s Firts Iron Bridge. Nova York : Editorial 

ASCE, 1979, p. 46-49.

3 Meyer, Alfred Gotthold. Construire en Fer: Histoire et Esthetique. CH : Infolio editions, 

2005, p. 38 (primera edició Paul Neff Verlag, 1907)

4 Segons Ramón Araujo, en “Construir en acero: forma y estructura en el espacio continuo”, 

número 9 de la revista Tectónica, al 1819 es fabriquen els primers angles laminats de ferro 

als Estats Units, segons Alfred Gotthold Meyer, en “Construire en Fer: Histoire et Esthetique”, 

a partir de 1830 ja estan disponibles els primers perfils laminats, i s’estandarditzaran en la 

dècada de 1880. 

5 Schmutzler, Robert. El modernismo. Madrid : Editorial Alianza, 1996.

6 L’antecessor del ciment era el morter de guix que, a les construccions en ferro, servia a 

les malles metàl·liques com a massa de reblert lleugera i ignífuga (Meyer, Alfred Gotthold. 

Construire en Fer: Histoire et Esthetique. CH : Infolio editions, 2005, p. 171).

“Tanmateix, aquest material presentava diferents inconvenients, en particular el de no ser 

tan inalterable com la pedra.

“Però, de nou, l’objectiu es va aconseguir fins a cert punt. Aquesta conquesta, d’especial 

importància per a la construcció amb ferro, va ser de nou gràcies a un jardiner, el francès 

Monier, el nom del qual es va estendre molt més àmpliament que el de Paxton. Monier 

buscava un material per als conductes d’aigua dels hivernacles capaç de resistir les gelades a 

l’hivern, i amb aquest objectiu aplica un ciment, al qual dóna el seu nom en estat líquid, per 

a aconseguir una duresa que no poden alterar ni la gelada ni la calor. I és que precisament 

quan aquest material s’associa al ferro que aquesta massa es comporta de manera inusual. 

Un cop lligat, no es pot separar. “El ciment Monier només es pot separar del seu reforç de 

ferro si es trenca en trossos. “Les malles metàl·liques el mantenen adherit, però no de la 

mateixa manera que els ossos sostenen la carn, ja que el ciment vinculat al ferro, aporta 

gran duresa i, per tant, avantatges constructives extraordinàries. La resistència del ciment 

a la compressió es combina amb la resistència a la tracció del ferro. El pilar de ferro més 

gran o gruixut no és constructivament més fiable que el revestit amb ciment. El ciment el 

protegeix del foc. El formigó i el ciment no tenen forma definida, la seva importància per a la 

construcció rau precisament en que posseeixen una maleabilitat il·limitada, poden adaptar-se 

a qualsevol forma.

“L’art de construir romà ja havia armat d’una manera similar agregats naturals de pedres 

brutes, terra i morter per formar les seves immenses voltes pesades. Però era necessari una 

massa enorme. Les estructures de formigó i ciment, en particular, quan es combinen amb 

el ferro, poden prescindir d’aquesta massa. Es construeixen blocs molt compactes amb molt 

poc gruix.

“Un cop endurits, aquests elements s’assemblen al metall”.

(Meyer, Alfred Gotthold. Construire en Fer: Histoire et Esthetique. CH : Infolio editions, 2005, 

p. 193-194)

7 Hitchcock, Henry-Russell. Arquitectura de los siglos XIX y XX. Madrid : Ediciones Cátedra, 

1998, p. 192.

8 Marco García, Jaime. Fundamentos para el cálculo y diseño de estructuras metálicas de 

acero laminado. Madrid : Editorial McGraw-Hill, 1998.

9 Meyer, Alfred Gotthold. Construire en Fer: Histoire et Esthetique. CH : Infolio editions, 

2005.

10 Meyer, Alfred Gotthold. Construire en Fer: Histoire et Esthetique. CH : Infolio editions, 

2005.

11 El Crystal Palace, un cop finalitzada l’exposició, es va desmuntar, per tornar-se a muntar, 

lleugerament modificat, al Sydenham de Londres, on finalment es va destruir per un incendi 

el 1936.

“El Crystal Palace ja no existeix. El que ha desaparegut amb ell no era una curiositat, sinó 

un dels grans monuments de l’arquitectura del segle XIX. Aquest segle va tenir un destí 
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estrany. Va engendrar l’arquitectura del món modern, exemplificant-la en immenses i 

esplèndides estructures. Aquesta arquitectura va ser el fruit del descobriment, o l’alegria 

de la creació, i de l’entusiasme. La ment de l’home de sobte va començar a compassar 

perspectives insospitades i sorprenents. El ferro i el vidre que les creixents noves indústries 

subministraven, permetien construir formes sense precedents, de tals dimensions que 

l’arquitectura, podem dir, mai havia conegut. Em refereixo a les dimensions dels edificis 

de voltes i enormes mercats coberts que tenien tanta llum dins com els camps sota el cel 

obert. Es van construir de ferro i vidre. Les exposicions internacionals d’aquella època de 

descobriments suposaven grans oportunitats per construir estructures d’aquest tipus. Tant a 

Londres com a París es van aixecar magnífics palaus... però estaven destinats a concentrar 

les pitjors excrescències de les successives èpoques d’una creixent onada de rebuig burgès. 

Mentre el nou món naixia, les forces de reacció s’aixecaven en massa. L’academicisme va 

envair els departaments governamentals, les escoles i les institucions. Mai havia caigut 

tant baix l’arquitectura. El temperament més funest va prevaler. Va guanyar el dia, i com 

a resultat aquelles magnífiques voltes de ferro i vidre que havien estat els heralds d’una 

nova era van ser demolits a dreta i esquerra. Per algun miracle el Crystal Palace encara va 

romandre com a últim testimoni d’aquella època de fe i audàcia. Es podia anar a veure’l, i 

sentir allà el lluny que encara hem d’anar abans que puguem esperar recuperar aquest sentit 

de l’escala que animava als nostres predecessors en tot el que van forjar“.

“El final del Crystal Palace. Le Corbusier lamenta la desaparició del Crystal Palace de Joseph 

Paxton, una icona de Londres que va ser dramàticament consumit per un espectacular 

incendi al novembre de 1937”

El Crystal Palace. Un homenatge. Per Le Corbusier

Architectural Review Vol LXXXI, 1937, p72

Reproducció: Architectural Review, els primers 100 anys, maig 1996

Editat per l’arq. Martín Lisnosvky en el web

http://arquitecturamashistoria.blogspot.com/2007/06/le-corbusier-despide-al-crystal-palace.

html

12 Roth, Leland M. Entender la arquitectura: sus elementos, historia y significado. Barcelona: 

Editorial Gustau Gili, 1999. Segons Alfred Gotthold Meyer, la Biblioteca Santa Genoveva es va 

construir entre els anys 1843 i 1850, segons Leland Roth, entre 1838 i 1850.

13 Meyer, Alfred Gotthold. Construire en Fer: Histoire et Esthetique. CH : Infolio editions, 

2005.

14 Meyer, Alfred Gotthold. Construire en Fer: Histoire et Esthetique. CH : Infolio editions, 

2005, p. 147-152). Segons Myron Goldsmith, la Biblioteca Nacional de París es construeix el 

1868.

15 “El ferro que sortia dels forns de fosa contenia grans quantitats de carboni, era dur 

i trencadís. Per fer-lo mal·leable i poder-lo forjar es necessitava eliminar el carboni per 

transformar-lo en gairebé ferro pur, ferro forjable. A aquest material se li podia donar 

qualsevol forma però es gastava fàcilment. L’acer, molt resistent a l’esforç i al desgast, té una 

quantitat de carboni intermèdia entre el ferro fos i el ferro forjat. La tecnologia Bessemer va 

permetre la producció a baix cost d’acer a gran escala, la qual cosa va influir decisivament 

en el desenvolupament de la indústria naval, les fàbriques d’armes, el ferrocarril, les eines 

i estris agrícoles i una infinitat d’aplicacions”. (bessemer_068.pdf disponible a Internet a: 

http://www.ceballos.ws/en/gallery/10gv/068.htm)

16 El grup d’alumnes que va sol·licitar la seva incorporació al taller de formació de Viollet-le-

Duc estava encapçalat per Anatole Baudot, posteriorment conegut per les seves aplicacions 

del “ciment armé”. No obstant això, la sobrecàrrega de treball el va obligar a clausurar-lo 

pocs anys després, circumstància per la qual també es van ressentir els seus “Entretiens sur 

l’architectura” que publica entre 1863 i 1872.

17 Viollet-le-Duc va aportar una lectura estructural i funcional del gòtic, i criticava la còpia 

directa de l’esquelet gòtic, que considerava una simple repetició de formes del passat. No 

obstant això, en un principi no se li reconeixia al ferro un llenguatge propi, i en les primeres 

obres neogòtiques dels segle XIX el més immediat era substituir els pilars de pedra gòtics 

per pilars de fosa, com ho faria Victor Baltard, a l’església de Sant Agustí de 1866 (làmina 

XI del llibre de Meyer, Alfred Gotthold. Construire en Fer: Histoire et Esthetique. CH : Infolio 



editions, 2005, p154-155). 

El paral·lelisme entre els conceptes d’estructura i envoltant arquitectònica amb el sistema 

de pell i ossos animal el planteja Viollet-le-Duc, seguint les inquietuds d’una època marcada 

per l’estudi de la natura i les formes de creixement. I sobre aquest plantejament, Philip 

Steadman, al llibre “Arquitectura y naturaleza. Las analogías biológicas en el diseño” 

puntualitza una referència anterior a Viollet-le-Duc. Es tracta d’una cita de J. R. Perronet, de 

1770, on es posa de manifest aquest paral·lelisme entre l’estructura dels edificis medievals i 

la morfologia animal: “La màgia d’aquests últims edificis consisteix sobre tot en el fet de que, 

d’alguna manera, es van construir a imitació de l’estructura dels animals; les altes i esveltes 

columnes, la traceria de les seves nervadures transversals i diagonals, podien comparar-se 

als ossos; les plementeries, amb només deu o dotze centímetres de gruix, s’assimilaven a la 

pell d’aquests animals”. (Steadman, Philip. Arquitectura y naturaleza. Las analogías biológicas 

en el diseño. Madrid : H. Blume Ediciones, 1982, p. 57 (Ed. original: The evolution of designs. 

Cambridge : Cambridge University Press, 1982)

18 Mies van der Rohe, Ludwig. Apuntes para conferencias, escrites cap a 1950, publicat a 

Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Madrid : El Croquis, 1995, p. 494.

19 Cal esmentar una altra línia d’innovació francesa en aquestes dècades. El 1871 

Jules Saulnier construeix una fàbrica per als Chocolats Menier, en Noisiel, prop de París, 

d’estructura metàl·lica vista formada per elements en diagonal molt semblants a les 

estructures de fusta franceses tardomedievals, amb el reblert dels tancaments de maó i 

ceràmica de diferents colors. Aquesta estructura va cridar l’atenció de Viollet-le-Duc, que va 

veure en ella la realització d’algunes de les seves ambicions teòriques per a l’arquitectura 

del segle XIX, no només la va esmentar molt favorablement en el segon volum dels seus 

Entretiens, publicat el 1872, sinó que ell mateix ja havia suggerit combinacions de ferro 

i obra similars. En una làmina de color mostra una sorprenent façana urbana amb una 

estructura de ferro vist i tancament ceràmic de colors brillants.

20 Stürmer, Michael. El Imperio Alemán: 1870–1918. Barcelona : Editorial Mondadori, 2003, 

p. 134.

1.1 Els entramats metàl·lics de Peter Behrens i Alfred Grenander, els 

 arquitectes de l’AEG i la Siemens
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2 Pacey, Arnold. El laberinto del ingenio. Barcelona : Editorial Gustavo Gili, 1974, p. 284.

3 Pacey, Arnold. El laberinto del ingenio. Barcelona : Editorial Gustavo Gili, 1974, p. 285.

4 Watts, Andrew. Modern construction handbook. Viena : Editorial Springer Verlag GmbH, 

2009, p. 14.
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10 Pacey, Arnold. El laberinto del ingenio. Barcelona : Editorial Gustavo Gili, 1974, p. 152-
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11 Pacey, Arnold. El laberinto del ingenio. Barcelona : Editorial Gustavo Gili, 1974, p. 287.

12 Strike, James. De la construcción a los proyectos. Barcelona : Editorial Reverté, 2004.
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13 Strike, James. De la construcción a los proyectos. Barcelona : Editorial Reverté, 2004.

14 Strike, James. De la construcción a los proyectos. Barcelona : Editorial Reverté, 2004.

15 Strike, James. De la construcción a los proyectos. Barcelona : Editorial Reverté, 2004.

16 Strike, James. De la construcción a los proyectos. Barcelona : Editorial Reverté, 2004, p. 

71 i 91.

17 Meyer, Alfred Gotthold. Construire en Fer: Histoire et Esthetique. CH : Infolio editions, 

2005 (primera edició Paul Neff Verlag, 1907)

18 Meyer, Alfred Gotthold. Construire en Fer: Histoire et Esthetique. CH : Infolio editions, 

2005 (primera edició Paul Neff Verlag, 1907), p. 38-47.
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frase de “menys és més” (Johnson, Phillip: “Mies van der Rohe”, Nova York, 1947 (3a 

edició ampliada, Nova York 1978) i que es va convertir en l’eslògan popular de la seva 

caracterització durant els anys seixanta i setanta quan es dirigeix la crítica no només a Mies 

sinó a la modernitat en general.
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27 Meyer, Alfred Gotthold. Construire en Fer: Histoire et Esthetique. CH : Infolio editions, 

2005 (primera edició Paul Neff Verlag, 1907)

28 Segons www3.imperial.ac.uk, web oficial de la universitat britànica Imperial College 

London.

29 Jäger, Barbara i Wachter, Gabriela. Abriss oder Ertüchtigung. Berlín : Editorial Vice Versa 

Verlag, 1999, p. 96.



30 Cohen, Jean Louis. Mies van der Rohe. Madrid : Editorial Akal, 2007, p. 13-16.

31 Strike, James. De la construcción a los proyectos. Barcelona : Editorial Reverté, 2004, p. 

100.

32 Strike, James. De la construcción a los proyectos. Barcelona : Editorial Reverté, 2004, p. 

100. 

Buddensieg, Tilmann; Rogge, Henning; Bohlen, Sabine. Industriekultur: Peter Behrens und 

die AEG 1907-1914. Berlín : Editorial Gbr. Mann, 1979.

1.2 L’elementarisme plàstic a l’arquitectura i les possibilitats estructurals
 dels materials

1 “El nombre d’operaris qualificats als oficis de la construcció havia patit un descens constant 

des de principis de segle, el National Housing Manual (Manual Nacional de l’Habitatge) 

de 1923 subratllava la greu escassetat de paletes, el nombre dels quals havia baixat des 

dels 116.000 de 1901 fins els 53.000 de 1920. No existia ni la mà d’obra qualificada ni els 

materials necessaris per a resoldre el problema de l’habitatge mitjançant la construcció 

tradicional. Aquesta manca de mà d’obra qualificada afegit a la necessitat de construir 

habitatges al final de la I Guerra Mundial va afavorir la industrialització de la construcció”.

Strike, James. De la construcción a los proyectos :  La influencia de las nuevas técnicas en el 

diseño arquitectónico, 1700-2000. Barcelona : Reverté, 2004, p. 128.
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el diseño arquitectónico, 1700-2000. Barcelona : Reverté, 2004.

3 Van Doesburg, Theo. L’evolució de l’arquitectura moderna a Holanda. A: Principios del 

nuevo arte plástico y otros escritos. Murcia : Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de 

Murcia, 1985. Colección de Arquilectura, núm. 18, p. 114.

4 Van Doesburg, Theo. Pintura i plàstica. Sobre la contra-posició i contra-plàstica. 

Elementarisme (Principis d’un manifest). A: Principios del nuevo arte plástico y otros escritos. 

Murcia : Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Murcia, 1985. Colección de Arquilectura, 

núm. 18, p. 147.
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6 Walter Gropius va dirigir la Bauhaus des de la seva fundació, el 1919, fins al 1928. Va 

continuar Hannes Meyer, de 1928 a 1930. Mies va ser vicepresident del Werkbund alemany 

entre 1926 i 1933, i director de la Bauhaus entre 1930 i 1933, en Dessau i Berlín. L’escola va 

ser clausurada pel govern nazi el 1933, quan Mies van der Rohe era director.
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9 Mies van der Rohe, Ludwig. Mies habla. A: Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe. La palabra 
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10 Hilberseimer, Ludwig. Mies van der Rohe. Chicago : P. Theobald, 1956.

11 Wolf Tegethoff es refereix a aquest espai com a “espai expansiu [...] que té la tendència 
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d’estendre’s a l’exterior més enllà dels límits”.

Tegethoff, Wolf. Mies van der Rohe : the Villas and Country Houses. New York : Museum of 

Modern Art, 1985, p. 104.

12 Hilberseimer, Ludwig. Mies van der Rohe. Chicago : Paul Theobald and co., 1956.
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1 Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Madrid : El Croquis, 1995, p. 
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cultures com a organismes vius independents, i no com les diferents èpoques de la història 
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clausurar el gener de 1930. Segons Cirici, Cristian; Ramos, Fernando; Solà-Morales, Ignasi. 
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22 Hilberseimer, Ludwig. Mies van der Rohe. Chicago : Ed. P. Theobald, 1956.

23 Architectural Review, setembre de 1954, segons Strike, James. De la construcción a los 
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2.1 L’arquitectura industrial d’Albert Kahn, arquitecte de Henry Ford

1 Carlos Salinas, arquitecte argentí afincat a Nueva York, em va parlar d’aquest article durant 

el meu viatge a Nova York. Hildebrand, Grant. A new American Factory, a Architectural 

Record, 05.98, p. 199-201. Albert Kahn (1869-1942) és l’arquitecte de Henry Ford (1863-

1947), i ambdós són de la mateixa generació que Peter Behrens (1868-1940).

2 Brown, Milton W. American Art. New York : Ed. Abrams, 1979. 

3 Nelson, George. Industrial architecture of Albert Kahn. New York : Architectural Book 

Publishing Company, 1939.

4 Hildebrand, Grant. Designing for industry. The Architecture of Albert Kahn. Cambridge i 

Londres : The MIT Press, 1974.

5 Arquitectes contemporanis d’Albert Kahn també construeixen fàbriques. El 1905, Frank 

Lloyd Wright, construeix la fàbrica EZ Shoe, d’estructura de formigó amb tancaments de 

maó. La Cité Industrielle de Tony Garnier i el garatge de la Rue Ponthieu a París d’Auguste 

Perret, són exemples que mostren la influència de l’Ecole Beaux Arts. El reconeixement 

professional d’Albert Kahn i Peter Behrens ve de la mà del patrocini industrial. La fàbrica 

de turbines de Behrens expressa el poder corporatiu de l’empresa que representa, i des del 

punt de vista arquitectònic cert romanticisme. Segons Hildebrand, la fàbrica de formes per 

al calçat Fagus de Walter Gropius i Adolph Meyer, construïda entre 1911 i 1913, es considera 

el primer edifici del moviment modern per l’absència absoluta d’expressió romàntica. A 

diferència de Behrens, Gropius i Meyer van expressar, no el poder de l’era tecnològica, sinó la 

delicadesa i lleugeresa amb què els nous materials poden envoltar l’espai.

Hildebrand, Grant. Designing for industry. The Architecture of Albert Kahn. Cambridge i 

Londres : The MIT Press, 1974. p. 61-64.
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6 Durant els anys vint i fins 1935, Kahn no va contractar cap arquitecte, per una raó que 

considerava extremadament important: l’arquitecte sovint tendia a imposar la seva pròpia 

expressió per sobre del treball en equip, i això entraria en conflicte amb la organització que 

Kahn havia plantejat. Sembla que en aquest període va ser quan va encunyar la seva famosa 

frase “l’arquitectura és noranta per cent negoci i deu per cent art”.

Hildebrand, Grant. Designing for industry. The Architecture of Albert Kahn. Cambridge i 

Londres : The MIT Press, 1974, p. 127.

Hildebrand estableix un paral·lelisme entre l’organització de l’oficina de Kahn i els mètodes 

de producció dels seus clients, particularment de Henry Ford. Els dos comparteixen un 

interès per l’organització autosuficient, un de la oficina, i l’altre de la producció. Hildebrand 

compara la sistematització dels processos de creació dels projectes de Kahn amb el 

procés de producció de les fàbriques de Ford. Conceptes com la línia de muntatge, peces 

intercanviables, models estandarditzats, i fluxos de producció extensiva, van poder influir 

en els seus processos mentals i generar una nova concepció relacionada amb el disseny en 

l’edificació.

Hildebrand, Grant. Designing for industry. The Architecture of Albert Kahn. Cambridge i 

Londres : The MIT Press, 1974, p. 164. 

7 La fosa ja s’havia utilitzat per pilars i jàsseres en 1796-1797 a la fàbrica de Ditherington, 

dels industrials del lli Benyon, Marshall and Bage, una fàbrica de cinc plantes situada a 

Shrewsbury, Anglaterra (segons www.english-heritage. org.uk). Cap a mitjans del segle 

XIX hi havia una considerable experiència en l’ús d’entramats de ferro, com l’obra de 

James Bogardus a Nova York, i es va patentar un nombre considerable de dissenys bàsics 

d’encavallades en acer, amb lluernes integrades de manera imaginativa. Aquestes estructures 

sobretot, cobrien les grans estacions de tren victorianes, tant als Estats Units com a Europa. 

Les estacions, al costat dels gratacels de Xicago de Jenney, Burnahm, Sullivan i altres, 

van ser, inqüestionablement, un catalitzador per al desenvolupament de les estructures 

industrials d’acer. Segons Hildebrand, el pioner en introduir en una fàbrica l’estructura d’acer 

va ser Charles Caldwell, que el 1904 va dissenyar una estructura vista per a la Fischer Marble 

Company a la 290 Locust Avenue al Bronx de Nova York. Aquest edifici de dues plantes va 

emprar columnes tubulars d’acer construïdes a partir de dos canals soldats entre si, que 

suportaven jàsseres també d’acer, amb biguetes i terres de fusta. 

Hildebrand, Grant. Designing for industry. The Architecture of Albert Kahn. Cambridge i 

Londres : The MIT Press, 1974, p. 21.

8 Es va prendre aquesta decisió el 1903, l’any en què Henry Bourne Joy va contractar Kahn 

com a arquitecte per a la Packard. Però l’Edifici Número Deu de la Packard finalment es va 

construir el 1905 i per tant és posterior a les fàbriques de formigó armat d’Ernest Ransome a 

l’Est i contemporani a la EZ Shoe Polish Factory de formigó de Wright.

9 Matuz, Roger. Albert Kahn : Builder of Detroit. Detroit : Wayne State University Press, 

2002, p. 52.

10 Hildebrand, Grant. Designing for industry. The Architecture of Albert Kahn. Cambridge i 

Londres : The MIT Press, 1974, p. 52.

11 És clar el paral·lelisme que es pot establir entre l’estructura metàl·lica la Packard Forge 

Shop, amb part de l’estructura interior i altra part exterior, amb l’estructura de pedra 

del gòtic medieval, d’arcs apuntats interiors i arcbotants exteriors. Ambdues estructures 

expressen el mateix concepte d’espai, però cadascuna amb els materials de construcció 

propis de la seva època. El nou material permet seccions estructurals molt menors en favor 

de l’espai i la llum, una imatge realment simbòlica i representativa a la qual també Mies ha 

recorregut per explicar l’essència de l’arquitectura estructural.

12 En aquesta època, la majoria de fabricants encara aixecaven estructures multiplanta de 

formigó armat.

13 També Mies cerca i entén l’estandardització com a sistema, no com a solucions fixes.

14 Aquestes indicacions arquitectòniques les planteja l’empresa de Kahn per a un encàrrec 

de la Unió Soviètica. L’arquitectura industrial va resultar particularment afectada pels 

problemes econòmics que van seguir a la tardor del 1929. La producció de l’automòbil, que es 



trobava al seu punt més àlgid, va caure al més baix el 1932. A ningú li interessava construir 

noves fàbriques. En aquell moment crític, a l’abril del 1929 va arribar a l’oficina de Kahn un 

encàrrec estratègic de la Unió Soviètica. Consistia no només en el disseny de fàbriques, sinó 

també formar professionalment a funcionaris russos en el disseny i l’organització. També 

l’empresa soviètica Amtorg va contractar la Ford Motor Company per subministrar productes 

i serveis. La URSS adquiria tots els drets per fabricar, vendre, i utilitzar tant la maquinària i 

avenços tècnics, patentats o no, de la Ford, així com els seus edificis.

A partir de 1933 la producció automobilística va començar a remuntar fins el 1938, i, 

encara que en vida de Kahn mai va tornar a arribar al cim de 1929, es necessitaven noves 

instal·lacions, o reemplaçar les obsoletes, sobretot les multiplanta, que eren impossible 

compatibilitzar amb les noves tècniques de producció. Si als anys vint el líder havia estat la 

Ford, als trenta, ho van ser la Chrysler Corporation i la General Motors. A això se sumava 

el creixement de la indústria aeronàutica. Als anys trenta els vols comercials tenien una 

perspectiva de creixement més clara que mai. Les ments militars van arribar a obsessionar-

se amb l’avió com a màquina de guerra, i les grans nacions van començar la lluita per 

la supremacia militar. Així, un any després del tancament de la sucursal a Rússia, Kahn 

començava a rebre un degoteig d’encàrrecs d’arquitectura industrial. Cap el 1935 l’empresa 

començava a prosperar de nou, i cap al final de la dècada i durant els anys quaranta es va 

treballar a un ritme sense precedents amb un personal de 400 a 600 empleats.

Hildebrand, Grant. Designing for industry. The Architecture of Albert Kahn. Cambridge i 

Londres : The MIT Press, 1974.

15 El 1933, en una rara edició sobre arquitectura industrial del Journal of Royal Institute 

of British Architects, es publica, per fi, un article sobre edificis d’aquest tipus. Es tractava 

d’una planta de la Fiat construïda el 1927, cinc anys després de la Glass Plant, per l’arquitecte 

Giaccomo Matt-Trucco. El projecte era un complex multiplanta que per la seva estructura 

i materials era una propera rèplica de la Ford Highland Park, a la qual simplement li havia 

donat la volta, ja que el principi d’alimentació per gravetat de Highland s’inverteix en la 

Fiat en sentit ascendent, i els cotxes baixen per una rampa totalment acabats des de la 

coberta. No obstant això, Albert Kahn en aquest moment ja estava molt per davant dels seus 

contemporanis.

16 També Mies expressarà aquesta intenció en edificis com el Minerals and Metals, quan 

tanca l’edifici de manera similar a Kahn. A la façana longitudinal el tancament passa per 

davant de l’estructura, i en el tester és coplanari amb l’estructura i expressa la secció. 

Aquesta expressió arquitectònica d’una extensió indefinida és característica d’Occident, i és 

present des de l’origen de la cultura al gòtic medieval.

17 Hildebrand, Grant. Designing for industry. The Architecture of Albert Kahn. Cambridge i 

Londres : The MIT Press, 1974, p. 182.

18 “El 1929 Kahn va realitzar la seva primera obra per a la indústria de l’aviació, en 

Meryland, el primer d’una sèrie d’edificis per a la Glenn L. Martin Company. Martin, un dels 

pioners de l’aviació, va ser pilot acrobàtic en la primera època del cinema i en una ocasió 

va debutar amb Mary Pickford. El 1910 va construir el seu primer aeroplà en una església 

abandonada de Califòrnia. El 1912, va realitzar la primera ruta de correu i un any més tard 

va ser pilot de proves per a l’Armada, que experimentava amb bombes aèries. El seu interès 

per la mecànica i la seva disposició per combinar recerca i aventura comercial, ens recorda a 

Henry Ford i Albert Kahn. Kahn i Martin van mantenir una gran amistat, i pràcticament tots 

els edificis per a Martin des del 1929 fins el 1942 els va construir Kahn”. Hildebrand, Grant. 

Designing for industry. The Architecture of Albert Kahn. Cambridge i Londres : The MIT Press, 

1974, p. 126.

19 Segons Hildebrand, la més gran llum construïda fins aleshores era la de la Crucible 

Steel Company de 1919 a Harrison, New Jersey, de 73 m (240 peus). Les cobertes de les 

estacions de tren dels anys noranta del segle XIX eren dobles encavallades paral·leles 

d’aproximadament 60 m (200 peus), les més grans eren les de l’estació de Broad Street 

de Philadelphia, que utilitzaven el sistema de l’arc per cobrir els seus 91,64 m (300 peus 

i 8 polzades). Però per a la construcció de ponts s’havien utilitzat entramats estructurals 

paral·lels molt més grans. El primer pont americà completament d’acer, el pont de Glasgow, a 

Missouri, de la companyia Chicago & Alton Railroad, cobria llums de 95,70 m (314 peus).

A la nau de muntatge de la Martin Company, els cordons superior i inferior de les grans 

encavallades de 90 m estan compostos per parells de perfils U de 50 cm d’alt (20 polzades) 
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separats 46 cm (18 polzades), formant una I. Una platina de tancament de 76 cm d’ample (30 

polzades) es reblona per sota del cordó inferior i per sobre del cordó superior. Les verticals 

i diagonals de la gelosia també estan compostes per un parell d’elements similars, separats 

unes poques polzades per un entramat enreixat.

20 Hildebrand, Grant. Designing for industry. The Architecture of Albert Kahn. Cambridge i 

Londres : The MIT Press, 1974, p. 193.

2.2 El canvi d’escala i el mòdul estructural com a sistema d’ordre

1 Cronologia Institucional de l’IIT, Departament of Special Collection, Illinois Institute of 

Technology (IIT), p. 8:

“1938: Mies van der Rohe es converteix en el director de l’Armour Architectural Departament. 

El mètode d’ensenyament Bauhaus reemplaça el mètode Beaux Arts.

(...)

“26 d’octubre de 1939: els membres del consell d’administració de l’Armour i el Lewis 

Institute acorden fusionar i formar l’Illinois Institute of Technology.

(...)

“Setembre de 1940: l’Illinois Institute of Technology comença a funcionar. Henry Heald és el 

primer president de l’IIT. El segell de la nova escola inclou emblemes dels segells de l’Armour 

(torxa) i Lewis Institute (arbre).

(...)

“1941: Es dóna a conèixer el pla director d’edificació de Mies van der Rohe per a l’IIT

(...)

“1941: L’Institute of Gas Technology s’estableix en el campus de l’IIT

(...)

“1943: Research Foundation es converteix en el Armour Research Foundation.

(...)

“1944: The School of Design canvia el seu nom pel de Institute of Design

“1946: Mor Moholy-Nagy. Sergei Chermoyeff es converteix en el director de l’Institute of 

Design. Buckminsterfuller, dissenyador de la cúpula geodèsica, s’incorpora com a professor 

de l’Institute de Disseny.

2 VVAA. Phyllis Lambert (ed). Mies in America. Nova York : Harry N. Abrams, 2001, p. 425.

3 Mary Callery (1903–1977) va ser una artista americana coneguda sobre tot per la seva 

escultura expressionista abstracte entre els anys quaranta i seixanta. Va estudiar art a Nova 

York i a París, ciutat on treballava i vivia part de l’any. Amiga de Picasso, també passava 

part de l’any a Cadaqués, on Peter Harden i Lanfranco Bombelli li van construir un habitatge 

el 1961 i un estudi el 1964. Va participar amb Mies en una exposició de grup al Museum of 

Modern Art de Nova York i a l’Art Institute of Chicago el 1939.

4 Cohen, Jean-Louis. Mies van der Rohe. Madrid : Ediciones Akal, 1998.

5 Llobet i Ribeiro, Xavier. La metròpoli com a ciutat jardí. Barcelona : Fundación Caja de 

Arquitectos, 2007.

6 La proposta d’ordenació del campus de l’IIT està àmpliament desenvolupada en la tesi 

doctoral de Xavier Llobet i Ribeiro titulada “La metròpoli com a ciutat jardí”. 

Llobet i Ribeiro, Xavier. La metròpoli com a ciutat jardí. Barcelona : Fundación Caja de 

Arquitectos, 2007.

La meva tesi aporta la influència que en aquest procés projectual té l’obra d’Albert Kahn en 

l’obra de Mies, i la seva rellevància des del punt de vista històric.

7 Strike, James. De la construcción a los proyectos. Barcelona : Editorial Reverté, 2004, p. 

157.

I sobre la normalització dels perfils als Estats Units, José Jurado apunta: “Mentre que a 

Europa el creixement dels perfils IPN / IPE i HEB manté rigoroses proporcions geomètriques 

entre cant i ample de 2 a 1 (IPE) i d’1 a 1 (HEB), amb gruixos d’ala i ànima sempre creixents, 

la producció industrial dels perfils metàl·lics als Estats Units és diferent: per a un cant donat, 

s’ofereix un ampli ventall de seccions resistents. Així, amb un mateix tren de corrons es 

realitzen perfils amb diferent ample i gruixos d’ànima i ala, mantenint una separació entre 

ales fixa. Les variants resultants s’engloben com a sèrie amb la denominació de la secció 



més lleugera (en aquest cas de 36 polzades) i definides pel seu pes lineal (aquí a 135 i 210 

lliures per peu de longitud). Les dimensions exteriors exactes es recolliran de les taules 

corresponents, ATSM (ASTM) als EUA, i British Steel a Gran Bretanya. Les seccions en doble 

T i H s’anomenen W (wide-Flange) o UB (universal beam)”.

Jurado Egea, José. Tectónica 9.

8 El 1912, als Estats Units els industrials Strohmenger-Slaughter van patentar el primer 

elèctrode amb recobriment gros, i de seguida es va començar a aplicar a la indústria, però es 

tractava d’un procés molt costós. El 1919, un cop acabada la Primera Guerra Mundial, es va 

crear la Societat Americana de la Soldadura, i un any més tard es va introduir la soldadura 

automàtica a la indústria automobilística. Entre els anys 1930 i 1935 nous processos de 

soldadura s’apliquen a la indústria pesada i es construeixen els primers vaixells totalment 

soldats tant als Estats Units com a Alemanya. A partir de 1930 la soldadura també s’utilitza 

habitualment a l’edificació.

2.3 El pilar grey H

 
1 El IGT South Building (1955), abans IITRI Physics and Electrical Engineering Research 

Building (PER), va allotjar l’ordinador Univac 1105 (Universal Automatic Computer), el primer 

ordinador dissenyat i construït per a un propòsit no militar, es va utilitzar per processar el 

cens en 1950 als Estats Units. Al IGT South Building es va construir el primer reactor nuclear 

industrial dels Estats Units (desmantellat a 1977-1978). Achilles, Rolf (ed). Guide to the 

Campus of the Illinois Institute of Technology. Xicago : Illinois Institute of Technology, 1986.

2 Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel. La Construcción Medieval. Madrid : Instituto Juan de 

Herrera ; Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo ; Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas, 1996, p. 160 i 201.

3 Lambert, Phyllis. Forging a language. A: Mies van der Rohe, Ludwig. Mies in America. 

Lambert, Phyllis (ed.). Nova York :  Whitney Museum of American Art, Harry N. Abrams, 

2001, p. 325. 

4 Winter, John. Misconceptions about Mies. A: The Architectural Review, febrer 1972, núm. 

900, vol. 151, p. 69 (The Art Institute of Chicago)

5 Segons converses que vaig poder tenir en l’IIT al 2002

6 Spengler, Oswald. La decadencia de Occidente. Tomo 1. Madrid : Espasa Calpe, 1998, p. 

416.

7 Spengler, Oswald. La decadencia de Occidente. Tomo 1. Madrid : Espasa Calpe, 1998, p.  

424.

8 Mies van der Rohe, Ludwig. Mies in America. Lambert, Phyllis (ed.). Nova York :  Whitney 

Museum of American Art, Harry N. Abrams, 2001, p. 511. 

9 Hilberseimer, Ludwig. Mies van der Rohe. Chicago : Paul Theobald and co., 1956,p. 16-21.

10 McCormac, Jack C. Diseño de estructuras de acero. Método LRFD. Mèxico : Editorial 

Alfaomega, 1991, p. 6-10.

11 Rabun, J. Stanley. Structural Analysis of historic buildings : Restauration, preservation, 

and adaptive reuse aplications for architects and engineers. Nova York [etc] : Editorial John 

Wiley & Sons, 2000.

12 McCormac, Jack C. Diseño de estructuras de acero. Método LRFD. Mèxico : Editorial 

Alfaomega, 1991, p. 6-10.

13 Ábalos, Iñaki i Herreros, Juan. Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea 1950-

2000. Madrid : Nerea, 2000.

14 Ábalos, Iñaki i Herreros, Juan. Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea 1950-

2000. Madrid : Nerea, 2000, p. 12-17.
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15 En una entrevista el 1952, Mies explica la raó per la qual considera necessari el muntant 

davant el pilar al bloc d’apartaments 860-880 Lake Shore Drive:

“Ara primer t’explico la veritable raó, i després t’explico una bona raó per sí mateixa. Era 

molt important preservar i estendre el ritme que el muntant estableix a la resta de l’edifici. 

Ho vam comprovar a la maqueta sense la secció d’acer superposada al pilar de la cantonada 

i no es veia bé. Ara, l’altra raó és que aquesta secció d’acer es necessitava per rigiditzar 

la platina que cobreix el pilar de la cantonada, així no es deformaria la platina, i també la 

necessitàvem per fer més resistent el muntatge dels perfils a l’hora d’aixecar-lo i col·locar-lo 

al seu lloc. Bé, és clar, això és una molt bona raó, però l’altra raó és la bona”.

Mies van der Rohe, Ludwig. Mies in America. Lambert, Phyllis (ed.). Nova York :  Whitney 

Museum of American Art, Harry N. Abrams, 2001, p. 362, nota 61 (“Mies van der Rohe New 

Buildings“, a: Architectural Forum 97 (Novembre 1952), 99)

16 A la revista Architectural Review, John Winter fa un anàlisi exhaustiu dels detalls de les 

torres de façana metàl·lica de Mies. Winter redibuixa els muntants, les cantonades i les 

façanes de cada torre a la mateixa escala, els ordena cronològicament i compara les diferents 

solucions constructives. L’anàlisi comença amb els 860-880 Lake Shore Drive on un perfil I 

estàndard es solda a l’exterior de l’edifici, i acaba amb la torre IBM. 

Winter, John. The measure of Mies. A: The Architectural Review, febrer 1972, núm. 900, vol. 

151, p. 95-105 (The Art Institute of Chicago)

17 En alguns blocs d’apartaments, com en les torres de Lafayette Park, per reduir el cost, el 

pilar de formigó es deixarà sense envoltant metàl·lica.

18 Ábalos, Iñaki i Herreros, Juan. Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea 1950-

2000. Madrid : Nerea, 2000, p. 106.

Hem d’afegir que el primer mur cortina es considera el de l’edifici Lever House de SOM, 

construït a Park Avenue, Nova York, entre 1951 i 1952, davant de l’edifici Seagram de Mies.

19 Spaeth, David. Mies van der Rohe. Barcelona : Gili, 1985, p. 133.

20 Ábalos, Iñaki i Herreros, Juan. Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea 1950-

2000. Madrid : Nerea, 2000, p. 48-49.

21 Ábalos, Iñaki i Herreros, Juan. Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea 1950-

2000. Madrid : Nerea, 2000, p. 139.

22 Blaser, Werner. Mies van der Rohe. Crown Hall. Basel, Boston, Berlín: Birkhäuser, 2001, p. 

44.

23  Paricio, Ignacio. Tres observaciones inconvenientes sobre la construcción en la obra 

americana. A: A&V Monografias, Núm. 6, 1986. p. 66-71.

24 Mies van der Rohe, Ludwig. Hochhäuser (Gratacel), publicat sense títol a: Frühlicht, 1. 

1922, n. 4, p.122. També referenciat a: Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe. La palabra sin 

artificio. Madrid : El Croquis, 1995, p. 181.

25 Seco, Enrique. La unión en arquitectura. Tectónica: Monografías de Arquitectura, 

Tecnología y Construcción, gener-abril 1998, vol. Junta Seca, núm. 7.

26 Mies van der Rohe, Ludwig. Conversaciones con Mies van der Rohe. Puente, Moisés (ed.) 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006, p. 11.

27 Mies van der Rohe, Ludwig. Construcción industrial. A: Neumeyer, Fritz. Mies van der 

Rohe. La palabra sin artificio. Madrid : El Croquis, 1995, p. 376.

28 Stamper, John W. Patronage and the City Grid: The High-Rise Architecture of Mies van der 

Rohe in Chicago. A: Inland Architect : The Midwestern Magazine of the Building Arts, març-

abril 1986, vol. 30, núm. 2.

 
29 Segons Franz Schulze, a Schulze, Franz. Steel Frame Pre-Fabricated Row Houses, 1950-

1951. A: Mies van der Rohe, Ludwig. The Mies van der Rohe archive : An illustrated catalogue 

of the Mies van der Rohe drawings in the Museum of Modern Art. Schulze, Franz ; Danforth, 
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George E. (ed.) New York ; London : Garland, 1992. Col·lecció Garland Architectural Archives, 

volum 14, p. 422

30 Mies van der Rohe, Ludwig. Mies in America. Lambert, Phyllis (ed.). Nova York :  Whitney 

Museum of American Art, Harry N. Abrams, 2001.

31 Mies van der Rohe, Ludwig. Mies in America. Lambert, Phyllis (ed.). Nova York :  Whitney 

Museum of American Art, Harry N. Abrams, 2001, p. 455.

3.1 Les estructures de gran llum de Konrad Wachsmann,

 arquitecte de les Forces Aèries dels Estats Units d’Amèrica

1 “Els dissenys estructurals existents a la natura - en molècules, en cristalls, en cèl·lules 

- constitueixen un recurs d’inspiració i estudi per al disseny d’estructures construïdes per 

l’home. En particular, quan els sistemes geomètrics modulars s’apliquen al disseny de 

l’arquitectura, el resultat és un entorn adaptable, estructuralment sòlid i econòmic”.

Pearce, Peter. Structure in Nature is a Strategy for Design. Cambridge : MIT Press, 1980.

2 Segons Rüdiger Wormuth, arquitecte i professor de Hochschule Osnabrück, University 

Of Applied Sciences, en converses i correspondència mantinguda durant 2010 i 2011 amb 

l’autora d’aquest treball. 

3 Wachsmann, Konrad. Wendepunkt im Bauen [El moment decisiu en l’edificació]. Wiesbaden 

: Krausskopf, 1959. 

4 Segons Reginald Malcolmson a l’entrevista realitzada per Betty J. Blum, agost de 1987. 

Chicago Architects Oral History Project (CAOHP). Art Institute’s Department of Architecture

5 Macauley, Irene. The Heritage of Illinois Institute of Technology. Xicago : Privately printed, 

1978.

6 A partir de 1955, quan l’Escola d’Arquitectura i Urbanisme es trasllada definitivament de 

l’Art Institute of Chicago al Crown Hall, l’Institut de Disseny ocuparà part dels soterranis del 

nou edifici. El Crown Hall va ser l’últim edifici que va construir Mies a l’IIT. El 1958 decideix 

retirar-se com a director de l’Escola d’Arquitectura per poder dedicar més temps al despatx, 

deixant clar el seu interès per acabar el campus. Rettaliata, president de l’IIT que el 1952 

substituís a Henry Heald, va traspassar l’encàrrec a SOM.

7 Wachsmann, Konrad. Una svolta nelle costruzioni : Architettura e urbanistica di oggi e di 

domani. Milano : Il Saggiatore, 1965.

8 AAVV. Mies van der Rohe: architect as educator. Achilles, Rolf ; Harrington, Kevin ; 

Myhrum, Charlotte (ed.). Chicago : Illinois Institute of Technology, 1986, p. 140.

9 Els estudis americans d’arquitectura consten de tres anys de grau i dos anys de màster.

10 Segons Reginald Malcolmson a l’entrevista realitzada per Betty J. Blum, agost de 1987. 

Chicago Architects Oral History Project (CAOHP). Art Institute’s Department of Architecture. 

Reginald Malcolmson va ser professor d’arquitectura a l’IIT (1949-1964) i a la Universitat de 

Michigan, Ann Arbor (1964-1974), la universitat on va ensenyar Albert Kahn. Va ser alumne 

de Mies van der Rohe entre 1947 i 1949, va treballar al seu despatx de 1948 a 1955, i amb 

Konrad Wachsmann de 1953 a 1955. Per tant, també és un testimoni clau a l’hora d’aclarir 

l’intercanvi professional entre Mies i Wachsmann, ja que coneixia molt bé als dos arquitectes.

11 Gertrude Kerbis, a l’entrevista realitzada per Betty J. Blum, 1996. Chicago Architects Oral 

History Project (CAOHP). Art Institute’s Department of Architecture. 

12 Segons Myron Goldsmith, a l’entrevista realitzada per Betty J. Blum, agost de 1986. 

Chicago Architects Oral History Project (CAOHP). Art Institute’s Department of Architecture.

13 “Oral history of Reginald Malcolmson”, entrevistat per Betty J. Blum, 1987.

14 “Oral history of Reginald Malcolmson”, entrevistat per Betty J. Blum, 1987.

 



3.2 La incorporació d’estructures tridimensionals de gran llum

1 Diferents fonts registren diferents dates per cada projecte. Per exemple, segons la 

publicació de la col·lecció Garland el projecte del Convention Hall comença el 1952, segons 

“Mies in America” el 1953. De tota manera, els projectes són el resultat d’un procés 

professional, i no sempre es pot datar de manera exacta l’origen d’una idea.

2 VVAA. Phyllis Lambert (ed). Mies in America. Nova York : Harry N. Abrams, 2001.

3 Darrera del document apareix el text “Student project USC 1963”, tot i que, segons la 

informació publicada, Wachsmann es va incorporar a la University of Sothern California 

en 1964. De la mateixa manera que Mies planteja el projecte del Convention Hall com a 

exercici de classe amb els seus estudiants, també Wachsmann planteja aquest projecte, 

de característiques similars, com a exercici acadèmic. Les imatges d’aquest projecte es 

conserven a l’arxiu Konrad Wachsmann de l’arxiu d’arquitectura de la Akademie der Künste 

de Berlín (enviades per correu el març de 2008 per Tanja Morgenstern).

4 Quan Wachsmann arriba al IIT ja havia realitzat el projecte “Estructura Mòbil”, una 

coberta de forma quadrada, construïda a partir de bigues Warren unidireccionals, en la qual 

dues jàsseres i quatre suports interiors carregaven amb la coberta que es va dissenyar 

amb voladís pels quatre costats. A partir de 1950 amb els alumnes de l’Institut de Disseny, 

Wachsmann desenvoluparà grans edificis per a hangars amb estructures tridimensionals. Per 

altra banda, tal i com diu Franz Schulze, en alguns esbossos Mies també prova l’estructura 

unidireccional del teatre Mannheim i el Cantor Drive-In Restaurant (veure dibuixos 5207, 

4511, 5306.10, 5306.13 de la col·lecció Garland).

5 Segons Jacques Brownson, tant Mies com Kornacker explicaven l’estructura ideal 

com la d’un arbre, on, des dels arrels fins l’última fulla, cada element compleix la seva 

funció estructural en el tot, i és la manera d’aconseguir la màxima eficiència i resistència 

estructural. 

Jacques Brownson a l’entrevista realitzada per Betty J. Blum, desembre de 1994. Chicago 

Architects Oral History Project (CAOHP). Art Institute’s Department of Architecture.

6 VVAA. Phyllis Lambert (ed). Mies in America. Nova York : Harry N. Abrams, 2001, p. 469.

7 Mies van der Rohe, Ludwig. Una conversación con Mies van der Rohe, per Christian 

Norberg-Schulz. A: Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Madrid : El 

Croquis, 1995, p. 516.

8 Wachsmann, Konrad. The Turning point of building : Structure and Design. New York : 

Reinhold Publishing Corporation, 1961.

9 Wachsmann, Konrad. The Turning point of building : Structure and Design. New York : 

Reinhold Publishing Corporation, 1961.

10 Wachsmann, Konrad. The Turning point of building : Structure and Design. New York : 

Reinhold Publishing Corporation, 1961.

11 Segons Gertrude Kerbis, entre 1954 i 1958, SOM va construir el menjador per a 

l’Acadèmia de les Forces Aèries dels Estats Units a Colorado amb el sistema de bigues 

bidireccionals plantejat per Mies al Convention Hall. Només que el Convention Hall era de 

720x720 peus, i l’estructura de SOM, de 300x300. El perímetre de la coberta tenia un gruix 

de 7 peus d’alçada, però la dimensió al centre de les jàsseres era de 14 peus, que disminuïa 

cap als extrems amb una pendent del 2%. Era gairebé imperceptible i permetia evacuar 

les aigües de la coberta. Aquesta solució també era la mateixa que la introduïda per Mies 

a la casa 50x50 el 1952. Era molt car muntar la bastida necessària per a la construcció de 

la coberta al seu lloc, i la U.S. Steel, que subministrava l’acer, durant el procés d’obra, va 

decidir construir la coberta al terra per aixecar-la, posteriorment, mitjançant gats hidràulics. 

Era la primera vegada que aquest tecnologia s’utilitzava amb una estructura metàl·lica, 

encara que ja s’havia utilitzat en estructures de formigó. La mateixa tècnica la faria servir 

Mies anys més tard a la Galeria Nacional de Berlín. S’ha de dir que a l’obra del menjador van 

participar altres arquitectes que havien estudiat a l’Institut de Disseny, com Robertson Ward.

Gertrude Kerbis, a l’entrevista realitzada per Betty J. Blum, 1996. Chicago Architects Oral 
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History Project (CAOHP). Art Institute’s Department of Architecture. 

3.3 El pilar cruciforme 2I

1 Tal com constatés David Sharpe, “easy connexions in both directions” [“fàcils connexions 

en ambdues direccions”] en resposta a la meva inquietud sobre el perquè de la forma 

d’aquest tercer pilar.

2 Segons Gene Summers, a l’entrevista realitzada per Pauline A. Saliga, octubre de 1987. 

Chicago Architects Oral History Project (CAOHP). Art Institute’s Department of Architecture. 

3 Segons Gene Summers, a l’entrevista realitzada per Pauline A. Saliga, octubre de 1987. 

Chicago Architects Oral History Project (CAOHP). Art Institute’s Department of Architectur, p. 

56.

4 Segons Gene Summers, a l’entrevista realitzada per Pauline A. Saliga, octubre de 1987. 

Chicago Architects Oral History Project (CAOHP). Art Institute’s Department of Architectur, p. 

65. 

5 Segons Franz Schulze, a Schulze, Franz. Georg Schaefer Museum, 1960-1963; i New 

National Gallery, 1962-1968. A: Mies van der Rohe, Ludwig. The Mies van der Rohe archive 

: An illustrated catalogue of the Mies van der Rohe drawings in the Museum of Modern Art. 

Schulze, Franz ; Danforth, George E. (ed.) New York ; London : Garland, 1992. Col·lecció 

Garland Architectural Archives, volums 18 i 19.

6 Segons Gene Summers, a l’entrevista realitzada per Pauline A. Saliga, octubre de 1987. 

Chicago Architects Oral History Project (CAOHP). Art Institute’s Department of Architectur, p. 

65-66.

7 Segons Phyllis Lambert, al llibre “Mies in America” l’encàrrec va arribar a través de Dirk 

Lohan, p. 488, Dirk Lohan era company d’escola del gendre de Schaefer. Segons l’entrevista 

de Gene Summers conservada al Oral History de The Art Institute of Chicago, Georg Schaefer 

era sogre de Dirk Lohan. L’industrial i col·leccionista d’art era pare de la primera dona de Dirk 

Lohan, Heidemarie Schaefer.

8 Segons Franz Schulze, a Schulze, Franz. Ron Bacardi y Compania, SA, Administration 

Building (Cuba), 1957-1960. A: Mies van der Rohe, Ludwig. The Mies van der Rohe archive 

: An illustrated catalogue of the Mies van der Rohe drawings in the Museum of Modern Art. 

Schulze, Franz ; Danforth, George E. (ed.) New York ; London : Garland, 1992. Col·lecció 

Garland Architectural Archives, volum 17.

9 No sempre ha estat així, en un fotomuntatge del projecte de la Galeria Nacional de Berlín 

l’especejament del paviment respecte a la posició dels pilars és totalment arbitrari.

10 Iñaki Abalos i Juan Herreros, al llibre “Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea” 

fan una anàlisi de l’evolució estructural dels gratacels com a tipologia arquitectònica. Segons 

Abalos i Herreros, la solució estructural del Chestnut-Dewitt (Xicago, 1961-1965, de SOM) 

és el primer intent d’elevar la construcció (43 plantes) sense repercussió del vent en el 

consum de massa estructural. Aquesta solució consisteix en desplaçar l’estructura resistent 

a les accions horitzontals del centre a la perifèria de l’edifici, una envoltant estructural de 

construcció simple que absorbeix alhora accions gravitatòries i horitzontals. El tancament 

entès com un tot mecànic conforma ara un veritable tub estructural perforat, que actua 

contra la bolcada com una mènsula encastada. Segons Abalos i Herreros, “La superposició 

d’estructura reticular i muntants del tancament que Mies havia ideat en els Lake Shore Drive 

Apartments haurà servit potser per a imaginar el funcionament integral de tots els elements 

que conformen la seva pell en un model tensional complet, tridimensional.”

En aquest llibre apareix un quadre comparatiu de diferents tipologies estructurals en acer i 

formigó, elaborat per Fazlur Khan. “Un gràfic elemental preparat per Fazlur Khan concloeix 

aquesta cerca iniciada el 1953 sota la direcció de Mies van der Rohe”, en ell fa explícits els 

paràmetres sota els quals es desenvoluparà necessàriament l’espai d’oficines en les següents 

dècades. En el quadre II sobre l’evolució estructural dels gratacels, els autors del llibre 

inclouen l’estructura del Toronto Dominion Center dins de la tipologia estructural de: “Pòrtics 

i pantalles”.



Ábalos, Iñaki i Herreros, Juan. Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea 1950-2000. 

Madrid : Nerea, 2000, p. 74-75.

4.1 Els efectes de l’escala en l’arquitectura

1 Blaser, Werner. The architecture of our time. A: Blaser, Werner. Mies van der Rohe : The 

Art of Structure [Die Kunst der Struktur]. Basilea [etc] : Birkhäuser, 1993.

2 Mies van der Rohe, Ludwig. Una conversación con Mies van der Rohe, per Christian 

Norberg-Schulz, 1958, a: Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Madrid 

: El Croquis, 1995, p. 514-515.

3 “El 1961 Myron Goldsmith, associat de Skidmore, Owings and Merrill, va venir a l’IIT 

com a professor d’arquitectura i va ser contractat pel professor George Danforth per 

a dirigir el programa de grau (...). També va portar a Fazlur Khan, un cèlebre enginyer 

estructural i també associat de Skidmore, Owings and Merrill, a l’IIT el 1963 com a professor 

d’arquitectura. (...) La col·laboració de Myron Goldsmith i Fazlur Khan des de finals dels 

cinquanta donarà lloc a una de les més fructíferes investigacions sobre el gratacel americà. 

La seva tasca com a professors a l’IIT dirigint nombroses tesis experimentals va promoure 

un fèrtil espai per a la reflexió teòrica, trobant en SOM, on tots dos eren associats, una 

immillorable estructura operativa. (...) Tots dos emprendran un programa que tindrà els seus 

millors resultats al llarg de la dècada dels seixanta: explorar la construcció en alçada des del 

replantejament de la idoneïtat de les estructures reticulades”. 

Ábalos, Iñaki ; Herreros, Juan. Técnica y Arquitectura en la ciudad contemporánea, 1950-

1990. Madrid : Nerea, 1992, p. 59-62.

4 Chang, Pao-Chi ; Swenson, Alfred. Architectural Education al IIT 1938-1978. Chicago : 

Illinois Institute of Technology, 1980, p. 155.

5 Javier Ferrándiz, director d’aquesta tesi, em va explicar en una de les reunions sobre 

aquest treball, que un dels científics que més admirava Mies era Edison. Edison provava 

amb tots els metalls fins esgotar l’invent, com fa Mies amb els projectes i la construcció 

quan prova tots els detalls possibles amb cada pilar. Recordem que la AEG, de la qual Peter 

Behrens era arquitecte i amb qui havia treballat Mies a Berlín, tenia el dret sobre les patents 

europees d’Edison, podem dir que la AEG era l’empresa alemanya d’Edison, i per tant no és 

d’estranyar que els arquitectes haguessin conegut de prop el científic i els seus avenços en la 

tecnologia de la electricitat.

6 Goldsmith, Myron. Bauten und Konzepte : Buildings and Concepts. Blaser, Werner (ed.). 

Basilea ; Boston ; Stuttgart : Birkhäuser, 1987.

4.3 La lògica constructiva del pilar

1 “Jo vull que les coses siguin senzilles. Fixi’s: una persona senzilla no és un simple. M’agrada 

la senzillesa perquè m’agrada la claredat, no perquè sigui més barat ni res d’això. No pensem 

mai en reduir despeses quan treballem. Clar que també volem trobar noves possibilitats i 

investigar-les. Però, si no sembla que allò obri realment un camí nou, no temem mantenir-nos 

en allò que és vell; per exemple en allò que hem trobat abans. Així, sap?, jo no dissenyo tots 

els edificis de forma diferent. Només si la tasca o la funció ho exigeixen treballem en noves 

possibilitats. De qualsevol manera, no són efectes nous allò que perseguim. M’interessa 

l’estructura clara. Tant si la fas amb plastilina o amb allò que tinguis. No importa. La gent 

diu que el formigó, com que és un material plàstic, pot utilitzar-se per a qualsevol cosa. 

Però això no és veritat. Si vols una estructura clara, has d’utilitzar el formigó també amb 

claredat. Saps que també es pot utilitzar sense claredat. Però jo no faig això. Jo vull una 

arquitectura estructural, perquè crec que és l’única manera que podem tenir una comunió 

amb les essències de la nostra civilització. De fet, prefereixo l’acer al formigó. He discutit 

sovint amb Häring, barallant-me amb ell, com un fa amb els amics. Li he dit: “La teva 

arquitectura orgànica, no hauries de dir-li orgànica. Hauries de trobar un altre terme”. Així 

que ell va provar “organhaft”. I, a propòsit d’això, li vaig dir també: “Les nostres bigues 

d’acer, han nascut rectes, oi? Costa un gran esforç doblegar-les.” L’arquitectura no és un 

còctel.”  Entrevista per a la American Radio University a Berlín, 1966. Publicada amb el títol 

“Mies habla” a “Ludwig Mies van der Rohe. Escritos, diálogos y discursos”. Colección de 

Arquilectura, núm. 1, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1993, 
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p. 97.

2 Mies van der Rohe, Ludwig. Una conversación con Mies van der Rohe, per Christian 

Norberg-Schulz, a: Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Madrid : El 

Croquis, 1995, p. 514-515.

3 Fletcher, Banister. A History of Architecture on the Comparative Method: for students, 

craftsmen, & amateurs. 8a ed. London : Whitefriars Press, 1928.

Segons David Sharpe, Mies considerava aquest llibre de referència en la formació dels 

arquitectes del IIT. A més, aquest llibre també forma part de la biblioteca de Mies conservada 

a la University of Illinois at Chicago. Fletcher utilitza el mètode comparatiu per a analitzar 

l’arquitectura de les diferents cultures i ho fa tant a partir de l’anàlisi dels diferents elements 

arquitectònics -entre ells els pilars-, com de les circumstàncies històriques i econòmiques 

que condicionen cada cultura.

4 Padovan, Richard. Machines à Méditer. A: AAVV. Mies van der Rohe: architect as educator. 

Achilles, Rolf ; Harrington, Kevin ; Myhrum, Charlotte (ed.). Chicago : Illinois Institute of 

Technology, 1986, p. 17.

5 Mies van der Rohe, Ludwig. Conversaciones con Mies van der Rohe. Puente, Moisés (ed.). 

Barcelona : Editorial Gustavo Gili, 2006, p. 66-67; i a Peter, John. The oral history of modern 

architecture, Abrams, 1994, p. 164-165. 

6 Mies van der Rohe, Ludwig. Conferència de 1926. A: Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe. La 

palabra sin artificio. Madrid : El Croquis, 1995, p. 383-384.

7 Segons Franz Schulze, Spengler era filòsof de capçalera de Mies.

Schulze, Franz. Mies van der Rohe: una biografía crítica. En col·laboració amb l’Arxiu Mies van 

der Rohe del Museu d’Art Modern de Nova York. Madrid: Hermann Blume, 1986.

8 Nieto Alcaide, Víctor. La luz, símbolo y sistema visual. 7a ed. Madrid : Càtedra, 1978. 

9 Una comparativa de les columnes i pilars de diferents cultures aplicant el punt de vista 

morfològic de Spengler pot aclarir el perquè de la forma de cadascuna d’elles.

El paisatge on arrela la cultura egípcia és la vall del Nil, amb crescudes periòdiques que 

aporten la fertilitat necessària per a l’assentament d’una agricultura, i el desenvolupament 

d’un sistema econòmic estable. La imatge d’aquest paisatge és la del camí lineal que s’estén 

cap endavant en una única direcció. Aquesta és la idea principal que expressa l’arquitectura 

egípcia. “Els temples-sepulcre egipcis són camins excavats a la roca, les piràmides són 

camins coberts de blocs de pedra la funció i objectiu dels quals és precisament obrir aquest 

camí en el seu interior”.

El temple egipci està tancat per un recinte murari, i l’edifici és un interior. Les sales, una 

rere l’altra, s’ordenen segons un recorregut lineal. L’estructura egípcia, construïda amb 

pedra, és arquitravada, i les columnes, d’aspecte massiu i colossal, interiors. Es disposen 

molt properes entre elles reforçant la imatge unidireccional del camí. De formes bulboses, 

recorden plantes autòctones de la vall del Nil, com papirs o lotus. Els dibuixos i baixrelleus 

representats als seus fustos en bandes horitzontals, es superposen i enllacen uns amb altres 

en la mateixa direcció del camí, evitant qualsevol desviament lateral, i reforçant la idea del 

camí que expressa el conjunt arquitectònic, segons Spengler, a semblança del riu Nil, on va 

néixer. Els diferents recursos arquitectònics expressen aquesta imatge primària. Al llarg de 

l’eix longitudinal dels temples egipcis, es succeeixen diferents espais i cambres cada vegada 

més privades, fins arribar a la sala de la barca sagrada i el santuari, la cambra que allotja la 

divinitat.

Les columnes clàssiques envolten l’exterior dels temples, apareixen gairebé com un 

element decoratiu molt properes entre elles i amb un mur de fons, també molt proper, que 

tanca l’espai interior. Segons Spengler, els clàssics adopten la columnata dels egipcis i donen 

la volta a la construcció com un guant, l’interior no requereix cap dedicació artística, mentre 

que l’exterior dóna el caràcter a l’edifici, que actuarà com “un bloc en el paisatge”.

L’interès de la cultura clàssica per la definició dels cossos fa que les columnes adoptin cada 

vegada més detalls decoratius escultòrics. La llum del Mediterrani ressalta els contrastos 

de llum i ombra, ressaltant el caràcter escultòric de l’arquitectura. Els grecs donen més 



importància als cossos que a l’espai, i per això l’ordre a l’arquitectura el dóna la successió 

d’elements, el ritme de les peces, en lloc de l’espai que pot haver-hi entre ells. D’aquesta 

manera, la regularitat en la successió de tríglifs i mètopes fa que les últimes columnes 

s’apropin més entre elles i disminueixin els intercolumnis dels extrems. Segons Spengler, els 

grecs no coneixen la paraula espai, ni, per tant, els seu significat (Spengler, O., op. cit., p. 

358).

L’arquitectura clàssica també corregeix els efectes de fuga amb l’objectiu d’evitar qualsevol 

sentit de profunditat de l’espai i que la mirada no se’n vagi a l’infinit. Per tal que l’edifici 

aparegui com un cos cada element, incloses les columnes, es corba i dimensiona de manera 

diferent. L’edifici sembla girar sobre sí mateix i evita estendre la mirada més enllà de 

l’objecte, adquirint una aparença perfectament estàtica. 

Segons Spengler, l’ànima clàssica s’expressa mitjançant l’estàtica dels cossos, i constitueix 

la més radical oposició a la dinàmica de l’ànima occidental. El paisatge de les múltiples i 

petites illes del Mar Egeu condiciona l’expressió de l’arquitectura clàssica. De la mateixa 

manera, en la literatura clàssica els motius es succeeixen de forma indefinida sense una 

transició d’un a l’altre i la tasca de l’artista s’aplica principalment als detalls (Spengler, O., op. 

cit., p. 369).

La columna àrab neix al desert, on les condicions extremes condicionen l’arquitectura. 

El material amb el qual es construeix és el maó, petit i fàcil de fabricar i transportar, i 

els avanços estructurals en arquitectura es dirigiran al perfeccionament de la cúpula i 

la construcció de l’espai interior que, segons Spengler, reprodueix la imatge de la cova. 

L’ornamentació de mocàrabs reprodueix la textura de la cova. Les petites entrades de llum 

a través de les cúpules potencien els jocs lluminosos i els efectes centellejants dels mosaics 

i daurats de la ceràmica vidriada que cobreixen els interiors, sempre mantenint la prioritat 

de la penombra. Encara que l’espai més representatiu sigui la cúpula, també es construeixen 

arcades sostingudes per columnes. A la Mesquita de Còrdova, els arcs de mig punt es 

superposen als arcs de ferradura, que no sostenen cap mur, però arriostren les columnes i 

permeten més alçada. La successió de pilars i arcs superposats s’estén a la totalitat de l’espai 

interior, ocultant els sostres de fusta i les parets perimetrals com si fossin les palmeres 

d’un oasi. Les columnes àrabs no tenen cap mena de continuïtat amb les nervadures de les 

cúpules, que són purament ornamentals.

L’arquitectura clàssica es planteja des de l’exterior, l’àrab ho fa des de l’interior, i l’occidental 

comença a l’interior, però té la necessitat d’expressar-se també a l’exterior. Els intercanvis 

entre cultures són molts, i l’adopció inicial de construccions veïnes, habitual, però el tipus 

d’espai amb el que cadascuna s’expressa en l’arquitectura és el que li dóna sentit.

10 Spengler compara la finestra àrab i l’occidental: “Quan eren pràcticament imprescindibles, 

s’obrien en allò més alt, per a eliminar-les de la impressió artística, com succeeix a 

les basíliques orientals. L’arquitectura de la finestra és, en canvi, un dels símbols més 

significatius de la manera com l’ànima fàustica sent la profunditat, símbol que només es 

troba a la cultura occidental. Aquí es percep clarament la voluntat d’irradiar a l’infinit aquella 

voluntat que s’afirma més tard a la música del contrapunt, nascuda sota aquestes voltes i el 

món incorpori de la qual segueix sent el mateix món del gòtic primitiu”. Spengler, Oswald. La 

decadencia de Occidente I. Bosquejo de una morfologia de la historia universal, traduït per 

García Morente, Manuel, Madrid : Ed. Espasa-Calpe, 1966, p. 359.

11 Spengler, Oswald. La decadencia de Occidente I. Bosquejo de una morfologia de la 

historia universal, traduït per García Morente, Manuel, Madrid : Ed. Espasa-Calpe, 1966, p. 

363, 401-403.



319

3. Mesquita de Còrdova. Naus del “Abd 

al-Rahman I, segle VIII.

Les columnes i les dues fileres d’arcs 

superiors construeixen un espai interior, 

reproduint la imatge de refugi que 

ofereixen la cova i l’oasi.

4. Església de Saint-Denis, París, 1231.

Els reflexos de colors a través de les 

vidrieres reprodueixen la imatge de la 

llum del bosc a traves dels arbres.

1. Gran temple de Ramsés II. Abu 

Simbel, cap a 1260 a.C. 

Els pilars amb la forma del rei 

acompanyen el camí enterrat, fins 

el santuari, al més profund de la 

muntanya.

2. Mnèsicles. Propileus, Atenes, 437-

432 a.C.

Les columnes, molt juntes entre sí, 

es superposen a un mur també molt 

proper. Els arquitectes greco-romans 

no pretenien gaudir del paisatge des 

de l’interior de l’edifici, sinó del cos 

de l’edifici des de l’exterior, com un 

element aïllat al paisatge, tancat en sí 

mateix, un cos escultòric.



1. David Sharpe. Dibuix realitzat 
durant l’entrevista del 10.09.2002, 
on estableix un paral·lelisme entre 
el muntatge dels perfi ls de la 
Galeria de les Màquines de París i 
els del pilar cruciforme del Pavelló 
Alemany de Barcelona de Mies van 
der Rohe.
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Entrevistes

El 2002, durant la segona estada a Xicago, vaig poder entrevistar-me amb en 
David Sharpe i en George Danforth, alumnes i col·laboradors de Mies, i professors 
de l’escola d’arquitectura del IIT al Crown Hall.

Entrevista amb en David Sharpe (10.09.2002)

Arquitecte, professor associat i director del programa de tesi del College of 
Architecture (Escola d’Arquitectura) del Illinois Institute of Technology. Temes 
de recerca que desenvolupa: edificis en alçada, estructures de grans llums, 
disseny urbà, anàlisis del disseny. Director del programa de postgrau de Tesis 
Doctorals i Masters de l’Escola d’Arquitectura de l’IIT. Va ser alumne de Mies van 
der Rohe a l’IIT i va començar la seva carrera professional col·laborant a l’oficina 
de Mies entre 1958 i 1960. Posteriorment va treballar per a Skidmore, Owings 
and Merrill durant vint anys. És professor de l’IIT des de 1962. Em va rebre el 10 
de setembre de 2002 al departament de recerca d’estructures, al soterrani del 
Crown Hall. Contínuament consultava llibres de referència que tenia al despatx 
del departament per tal d’aclarir els fonaments arquitectònics que em permetrien 
interpretar amb el millor encert possible l’obra de Mies a través del pilar. Les 
seves correccions i comentaris van ser molt valuosos per al desenvolupament 
d’aquest treball, i li agraeixo molt la seva dedicació i aclariments.

El pilar cruciforme de peces petites

Segons David Sharpe, a Europa no hi havia perfils laminats (“rolled steel”), 
s’havien de construir expressament. Per aconseguir els perfils angulars s’havien 
de doblegar i posteriorment unir-los. A Europa s’utilitzaven els elements de 
fossa (“cast-iron”), que funcionen molt bé com a suports, però no com a bigues. 
Al material se li deia “pig-iron”, i treballava molt bé a compressió, però no a 
tracció. Per a fabricar bigues en gelosia s’havien de muntar mitjançant segments 
de peces de fossa i forja (“wrought-iron”). En aquell moment, David Sharpe 
va fer referència a la Galeria de les Màquines i la Torre Eiffel construïdes per a 
l’exposició internacional de París de 1889.

Segons David Sharpe, el pilar cruciforme està fet de la mateixa manera, es va 
construir a partir de 4 platines doblegades en angle, unides entre sí mitjançant 
uns separadors (“spacers”). Com que el resultat era “lleig”, Mies el folrava amb 
una làmina de crom. I ho va fer així tant a Barcelona com a Brno.
Aquests comentaris m’han estat de gran utilitat, encara que cal afegir la següent  
matisació: en realitat els perfils del pavelló i la casa Tugendhat no són perfils 
doblegats, sinó perfils laminats estructurals, muntats amb reblons, ja que encara 
no existia la soldadura. (E. Jiménez)

Mies utilitzava els perfils que la indústria posava al seu abast.
Mies mai no va inventar res.

Respecte a la pregunta sobre com li deia Mies a aquest pilar, David Sharpe ens 
contesta que ell li deia “star column”, igual que al pilar cruciforme de la Galeria 
Nacional de Berlín, també “star column”.



3. Eva Jiménez, anotacions sobre 
els comentaris de David Sharpe, 
10.09.2002

Ens va recomanar llegir l’article “Misconceptions of Mies” publicat al Architectural 
Review, de febrer de 1972, de John Winter.

Segons explica David Sharpe, quan Mies va anar als Estats Units es va trobar els 
“rolling beams”, perfils d’acer laminat. L’acer al roig passava molts cops per una 
fresadora, s’anava aprimant i estirant, canviava la seva estructura molecular i es 
feia més fort: d’aquesta manera el ferro es converteix en acer.

Als suports, l’acer és el material que treballa, el formigó només funciona com 
a protecció contra incendis (fired proofing). Les estructures d’una planta no cal  
protegir-les contra incendis, s’han de protegir les estructures de 2 o més plantes.

El formigó que s’aboca als pilars dels Lake Shore Drive 800-860 és gairebé 
ciment, morter líquid, ja que l’espai entre les peces era molt reduït, i en la cara 
interior a l’edifici es posaven uns elements de plàstic per donar-li al pilar la secció 
quadrada.

Al Pavelló de Barcelona no podia situar el pilar a l’extrem perquè no hauria 
suportat els esforços de flexió. No era fàcil resoldre l’encontre del pilar amb la 
coberta. La coberta és plana per sota, però no per dalt. Amb els pilars interiors 
a l’estructura, la coberta podia tenir més secció sobre els pilars i aconseguir el 
cantell més prim possible al perímetre de la coberta. La unió d’aquest pilar amb el 
cantell del forjat no hagués estat una bona solució.

2. Eva Jiménez, anotacions sobre 
els comentaris de David Sharpe, 
10.09.2002. 
El cantell més prim del pla de la 
coberta té el mateix gruix que els 
plans verticals, formant part del 
mateix llenguatge de plans que 
conformen l’espai neoplàstic amb 
girs i desplaçaments.

A la Galeria de Berlín l’encontre entre el pilar i la coberta és un acord sense 
moment. La unió és d’una polzada, perquè no hi ha moment. I també és una “star 
column”, encara que aquest és un altre pilar clarament diferent.

Al Convention Hall, el pilar recorre tota l’alçada de l’edifici: tot l’espai i la coberta 
(room + roof).

Després està el pilar cruciforme quan es lliura amb moment. El Toronto Dominion 
Bank funciona com una gàbia. Aquest tipus de pilar permet que els encontres amb 
les jàsseres en les dues direccions siguin perfectes, no s’han de tallar les ales.
En el cas del pilar grey l’encontre entre pilar i jàssera geomètricament només és 
correcte en una direcció, en l’altra l’acord no és perfecte, s’han de tallar les ales.
Quan els perfils d’acer a les cobertes eren molt llargs els reforçava amb més 
platines a les ales.

L’elecció del pilar respon a l’intent de resoldre la geometria als encontres amb 
la coberta. Amb el pilar cruciforme els detalls constructius dels encontres amb 
les cobertes són geomètricament més correctes o més elegants que amb el pilar 
grey.
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Els dos pilars cruciformes, conceptualment són el mateix pilar, però un està 
fabricat amb 4 perfils L i l’altre amb 2 perfils grey, i el resultat són dos pilars 
diferents. El pilar de la Galeria Nacional i el de l’oficina de correus del Chicago 
Federal Center també són dos pilars diferents.
El pilar grey i el grey protegit per incendis de secció quadrada també és el mateix.
El pilar dels gratacels té muntants, igual que el cruciforme a l’Administration 
Building de la Universitry of Chicago.
El segon pilar cruciforme permet connexions fàcils en les dues direccions, “easy 
connections in both directions”.
Potser David Sharpe hagués estructurat la tesi en aquests dos grans grups: star 
column (pilar cruciforme) i beams (grey), però a mi m’ha semblat més correcte 
dividir-ho en tres, perquè responen a tres èpoques i tres contextos tecnològics 
diferents.  (E. Jiménez)

Mies també utilitza l’alumini per als muntants d’alguns gratacels. L’alumini és un 
material extruït i es pot modelar molt més que l’acer, que s’ha de rodar. L’acer és 
pintat i l’alumini és anoditzat, t’evites pintar-lo.

Sembla que Mies sempre feia trencament de pont tèrmic a les fusteries.
Als edificis d’habitatge hi ha finestres practicables (operating windows) per 
a poder ventilar. Als edificis d’oficines no hi havia finestres practicables, per 
problemes de vent.

A la torre d’apartaments de Lafayette Park, Mies utilitza un muntant diferent 
perquè les dimensions de les finestres són molt més grans, i segurament les 
proporcions ens semblen molt més elegants. Però aquesta proporció només la fa 
servir aquesta vegada, ja que amb la finestra tan gran l’espai interior té menys 
opcions de distribuir els envans i prefereix tornar a utilitzar un mòdul més petit 
però que permeti més flexibilitat en la distribució o divisió de l’espai interior.

La IBM és l’edifici més eficient de Mies. Els muntants produeixen molta ombra 
durant moltes hores del dia i aleshores rendeixen tèrmicament com si fossin 
lames. Les zones fredes de l’edifici es compensen amb les zones calentes per un 
sistema d’aire condicionat, similar al funcionament d’una bomba de calor, que 
aprofita l’aire en les dues direccions mitjançant termòstats. Era una màquina 
tèrmicament perfecte. El calor que treu de les zones calentes l’aprofita per 
escalfar les zones fredes.

La gent diu que quan Mies va venir als Estats Units va canviar molt la seva 
arquitectura, però l’únic que va ser diferent va ser l’escala.
A Europa no es podia fer un gratacel.

Em recomana la lectura de la revista Inland Architect, de març-abril de 1986.

El treball de Mies es basa en el material, en la construcció, i el problema que es 
planteja és com girar la cantonada.
Segons David Sharpe, Mies envoltava els edificis segons dos criteris bàsics que 
regeixen fins i tot les primeres arquitectures de la nostra cultura.
Tenint en compte que l’estructura dóna l’ordre a l’edifici, aquestes estructures es 
poden acabar amb:
. cantonades gòtiques (“gothic corners”)
. cantonades renaixentistes (“renaissance corners”)

4. Eva Jiménez, anotacions sobre 
els comentaris de David Sharpe, 
10.09.2002



Al sistema gòtic, els finals dels edificis són talls, seccions.
En canvi, al Renaixement la cantonada gira amb el mateix material utilitzant 
pilastres. A la cantonada renaixentista apareix la pilastra. Es podria dir que els 
muntants a l’obra de Mies són equivalents a les pilastres del Renaixement.
Al gòtic els edificis no podien girar així, degut als contraforts i les dimensions de 
tot. Tot era molt gran.

El gòtic era unidireccional i el problema era com acabar els edificis. La part de 
darrera feia un absis radial, la mateixa solució al llarg de la nau tancava en cercle 
l’espai i a la part de davant posaven un parell de torres i portes per a entrar. Tot 
això era en realitat una pantalla (“screen”).

David Sharpe ens recomana revisar i recordar el pas del romànic al gòtic.

Al romànic les formes són més pures. En planta les crugies formen quadrats, 
i l’estructura de les naus laterals, també quadrats, són proporcionals als de la 
nau central. “Romanesque structure always was a square. They are using both 
directions, equal sistem”. Però al gòtic, apareixen rectangles i per resoldre’ls 
geomètricament apareix l’arc apuntat: l’alçada de les dues crugies és la mateixa, 
en canvi l’amplada és diferent en una i altra direcció. Temps després d’aquesta 
entrevista em vaig adonar que aquesta és la mateixa explicació que Mies els 
hauria fet als seus alumnes amb el dibuix de 1957 conservat al MOMA.

6. Eva Jiménez, anotacions sobre 
els comentaris de David Sharpe, 
10.09.2002

5. Mies van der Rohe. “Taking 
notes”. Dibuixos realitzats durant 
una discussió amb estudiants de 
grau, 1957.
Mies compara les proporcions de 
l’estructura romànica i la gòtica. El 
canvi de les proporcions quadrades 
del romànic a les rectangulars del 
gòtic donen lloc a l’arc apuntat.
Sembla que també estableix un 
paral·lelisme entre les naus laterals 
de les estructures gòtiques, més 
baixes que la nau central, amb el 
porxo perimetral de baixa alçada 
del Convention Hall.
En aquest dibuix també es pot 
trobar una certa equivalència 
estructural entre el paper que fa 
el contrafort del gòtic i el voladís 
de les estructures d’acer, ambdós 
compensen les empentes laterals 
de la coberta.

Al Romànic l’espai i el pilar havien de ser quadrats, perquè resolia els encontres 
de dues voltes de les mateixes dimensions i característiques.
La volta gòtica és més estable i suporta terratrèmols, el romànic no. Per això no 
queden tantes construccions romàniques.
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El Perlstein té una cantonada renaixentista. No ho és la cantonada de la part de 
darrera.

Si avançava la pell per davant del pilar per deixar passar l’aire condicionat, en lloc 
d’endarrerir-la, podia mantenir la cantonada renaixentista. Segons David Sharpe, 
no era necessari el muntant del pilar, però Mies el posava per raons visuals.

7. Eva Jiménez, anotacions sobre 
els comentaris de David Sharpe, 
10.09.2002

8. Eva Jiménez, anotacions sobre 
els comentaris de David Sharpe, 
10.09.2002

El gòtic és unidireccional. Es planteja el problema de l’estructura i només té una 
façana, als costats té contraforts.
El Renaixement és bidireccional i mitjançant l’ús de pilastres resol el problema 
d’haver de tenir més d’una façana.

La casa McCormick té una cantonada gòtica. Greenwald li va proposar a Mies 
construir habitatges unifamiliars amb les mateixes façanes que els apartaments 
de Lake Shore Drive 800-860, així va sorgir la casa McCormick.

La Post Office té una cantonada renaixentista.

Al Carman Hall el pilar interior també és cruciforme, però de formigó. Hagués 
estat més econòmic de secció rectangular, però Mies decideix que la cantonada ha 
de ser igual als dos costats i per això el pilar de cantonada és en L, igual que als 
dos costats de la cantonada, renaixentista.

Per entendre l’arquitectura romànica i gòtica, David Sharpe ens recomana la 
lectura de “A history of Architecture on the comparative methode” de Sir Banister 
Fletcher, i ens mostra les il·lustracions que apareixen en l’edició que té al seu 
despatx de 1948.

També té sobre la taula i consultem “Manual of Steel Construction” del American 
Institute of Steel Construction.

David Sharpe acaba els seus comentaris recordant que l’estructura et dóna ordre 
(“structure gives you order”) i tal com ens diu, això és un principi fonamental que 
sempre intenta traslladar als seus alumnes de l’IIT.



9. George Danforth, 29.08.2002

10. George Danforth, 29.08.2002
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George Edson Danforth (1916-2007)

George Edson Danforth va ser alumne de Mies van der Rohe al Illinois Institute 
of Technology de Xicago, i col·laborador a la seva oficina entre 1939 i 1944. 
Va ser professor al IIT de 1941 a 1953, i al Western Reserve University de 
Cleveland, entre 1953 i 1959. Director del Departament d’Arquitectura de l’IIT 
per recomanació de Mies van der Rohe, al qual va succeir el 1959, i fins 1975. 
Sempre va compaginar la seva carrera acadèmica amb l’exercici de la professió 
com a arquitecte des de la seva pròpia oficina. L’equip d’arquitectes encarregats 
de la reconstrucció del Pavelló alemany de Barcelona el 1986, li va demanar la 
supervisió del projecte i les obres.

Durant la segona estança a Xicago, el meu soci Xavier Llobet i jo, vam poder 
entrevistar-nos amb en George Danforth al seu apartament dels 860 Lake Shore 
Drive, el 29.08.2002. Cadascun de nosaltres desenvolupàvem les nostres tesis 
doctorals sobre Mies. Xavier Llobet sobre la idea de ciutat que s’amagava darrera 
els seus projectes, i jo, sobre el pilar. A partir d’aquesta entrevista amb George 
Danforth, vam tenir contacte amb ell cada dia. El seu interès per ajudar-nos a 
desenvolupar les nostres investigacions i organitzar les properes entrevistes va 
ser especialment valuós per nosaltres. Xavier Vendrell, arquitecte català establert 
a Xicago i professor de projectes arquitectònics a l’escola d’arquitectura de la 
University of Illinois at Chicago, ens havia presentat a Martha Thorne, associate 
curator del Department of Architecture del Art Institute of Chicago, i Martha 
Thorne ens va posar en contacte amb en George Danforth.

Ens ha rebut al hall del bloc d’apartaments. Com que estava en obres, per tal 
d’evitar el soroll, hem anat al hall del bloc veí. Després de presentar-nos, hem 
començat a explicar les nostres investigacions desenvolupades fins aleshores. Ens 
interessava molt poder parlar amb persones properes a Mies, i ningú millor que 
George Danforth, per assegurar-nos el punt de vista i l’orientació que li estàvem 
donant a les nostres recerques. George Danforth es va interessar molt per les 
nostres explicacions.

Va pujar a l’apartament per tal d’ensenyar-nos un llibre. Una vegada a dalt, 
a través del porter, ens va convidar a pujar i parlar tranquil·lament al seu 
apartament, l’apartament 53.

Primer vam parlar del pilar cruciforme del pavelló. Ens va explicar que havia anat 
diferents cops a Barcelona. El primer va ser per a la reconstrucció del Pavelló de 
Mies. Els arquitectes que feien la reconstrucció li van convidar per supervisar els 
dibuixos. Posteriorment li van convidar a visitar l’edifici. Es va quedar a l’Hotel 
Gaudí, davant del Palau Güell, va dir que li havia impressionat molt Gaudí.

Sobre el pilar en l’obra de Mies, Danforth diu que Mies no va inventar cap secció, 
només utilitzava els perfils existents al mercat, i establia noves relacions entre 
ells, amb els tancaments i les fusteries.

George Danforth va fer un dibuix de la secció del pilar cruciforme i el seu encontre 
amb l’entramat del forjat. Segons Danforth, les “channels” (UPN) connectaven els 
pilars amb l’estructura de la coberta (“connections between the columns with the 
span structure”).

El pilar cruciforme no responia a cap idea, sinó a la pròpia construcció. No obstant 
això, Peter Blake ja diu en el seu llibre “The master Builders” que Mies va utilitzar 
un pilar cruciforme encara que la H era la secció més estàndard.

La secció cruciforme expressa neutralitat, en tant que visualment no emfasitza 
cap direcció.
Les catedrals gòtiques emfasitzaven una direcció, i podien estendre’s en aquesta 
direcció com una “salsitxa”. El pilar H marca una direcció, com la catedral gòtica, i 
genera una estructura que permet estendre l’edifici.



No obstant això, els edificis amb els tercers pilars cruciformes són volums 
acabats, no tindria sentit pensar que es poden estendre en totes les direccions.
Delimita totalment el volum edificat.
Es un volum acabat. Un contenidor acabat.
“These buildings can’t be extended”
“In the gothic there is a direction that can be extended”.
“These buildings can’t grow, the placement is the work of Mies”.

Dels tres pilars, el primer pilar cruciforme és un pilar més domèstic, i el tercer 
pilar cruciforme respon a problemes de més gran complexitat estructural. Una 
estructura, una solució més complexa.

Kornacker va treballar un temps amb Mies calculant les seves estructures, 
s’entenien molt bé, treballaven molt junts. Frank Kornacker tenia problemes amb 
la beguda, va tornar d’Hongria i poc després va morir. Va treballar amb Mies 
als Promontory Apartments, els Lake Shore Drive Apartments i el Crown Hall. 
Després va treballar amb alguns enginyers de SOM, en especial amb Fazlur Khan.

Segons George Danforth, als primers Lake Shore Drive sí que era necessària la 
segona estructura pels esforços del vent. Als segons no. Als segons, la segona 
estructura es separa de l’estructura principal per deixar passar les instal·lacions 
d’aire condicionat i calefacció i no treballa estructuralment, però a Mies li sembla 
important seguir explicant el concepte de segona estructura visualment. I com li 
agrada, doncs ja està bé.

Durant la guerra l’acer era molt car, perquè es destinava a l’armament, per això 
els segons Lake Shore Drive van ser la meitat de formigó armat i la meitat d’acer. 
Un edifici tan alt treballava millor amb acer, per la flexió, per això van utilitzar 
meitat i meitat.

El pilar de formigó es pot afusar, perquè el material i el sistema d’encofrats ho 
permeten, però l’acer treballa diferent, és més complicat, els perfils són rectes 
(“straight”).

11. Mies van der Rohe. Galeria 
Nacional de Berlín.
Estudis sobre la forma afusada del 
pilar d’acer.
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El detall del maó en la façana de l’Alumni Memorial Hall, mostra o explica que la 
segona estructural no és estructural, sinó una pell.

Quan hem parlat sobre les primeres perspectives de l’IIT on apareixen els edificis 
amb pilar cruciforme m’ha comentat que ell feia aquestes perspectives, eren 
per a aconseguir finançament per a la construcció dels edificis del campus. A 
les façanes s’afegia la retolació d’Edifici d’Enginyeria Civil, perquè era més fàcil 
aconseguir finançament per als edificis destinats a les enginyeries, que per a 
altres.

Quan l’espai és un únic espai no cal protegir el pilar contra incendis, però sí si 
l’espai està subdividit en sales, o aules. Per això l’estructura de la sala principal 
del Crown Hall no està protegida.

Ens hem fet una foto junts de record. 
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Al programa de doctorat “El sentit de l’arquitectura moderna” vaig aprendre a 
entendre l’arquitectura des de la construcció de l’espai, sense buscar justificacions 
externes a la pròpia arquitectura. Vaig aprendre de quina manera l’època 
condiciona i, alhora, permet una determinada arquitectura, i que va ser l’època 
la que a principis del segle XX va obrir el pensament dels artistes i arquitectes 
en la direcció de les avantguardes. Amb aquest punt de vista i amb l’ajut de 
Javier Ferrándiz vaig escollir com a tema de tesi el pilar en Mies van der Rohe. El 
seguiment de tot el procés per part del meu director de tesi ha estat fonamental 
per poder avançar en cada fase de la recerca, i agraeixo especialment la seva 
disponibilitat al llarg d’aquests últims tretze anys.
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que he pogut fer a Xicago, Nova York, Detroit i Berlín, i les persones que he 
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nostres tesis doctorals sobre Mies, però centrades en aspectes molt diferents. 
Xavi sobre Mies i la ciutat, i jo, sobre el pilar en Mies van der Rohe. Martha 
Thorne, arquitecta del Department of Architecture de The Art Institute of Chicago, 
ens va facilitar el contacte d’algunes persones que havien desenvolupat treballs 
rellevants sobre Mies, i de professors de l’IIT que van conèixer a Mies i que ens 
ajudarien molt en les nostres recerques. Les converses amb David Sharpe i 
George Danforth, professors de l’IIT i antics alumnes i col·laboradors de Mies, han 
estat un gran tresor durant el període de recerca. Les seves valoracions sobre el 
treball han estat claus per a centrar el punt de vista i desenvolupar la tesi. També, 
conèixer a June i Paul Finfer i els seus treballs sobre l’obra de Mies, em van 
permetre entendre detalls importants de la casa Tugendhat o la casa Farnsworth. 

Agraeixo a Tanja Morgenstern, del Baukunstarchiv, Akademie der Künste de 
Berlín, la seva ajuda en la consulta de l’arxiu de Konrad Wachsmann, tant durant 
la meva visita a Berlín, com abans i després del viatge, amb intercanvis de 
correus electrònics i imatges escanejades que aclarien detalls i consolidaven les 
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de l’obra d’Albert Kahn. Al professor Rüdiger Wormuth, de l’Hochschule Osnabrück 
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postal per aclarir-me les estructures tridimensionals de Konrad Wachsmann i 
la construcció de la Galeria Nacional, l’aixecament de la qual va poder gaudir 
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