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2.0. INTRODUCCIÓ

Al llarg de la seva dilatada trajectòria professional Mies van der Rohe va mantenir una 

HVWULFWD�REVHUYDQoD�HQ�UHODFLy�D�O¶KRULW]RQWDOLWDW�GHOV�SODQV�TXH�GH¿QLHQ�L�DFRWDYHQ�OD�VHYD�

arquitectura. Al punt de que, malgrat l’elevació del pla del terra en bona part de la seva 

REUD��0LHV�PDL�QR�YD�XWLOLW]DU�XQ�VRO�SOD� LQFOLQDW�SHU�D�VDOYDU�XQ�GHVQLYHOODW� WRSRJUj¿F�R�

connectar les diferents cotes dels seus projectes. 

L’interès constant de Mies pels podis traspassa la simple condició instrumental del recurs 

per a caracteritzar-se com una de les invariants més substantives de la seva arquitectura. 

A més, tal i com aquest escrit indaga, l’arquitecte alemany recorrerà sovint al podi sense 

que el lloc o el programa invoquin necessàriament la seva presència. Mies reincidirà en 

l’enlairament de la cota d’accés dels seus projectes públics, llevat dels casos en que el 

SURJUDPD�R�HO�OORF�KR�GL¿FXOWLQ��HYDFXDFLy�GH�JUDQV�DIRUDPHQWV��WUDYHVVDPHQW�GH�FDUUHUV��HWF��

Tal i com el present treball pretén mostrar, els recursos formals que l’arquitecte desplega al 

llarg del temps no són els mateixos, si no que es van ajustant a l’evolució de la seva obra 

�HQ�SDUDOāOHO�D�OD�GH�OD�WLSRORJLD�HVWUXFWXUDO��DL[t�FRP�D�OD�GLIHUHQW�HVFDOD�TXH�DTXHVWD�SUHQ��

Des de l’inici de la seva trajectòria professional Mies introdueix el podi. Primer, sota 

O¶LQÀXqQFLD�VFKLQNHOLDQD��FRP�D�UHFXUV�HVVHQFLDOPHQW�HVWLOtVWLF��$�SDUWLU�GH�OD�FDVD�GH�IRUPLJy�

i, especialment, des del Pavelló de Barcelona, ja com registre més personal.

A la dècada dels trenta, amb l’absència d’encàrrecs i, per tant, de llocs, Mies suprimeix els 

podis dels seus projectes i els substitueix pels murs recintats de les cases pati. Una mostra 

PpV�GH�OD�YLQFXODFLy�GH�OHV�SODWDIRUPHV�PLHVLDQHV�DPE�HOV�OORFV�TXH�DTXHVWHV�YHUL¿TXHQ�L�D�OD�¿�

transformen. L’arquitectura oberta del pavelló es transmutarà en l’arquitectura closa del pati. 

A l’inici de la seva etapa americana, l’arquitecte recupera els podis, a diferents escales: Per 
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un costat, estenent-los com a grans espais urbans (com al Campus de l’IIT, al Convention 

+DOO�R��SRVWHULRUPHQW��D�/DID\HWWH�3DUN���(Q�O¶DOWUH�H[WUHP��FRPSULPLQW�HO�SRGL�¿QV�D�XQ�UHSOj�

(com la Farnsworth, el Crown Hall, o el Cullinan Hall). En tots els casos, aquest element, 

esdevé un espai d’aproximació rellevant als respectius projectes. 

També a Lake Shore Drive, però particularment a partir del Segram, com a prolegomen dels 

SURMHFWHV�GH�JUDQ�DOojULD��7RURQWR��0RQWUHDO��&KLFDJR��0LHV�VXSRUWD�HO�FRQMXQW�G¶HGL¿FDFLRQV�

sobre una plataforma que, a part d’enquibir parts de programa, es constitueix com a espai 

urbà de transició que trava l’obra amb la ciutat. 

Al projecte de la Neue Nationalgalerie de Berln, darrera gran obra del mestre alemany, Mies 

WDQFD�HO�EXFOH�L�UHFXSHUD�HO�SRGL��3HUz�MD�QR�VHUj�DTXHOO�JHVW�FDOāOLJUj¿F�TXH�DFRPSDQ\DYD�

els seus primers projectes, en absolut una simple transposició de l’Altes Museum, com 

alguns crítics apunten, malgrat que l’arquitecte alemany mantingués inalterable la seva 

admiració confessa per Schinkel. 

La severa destil·lació a la que Mies van der Rohe sotmet la forma del seus projectes permet 

llegir-los com a relació entre dos plans horitzontals, el del terra i el de la coberta. La crítica 

sol explicar els seus projectes atenent eminentment l’evolució de la tipologia estructural 

que suporta les respectives cobertes1. Aquest estudi es concentra, en canvi, a analitzar 

com Mies construeix l’altre pla horitzontal, el del terra, i en especial com des d’aquest pla 

YHUL¿FD�L�HV�UHODFLRQD�DPE�O¶HQWRUQ��(O�SRGL��GH�YHJDGHV�UHGXwW�D�UHSOj��GH�YHJDGHV�HVWqV�D�

plataforma. 

A les següents planes s’analitza cronològicament un seguit de projectes que despleguen 

DTXHVWV�UHFXUVRV�HVSDFLDOV�SHU�D�GH¿QLU�OHV�VHYHV�UHVSHFWLYHV�DSUR[LPDFLRQV�YLVXDOV��)LQV�L�

1 Exemple d’això és l’excel·lent llibre de Carter, P., 1999. Mies van der Rohe at work. London: Phaidon.
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tot s’inclouen alguns projectes on l’accés no és necessàriament elevat, però que en opinió 

de l’autor inauguren decisions formals fonamentals en l’orquestració de les seves propostes 

elevades (Alexanderplatz, Cases Pati, Federal Center). 

Semblaria agosarat postular una taxonomia de l’obra miesiana a partir de les característiques 

de l’elevació de l’accés dels seus projectes. Però la constant reincidència d’aquest episodi 

HQ�OD�VHYD�DUTXLWHFWXUD�HYLGHQFLD�XQ�LQWHUqV�SURX�VLJQL¿FDWLX�FRP�SHU�D�pVVHU�DQDOLW]DW�L�SRVDW�

en relació amb altres mecanismes que Mies desplega per a construir la seva arquitectura i, 

HQ�SDUWLFXODU��O¶DSUR[LPDFLy�L�DFFpV�GHOV�VHXV�HGL¿FLV��$TXHVWD�pV�OD�T�HVWLy�VREUH�OD�TXH�HO�

present capítol pretén indagar.

z
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2.1. PRIMERES PLATAFORMES

³6FKLQNHO� FROāORFDYD� HOV� VHXV� HGL¿FLV�

sobre podis. Crec que és una bona 

manera de fer-ho, malgrat que clàssica”.2

Tal i com s’avançava en la introducció del present treball, l’obra de Mies permet ser acotada 

entre dos plans horitzontals: el pla del terra i el de la coberta. Aquest primer capítol versa 

sobre els primers projectes on Mies utilitza el basament com element constitutiu de les 

VHYHV�SURSRVWHV��/HV�GXHV�SULPHUHV�SODWDIRUPHV�VHOHFFLRQDGHV�VyQ��VLJQL¿FDWLYDPHQW��HOV�

seus dos primers projectes com arquitecte, tot i treballar encara en l’estudi de Bruno Paul, 

en el primer cas, i en el Peter Behrens, en el segon: La Casa Riehl (Potsdam,1907-1910) i 

el Concurs pel Monument a Bismark (Binden, 1910). 

Com veurem, cap dels dos basaments involucra encara l’aproximació i accés dels respectius 

projectes, però la seva monumental presència inaugura un episodi que l’arquitecte alemany 

ja no abandonarà i sobre el qual construirà sistemàticament l’espai de transició dels seus 

futurs projectes.

Casa Riehl (Potsdam, 1906-1910)

Als seus vint anys, mentre treballava a l’estudi de Bruno Paul, Mies rep el seu primer encàrrec 

SURIHVVLRQDO��5HQXQFLDQW�H[SOtFLWDPHQW�D�WRW�DUTXLWHFWH�IDPyV��HO�FDWHGUjWLF�GH�¿ORVR¿D�$ORLV�

Rihel i la seva esposa Sophie li encarreguen una casa d’estiueig a les rodalies de Postdam.3 

2 Blake, P., 1961. A conversation with Mies van der Rohe. Columbia. Citat a Puente, M., 2010. Conversaciones 
con Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, p. 30.
3 Indirectament l’encàrrec activaria un conjunt de vectors, quin més important, en la formació de Mies. Per un 
costat, el matrimoni Rihel, avança diners a Mies per a que viatgi a Itàlia i afronti l’encàrrec amb més “maduresa”. 
A la tornada aquest es reconeixerà especialment impressionat per l’obra de Palladio (ús de plataformes) i 
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El solar escollit estava situat en un lloc elevat des del que es dominaven unes esplèndides 

vistes sobre el llac Griebnitz. Mies resol l’important pendent del solar construint un mur 

GH�FRQWHQFLy�TXH�GH¿QHL[�GXHV�FRWHV�GH�SURMHFWH��$�OD�SDUW�VXSHULRU��MD�HQ�WHUUHQ\�SODQHU��

s’emplaça la casa, de dues plantes i golfes, envoltada per un jardí convencional. A cota inferior 

es disposa més lliurement un espai buit enjardinat envoltat d’una espessa àrea arbrada.

Els alçats de la casa documenten bé els dos registres totalment diferenciats del projecte: 

El de la façana, on es situa l’accés principal, en planta superior, que correspon als canons 

HVWLOtVWLFV�G¶XQD�FDVD�%HUOtQHVD�EHQHVWDQW�GHO�;,;��L�HO�GHO�VHX�DOoDW�SHUSHQGLFXODU��FRQVWLWXwW�SHU�

una pronunciada coberta a dues aigües i el mur de contenció esmentat. La relació abstracta, 

FRSODQjULD��HQWUH�DTXHVWV�GRV�HOHPHQWV�JHRPqWULFV��GH�SHU¿O� UHVSHFWLYDPHQW� WULDQJXODU� L�

rectangular, es reforça pel buit intermedi generat amb un espai porxat, en planta baixa. 

Aquest gran basament no afecta directament a l’accés, que es produeix a peu pla, per 

l’altra façana, però deixa ja palès en aquells moments l’interès de Mies en transcendir 

l’escala domèstica del projecte. >¿J����@

L’alçat lateral és el document rellevant de la proposta, malgrat que la seva forçatura 

deixi entreveure que encara es tracta d’un apriorisme formal al que l’arquitecte anirà 

progressivament renunciant >¿J��@. En aquest sentit, la façana del projecte manté una 

QRWDEOH�VLPLOLWXG�LFRQRJUj¿FD�DPE�OD�GHO�SURMHFWH�FRQWHPSRUDQL�GH�&UHPDWRUL��+DJHQ��������

>¿J��@, del seu aleshores admirat Peter Behrens, si bé que en aquell cas la plataforma, a 

OD�TXH�V¶DFFHGHL[�D�WUDYpV�G¶XQD�JUDQ�HVFDOD�FHULPRQLDO��V¶RIHUHL[�FRP�D�HSLVRGL�¿QDO�GH�OD�

Bruneleschi. Per altra banda, l’encàrrec permet Mies entrar en contacte amb el pensament d’importants 
intel·lectuals alemanys que indaguen, a més sobre l’obra d’art. No tant sols el mateix Rihel, també d’altres com 
:ROÀLQ��L�D�OD�VHYD�SURPHVD�$GD�%UXKQ��DPE�OD�TXH�0LHV��SHUz��HV�FDVDULD�HO�������VLF��
El reconeixement de la casa, a més, obre la porta a Mies per a entrar a treballar a l’estudi de Behrens, el 1908. 
A través de Behrens Mies coneix l’obra de Schinkel.
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VHT�qQFLD�G¶DSUR[LPDFLy�D�O¶HGL¿FL��D�GLIHUqQFLD�GH�OD�FDVD�GH�0LHV�

Monument a Bismark (Binden, 1910)

Mentre que a la casa Riehl l’arquitecte utilitzava el mur de contenció per a forçar la lectura 

d’una casa dipositada sobre una extensa plataforma, en el concurs al que Mies es presenta, 

per a commemorar el centenari del naixement d’Otto Von Bismark, es podria convenir que 

la plataforma és el projecte.�>¿J���@

Sobre una vessant que descendeix cap el Rhin, Mies disposa un monumental bastió de 

SHGUD�VREUH�HO�TXH�GHVFDQVD�XQD�FROXPQDWD�GH�SHU¿O�EDVLOLFDO�DO�IRQV�GH�OD�TXDO��FHQWUDGD�

a l’absis, es disposa l’estàtua del canceller dissenyada pel germà de l’arquitecte, Ewald 

>¿J���@. El jurat va atorgar al projecte una menció especial, tot i considerar irrealitzable 

l’immens sòcol que proposava4.

Les similituds formals entre aquest projecte i el del Palau pel Tzar de Rússia a Orianda 

(Crimea, 1838)�>¿J��@�R�¿QV�L�WRW�HO�GHO�3DODX�VREUH�O¶$FUzSROLV�SHO�UHL�2WyQ�GH�*UqFLD��$WHQHV��

1834)�>¿J���@, ambdós de Schinkel, són evidents. 

Per contra el projecte es desmarca del sistema de representació del projectes de Schinkel, 

al qui arriba a través de l’admiració que Behrens professa per l’arquitecte prussià5, i presenta 

la proposta utilitzant diversos collage�� RQ� VREUH� XQD� IRWRJUD¿D� GH� OD� YDOO� HV� UHWDOOD� XQD�

IRWRJUD¿D�GH�OD�PDTXHWD�GHO�SURMHFWH�>¿J���@. Els punts de vista seleccionats, longitudinal o 

4 Citat a Zimmerman, C., 2006. Mies van der rohe: 1886-1969: La estructura del espacio. Hong Kong: Taschen, 
p. 20.
5�0LHV�PDL�YD�DPDJDU�OD�IRUWD�LQÀXqQFLD�GH�O¶DUTXLWHFWH�SUXVVLj�HQ�OD�VHYD�REUD��/¶DUTXLWHFWH�UHFRQHL[HULD�DQ\V�
més tard que fou Behrens qui li va traslladar la seva veneració per Schinkel, tot recordant les ocasions en 
que ell i la resta de l’equip sortien, conduits per Behrens, de peregrinació per Berlín per a visitar les obres de 
Schinkel. Schulze, F. and MoMA New York, 1986. Mies van der Rohe: una biografía crítica. Madrid: Hermann 
Blume, p.43.
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inferior delaten l’interès de l’arquitecte en reforçar el protagonisme del basament.

$TXHVWD�WqFQLFD�GH�UHSUHVHQWDFLy��LQVzOLWD�DO�������LQDXJXUD�XQD�EULOODQW�VHT�qQFLD�JUj¿FD�

TXH� WUREDULD� FRQWLQXwWDW� HQ� HO� IRWRPXQWDWJH� GHO� JUDWDFHOV� GH� YLGUH� D� %HUOtQ� �������� D� OD�

remodelació d’Alexanderplatz (1929), al del Concert Hall (1942), o el de la maqueta del 

campus de l’IIT (1947), entre d’altres6.

El projecte, per tant, ens mostra no tan sols l’ús de la plataforma en aquests incipients 

projectes. Insinua la voluntat de l’arquitecte en incorporar-la, també a través de la pròpia 

representació, envers el projecte modern que entreveu. Plataforma i collage, element i 

document, comparteixen la rellevància d’aquest projecte. 

La incorporació del basament al projecte permeté també a Mies introduir l’escala monumental 

a les seves propostes. No tan sols al simbòlic projecte de Monument a Bismark. També a 

OD�FDVD�5LHKO��RQ�HO�PXU�GH�FRQWHQFLy��WUDQV¿JXUDW�HQ�PDVVLYD�SODWDIRUPD��DOWHUD�O¶HVFDOD�

previsiblement domèstica del programa.

6 Veure escrit d’Andres Lepik Mies and Photomontage a Riley, T., Bergdoll, B., & Magnano Lampugnani, V., 
2001. Mies in Berlín. New York: The Museum of Modern Art. 
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2.2. DOS PLANS PLANS

“Quan vaig arribar a Berlín, al 1905, i mirava al voltant, m’interessava Schinkel perquè 

era l’arquitecte més important de la ciutat.... El vaig estudiar amb deteniment i vaig 

FDXUH�VRWD�OD�VHYD�LQÀXqQFLD��/L�KDJXpV�SRJXW�SDVVDU�D�TXDOVHYRO��&UHF�TXH�6FKLQNHO�

WHQLD�XQV�HGL¿FLV�PHUDYHOORVRV��XQHV�SURSRUFLRQV�H[FHOāOHQWV�L�XQV�ERQV�GHWDOOV´7.

El capítol anterior, dedicat a les primeres plataformes miesianes, està impregnat per la 

UHFRQHJXGD� LQÀXqQFLD� TXH� %HKUHQV�� SHUz� SDUWLFXODUPHQW� 6FKLQNHO� �WDPEp� D� WUDYpV� GHO�

propi Behrens) varen exercir sobre la seva obra. La reproducció inicialment estilística del 

basament, no fou l’únic aspecte de l’obra de l’arquitecte prussià que va interessar al jove 

0LHV��/D�FRQWLQXwWDW�HVSDFLDO�TXH�OD�VHYD�DUTXLWHFWXUD�HVWDEOHL[�HQWUH�O¶HGL¿FDFLy�L�HO�OORF��FRP�

a les vil·les que l’arquitecte prussià projecta a les rodalies de Berlín, la construcció d’espais 

de transició amb l’entorn, com a les Pèrgoles del Kasino Schloss Glienicke, (Potsdam, 1824) 

>¿J���@, o com la loggia de la Casa d’estiu del Príncep a Charlottenhof (Potsdam, 1829-

33) >¿J���@, l’equilibri formal entre uns volums disposats asimètricament, l’abstracció de la 

seva geometria, són també temes substancials que atrauen i calen profundament en Mies. 

Els dos projectes seleccionats d’aquest període, la Casa-Museu Kröller-Muller i la casa 

Werder contenen tots aquest atributs schinkelians esmentats, tot i que, als interessos del 

present capítol, la mirada es concentri especialment en la condició planar de les seves 

cobertes, en tant que fou el traç horitzontal resultant d’aquelles primigènies cobertes el que 

permetria Mies reforçar el llenguatge abstracte de les seves propostes, i des d’allà establir una 

relació intensa i travada amb l’altre estrat horitzontal del seus projectes, el del pla del terra. 

7 (Puente, M., 2010. Conversaciones con Mies van der Rohe, p. 29.)
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Vil·la Kröller-Muller (Wassenaar, 1911)

Inicialment encarregada a Behrens, el projecte l’agafa ocupat en la construcció de 

l’ambaixada alemanya a Sant Petersburg. L’arquitecte nomena Mies primer ajudant per a 

desenvolupar el projecte. El projecte que es va desenvolupar a l’estudi de Behrens tenia 

dues plantes d’alçària i consistia en dues ales simètriques, unides per una lògia central 

de columnes dòriques >¿J���@, que ens remet al seu anterior projecte de la casa Wiegand 

(Berlin, 1910). Les reticències de la Sra. Kröller-Muller sobre la bondat d’aquell projecte es 

materialitzen primerament amb l’extravagant demanda i posterior construcció d’una maqueta 

in situ de mida real, realitzada en tela, i després amb el desplaçament de l’encàrrec del 

projecte vers el seu ajudant, Mies van der Rohe. La decisió precipitaria, a més, la ruptura 

GH¿QLWLYD�GH� UHODFLRQV�GHO� MRYH�DUTXLWHFWH�DPE�%HKUHQV8 ja fràgils des la seva confessa 

admiració per Berlage9. Any mes tard Mies ponderaria el judici: “De Behrens vaig aprendre 

OD�JUDQ�IRUPD��GH�%HUODJH�O¶HVWUXFWXUD´10.

La transcendència que el propi Mies va atorgar a aquest projecte, al que considerava 

rellevant en la seva trajectòria, no ha estat generalment prou reconeguda. És probable 

TXH�DFFHQWXDW�SHU�GXHV�FLUFXPVWjQFLHV��3HU�WUDFWDU�VH�G¶XQ�SURMHFWH�QR�FRQVWUXwW��L�SHU�OD�

inexistència de plantes i seccions que poguessin complementar una informació que ha 

8 El distanciament de Mies respecte Behrens queda patent en unes declaracions de 1928, al voltant de la 
fàbrica de turbines AEG: “4XL�FRQVWUXHL[�XQD� IjEULFD�FRP�VL� IRV�XQ� WHPSOH��PHQWHL[� L�GHIRUPD�HO�SDLVDWJH´. 
(Zimmerman, C., 2006. Mies van der rohe: 1886-1969: La estructura del espacio, p. 20.)
9 “No va ser acabada la Primera Guerra, crec que el canvi va començar molt abans, quan vaig estar a Holanda 
treballant en el projecte del Museu Kröller-Muller. A Holanda vaig veure i estudiar amb deteniment l’obra de 
Hendrick Petrus Berlage. Vaig llegir els seus llibres i el seu treball al voltant de que l’arquitectura havia de ser 
FRQVWUXFFLy�� FRQVWUXFFLy� FODUD�� 3RWVHU� TXH� OD� VHYD� DUTXLWHFWXUD� GH� WRW[R� VHPEOL�PHGLHYDO�� SHUz� VHPSUH� HUD�
FODUD´. (Blake, P., 1961. A conversation with Mies van der Rohe. Citat a Puente, M., 2010. Conversaciones con 
Mies van der Rohe. p. 30.)
10 (Zimmerman, C., 2006. Mies van der rohe: 1886-1969: La estructura del espacio, p. 9.)
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quedat acotada a les seves visions exteriors: una perspectiva de conjunt, a color >¿J���@, 

XQ�SDUHOO�GH�IRWRJUD¿HV�DqULHV�G¶XQD�PDTXHWD�>¿J������@,�L�XQD�IRWRJUD¿D�G¶XQD�PDTXHWD�LQ�

situ, semblant a la demandada per la propietària en l’anterior proposta de Behrens, també 

en tela. >¿J���@ 

(Q� WRW� FDV� VX¿FLHQW� SHU� D� YHUL¿FDU� HOV� DWULEXWV� JHRPqWULFV�GH� OD� SURSRVWD��$�SDUWLU� GH� OD�

vil·la Kröller, les cobertes miesianes seran per sempre més planes (els pocs projectes 

residencials posteriors que contindrien cobertes inclinades ho serien per imposició dels 

seus propietaris, com a la casa Urbig.

7RW� L� TXH� HO� PHU� UHJLVWUH� G¶DTXHVWD� FREHUWD� MXVWL¿FDULD� GRQFV� OD� LQYRFDFLy� GHO� SURMHFWH�

en el present capítol, de la visió d’una planta que Mies va reconstruir, de memòria, uns 

vint anys després, quan estava ensenyant a la Bauhaus de Dessau >¿J���@, se’n poden 

extreure d’altres conclusions, tanmateix importants per la tesi, com les relatives al sistema 

d’aproximació i accés a la Casa-Museu: Contràriament al que es podria desprendre de la 

YLVLy�GH�O¶DOoDW�(VW�GH�OD�PDTXHWD��O¶LQJUpV�D�O¶HGL¿FL�QR�pV�GHV�GHO�FHQWUH�GHO�FRV�FHQWUDO��WRW�

i la lleu marquesina que emfatitza aquest episodi, sinó que es produeix tangencialment a 

DTXHVWD�IDoDQD��SHU�O¶DOD�1RUG��RQ�0LHV�GLVSRVD�HVSHFt¿FDPHQW�XQ�YROXP��D�PRGH�GH�SzUWLF11.

Val a dir que aquest emplaçament escorat de l’accés no fou patrimoni exclusiu de la 

proposta de Mies. Malgrat la voluntat del jove arquitecte per a desmarcar-se de l’anterior 

11�6HJRQV�DTXHVW�GLEXL[�L�OD�FRUUHVSRQHQW�OOHJHQGD�TXH�O¶DFRPSDQ\D��O¶DOD�D�OD�TXDO�FRQGXwD�HO�SRUWDO��O¶DOD�QRUG��
contenia una entrada, una zona de recepció, i un menjador de gala, amb una galeria, més enllà, cap a l’oest. El 
bloc central, de dos pisos, amb doble crugia, allotjava en planta una part del programa residencial i un corredor 
TXH�VHUYLD�FRP�D�HVSDL�G¶H[SRVLFLy�SHU�OD�SRUFHOODQD��$TXHVW�SDVVDWJH�FRQGXwD�D�O¶DOD�VXG��SULPHU�D�XQ�DOWUH�
GLVWULEXwGRU��L�GHVSUpV�D�GLYHUVHV�JDOHULHV�PpV��LQFORHQW�O¶HVSDL�SULQFLSDO�G¶H[SRVLFLy��VHQVH�¿QHVWUHV��L�XQD�VDOD�
destinada als gravats. Una mica més cap al sud hi havia un pati envoltat per una pèrgola i un hivernacle. (Citat 
a Schulze, F. and MoMA New York, 1986. Mies van der Rohe: una biografía crítica. p. 64.)
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proposta de Behrens, el projecte conté nombroses similituds amb aquell projecte, al punt 

de ser confosos sovint en posteriors publicacions. Entre les semblances, justament la comú 

disposició tangencial de l’accés (tot i que a la proposta de Behrens no se li dedicava un 

YROXP�HVSHFt¿F���DL[t�FRP�OD�FRQGLFLy�SODQD�GH�OHV�VHYHV�FREHUWHV��7RW�L�TXH�OD�SURSRVWD�

GH� %HKUHQV� HUD�PpV� FRPSDFWD�� XQ� L� DOWUH� SURMHFWH� FRPSDUWLHQ� WDPEp� XQ� SHU¿O� DSDwVDW��

amb un bloc central longitudinal que estructurava dues ales laterals, articulades al voltant 

GH�SDWLV��(Q�DPEGyV�FDVRV�FROXPQDWHV�L�SqUJROHV��FRQVWUXwHQ�HVSDLV�GH�WUDQVLFLy�DPE�XQ�

HQWRUQ� FRQVWLWXwW� SHU� HVWDQ\V� L� MDUGLQV�� OOHXPHQW� GHSULPLWV� HQ� VHFFLy�� L� OODUJV� UHFRUUHJXWV�

d’aproximació que oferien visions llunyanes de la vil·la. Una comú descripció que remet 

insistentment vers l’arquitectura del mestre Schinkel.
 

Com a breu epíleg narratiu de la deriva del projecte, cap de les qualitats descrites foren 

VX¿FLHQWV� SHU� D� TXH� 0LHV�� TXH� D� PpV� FRPSWDYD� DPE� O¶HQWXVLDVWD� GHIHQVD� GH� OD� 6UD��

Kröller-Müller, acabés construint el projecte. H.P. Bremmer, crític d’art i assessor familiar, 

disconforme amb la decisió de desplaçar l’encàrrec de Behrens a Mies, va aconseguir 

imposar una alternativa a la d’aquell jove i inexpert arquitecte: Berlage. La competició 

D� GRV�� DPE� TXH� VREWDGDPHQW� V¶KDYLD� FRQYHUWLW� O¶HQFjUUHF� VHULD� JXDQ\DGD� ¿QDOPHQW� SHO�

seu admirat Berlage >¿J���@, degut al veredicte de Bremmer, qui, després d’observar els 

dos projectes lliurats va sentenciar: “El de Berlage és art, el de Mies, no”12. El duríssim 

desengany personal ocasionat pel desenllaç d’aquest projecte13 així com les transcendents 

12 Posteriors desavinences personals amb la família Kröller motivaren que Berlage, anys després trenqués la 
UHODFLy�L�O¶HQFjUUHF��DOHVKRUHV�MD�PROW�PRGL¿FDW��$�OD�¿��+HQU\�9DQ�GH�9HOGH�YD�UHEUH�O¶HQFjUUHF�SHU�D�FRQVWUXLU�
un projecte, considerat provisional, però que avui en dia encara allotja la seu del museu Kröller-Müller. (Citat a 
Schulze, F. and MoMA New York, 1986. Mies van der Rohe: una biografía crítica. p. 64.)
13 Orgullós del projecte de la Kröller, al 1919 Mies enviaria la maqueta de la proposta a una exposició organitzada 
per Gropius, ja director de la Bauhaus de Weimar. El seu rebuig marcaria la relació personal entre els dos 
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troballes formals de la proposta, estan sens dubte en l’inici del projecte que l’arquitecte es 

va encarregar a sí mateix, un parell d’anys més tard, a Werder.

Casa per l’arquitecte (Werder, 1914)

Poc després de casar-se amb Ada Bruhn, a mitjans de 1913, la parella va comprar una 

extensa parcel·la a Werder, un barri d’estiueig a les rodalies de Berlín. Sembla que el 

QDL[HPHQW� GH� OD� VHYD� ¿OOD�� DO� ������ YD� SUHFLSLWDU� XQD� LPSRUWDQW� GHGLFDFLy� GH�0LHV� FDS�

aquest projecte del que malauradament tan sols se’n conserven dues perspectives aèries, 

corresponents a dues versions, sense ordre cronològic clar14�� 6X¿FLHQW� PDWHULDO� SHU� D�

H[WUHXUH�DOJXQHV�UHÀH[LRQV�SHUWLQHQWV�D�O¶LQWHUqV�GHO�WUHEDOO�

/D�SULPHUD�� LPSOtFLWD�HQ�HOV�PDWHL[RV� OtPLWV�JUj¿FV�DFRWDWV�SHU�D� OD� UHSUHVHQWDFLy�GH� OHV�

dues versions del projecte, és que Mies considerava, una vegada més, que el projecte 

DUTXLWHFWzQLF�GHSDVVDYD�HO�PHU�WHUULWRUL�GH�O¶HGL¿FL��(Q�VHJRQ�OORF��PpV�HQOOj�GH�OHV�VHYHV�

FREHUWHV�SODQHV��GHVWDFD�HO� WUDFWDPHQW�SULVPjWLF�GHO�FRQMXQW��QR� WDQ�VROV�GH� O¶HGL¿FDFLy��

també el dels espais buits i d’altres elements de la urbanització que construeixen l’entorn, 

com jardins i arbredes.

8QD�GH� OHV�GXHV�YHUVLRQV�FRQWp�XQD�HGL¿FDFLy�HQ�8�TXH�UHFLQWD�XQ�EXLW��/¶HVSDL�HV�FORX�

WDQJHQFLDOPHQW�SHU�XQ�FDPt��OOHXPHQW�GHSULPLW�HQ�VHFFLy��TXH�WUDYHVVD�LQGH¿QLGDPHQW�OD�

parcel·la. La seva traça rectilínia delimita una àrea rectangular enjardinada, encara més 

rebaixada.�>¿J���@

L’altra versió, formalment més ambiciosa, mostra dos volums, disposats perpendicularment, 

arquitectes. (Citat a Id. p. 71.)
14 (Schulze, F. and MoMA New York, 1986. Mies van der Rohe: una biografía crítica. p. 77.)
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travats a mode dels volums de la vil·la Kröller-Müller. Es tracta d’una proposta aparentment 

DVLPqWULFD�TXH�VXEVWLWXHL[��UHVSHFWH�O¶DQWHULRU�YHUVLy��XQ�FRV�G¶HGL¿FDFLy��SHU�XQ�G¶DUEUDW��/D�

VHT�qQFLD�GH�YROXPV�SOHQV�L�EXLWV��GHVFHQGHL[�¿QV�XQ�JHRPqWULF�MDUGt�GH�URVHUV��OOHXPHQW�

GHSULPLW��TXH�FRQWUDSXQWD�HQ�QHJDWLX�OD�PDVVD�FRQVWUXwGD��/D�UHSUHVHQWDFLy�DqULD�G¶DTXHVW�

YHUVLy�HPPDUFD�VLJQL¿FDWLYDPHQW�XQD�REHUWXUD�IRFDO�PpV�jPSOLD��>¿J���@�

/D� ULTXHVD� HVSDFLDO� GHOV� HVWUDWV� KRULW]RQWDOV� GH¿QLWV� SHOV� SODQV� GHO� WHUUD� L� GHO� VRVWUH�

d’ambdues versions d’aquest projecte tracen uns camins que Mies desenvoluparia, pocs 

anys més tard, en un registre ja més personal.

Casa Urbig (Potsdam, 1915-17)

A diferència dels dos projectes anteriors, rellevants en la trajectòria formativa de Mies, la 

UHVWD�GHO�FRQMXQW�GH�SURMHFWHV�TXH�O¶DUTXLWHFWH�YD�FRQVWUXLU�¿QV�OD�¿�GH�OD�3ULPHUD�*XHUUD�

no aporten gaire més elements. Als interessos del present treball, sobresurt particularment 

l’episodi de l’accés elevat de la Casa Urbig: A la casa, de coberta a quatre aigües amb 

fort pendent (projectada inicialment per Mies amb coberta plana), que descansa sobre 

una plataforma, s’accedeix a través d’una escala emplaçada tangencialment, tant al sentit 

G¶DSUR[LPDFLy�FRP�DO�GH�OD�IURQWDOLWDW�VLPqWULFD�GH�O¶LQJUpV�D�O¶HGL¿FL�>¿J���@. La seqüència 

espacial de l’accés, que remet al projecte de Schinkel, de la Casa d’estiu del Príncep a 

Charlottenhof (Potsdam, 1829-33)�>¿J���@�serà repetida per Mies, just un segle més tard, 

DO�3DYHOOy�$OHPDQ\��%DUFHORQD��������L�HV�PDQWLQGUj�YLJHQW�HQ�HOV�LQWHUHVVRV�PLHVLDQV�¿QV�

els seus darrers projectes, com el de la Galeria Nacional (Berlin, 1962).
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2.3. LES PRIMERES PLATAFORMES MODERNES

³1R�VDEHP�GH�FDS�SUREOHPD�IRUPDO��WDQ�VROV�SUREOHPHV�FRQVWUXFWLXV´15 

L’art alemany, i la seva arquitectura en particular, havia quedat estroncada des de 

l’inici de la Primera Guerra Mundial. Quan al 1919 Mies torna a Berlín, després d’haver 

estat destacat a Romania es troba amb un conjunt de moviments artístics que pugnen 

per l’hegemonia: L’expressionisme (Bruno Taut acabava de publicar el seu llibre Alpine 

Arkitectur (1919), amb la Kristallhaus), el dadaisme i el ³QHXH�6DFKOLFKNHLW´, un moviment 

contrari a l’expressionisme que propugnava una arquitectura socialitzada, al voltant de la 

moderna tecnologia maquinista. 

3HU�D�0LHV��WDQW�R�PpV�LPSRUWDQW�TXH�DTXHVWV�PRYLPHQWV�IRX�O¶DUULEDGD�D�%HUOtQ��D�¿QDOV�GH�

1920, de Theo van Doesburg principal propagador de De Stjil >¿J���@, i de El Lissitsky >¿J�

��@, un dels representants més vehements del constructivisme rus. L’amistat 

de Mies amb l’artista alemany Hans Richter el permeté entrar en contacte amb 

ells, a més d’altres d’intel·lectuals i artistes que freqüentaven el seu estudi: 

Arp, Tzara, Hilberseimer, Gabo, Pevsner, Kiesler, Man Ray, Benjamin, etc. 

Mies, Van Doesburg, El Lissitsky i Richter es varen reunir molts cops al llarg 

d’aquells dos o tres anys següents. Mies estava molt impressionat per com tant Van 

'RHVEXUJ� FRP�(O� /LVVLWVN\� ¿OWUDYHQ� GH� UHIHUqQFLHV� QDWXUDOLVWHV� OD� SLQWXUD� L� O¶HVFXOWXUD�� L�

d’històriques en l’arquitectura. Aquest procés d’abstracció li semblava a Mies crucial 

per a formar un nou art. La puresa de la geometria de De Stjil i del Constructivisme 

li interessaven molt més que les angulositats cristal·lines de l’expressionisme16.

15 Mies van der Rohe, L., Bauen, G, Berlín, setembre de 1923. Trad. Neumeyer, F. (2000). Mies van der rohe: la 
SDODEUD�VLQ�DUWL¿FLR��5HÀH[LRQHV�VREUH�OD�DUTXLWHFWXUD���������� (2ª ed.). Madrid: El Croquis Editorial, p. 366. 
16 (Schulze, F. and MoMA New York, 1986. Mies van der Rohe: una biografía crítica, p. 91.)
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La publicació de la revista G, a partir de 1920, que els involucraria als quatre, no fou més 

que una conseqüència natural d’aquelles crucials trobades.

Malgrat que, com vèiem en el capítol anterior, Mies considerava que el canvi de la seva 

arquitectura s’havia iniciat al llarg del projecte de la vil·la Kröller, a ben segur que el conjunt 

dels esdeveniments socials i artístics, tot just descrits, varen incidir radicalment en el 

desenvolupament dels seus cinc projectes teòrics realitzats entre 1921 i 1924. Tot i que la 

FUtWLFD�XQjQLPHPHQW�HOV�XQL¿FD��D�LQWHUHVVRV�GHO�SUHVHQW�WUHEDOO��DTXHVWV�SURMHFWHV�UHFODPHQ�

d’una subdivisió prèvia:

2.3.1. PROJECTES SENSE PLATAFORMA

El tres primers d’aquests projectes (els dos gratacels de vidre, de 1921 i 1922 respectivament, 

L�O¶HGL¿FL�G¶R¿FLQHV�GH�IRUPLJy��GH�������PDOJUDW�HO�VHX�LQGXEWDEOH�LQWHUqV��HQFDUD�QR�WHQHQ�

PHGLDFLy�DPE�HO�WHUUD��/HV�PDTXHWHV��OHV�SHUVSHFWLYHV�L�HOV�DOoDWV��GH�JUDQ�LQWHQVLWDW�JUj¿FD��

mostren unes propostes amb vocació de manifest que presenten uns objectes dipositats 

indiferentment sobre un traç homogeni, abstracte, que representa el pla del terra.

��(GL¿FL�G¶R¿FLQHV�D�OD�)ULHGULFKVWUDVVH��%HUOtQ��������
$�¿QDOV�GH������OD�7XUPEDX�*HVHOOFKDIW�GH�%HUOtQ�YD�SDWURFLQDU�XQ�FRQFXUV�SHU�D�XQ�HGL¿FL�

G¶R¿FLQHV�HQ�DOWXUD�HQ�XQ�VRODU�WULDQJXODU�FqQWULF��OLPLWDW�SHU�OD�)ULHGULFKVWUDVVH��XQD�HQRUPH�

estació de ferrocarril i el riu Spree. Mies presenta un projecte de 20 plantes d’alçària, 

FRQVWLWXwW�SHU�XQD�HVWUXFWXUD�G¶DFHU��IROUDGD�GH�YLGUH��GH�VHFFLy�KRPRJqQLD��VHQVH�EDVDPHQW�

ni coberta. Tampoc espai per a voreres, doncs la planta ocupa la totalitat del solar >¿J���@. No 

KL�KD�HQFDUD�YHVWLJLV�GH�O¶DFFpV��/D�SHUVSHFWLYD�GHO�SURMHFWH�PRVWUD�O¶DXWLVPH�GH�O¶HGL¿FL�HQ�

XQ�HQWRUQ�XUEj�SUHPHGLWDGDPHQW�IRVF��TXH�XQL¿FD�HO�WHUUD�L�OHV�IDoDQHV�DGMDFHQWV��UHIRUoDQW�

la condició abstracta i lluminosa de la proposta >¿J���@. El document de l’alçat, que mostra un 
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GHQV�PXU�GH�YLGUH�TXH�GHVFDQVD�VREUH�XQD�¿QD�OtQLD�GH�WHUUD�QR�SRW�VHU�PpV�HORT�HQW��>¿J���@

- Gratacels de vidre (1922) 

L’anomenat Gratacels de vidre que va succeir en poc diferència de temps a la proposta 

DQWHULRU�� QR� WHQLD� FOLHQW�� QL� SURJUDPD�R� OORF� HVSHFt¿F� FRQHJXW�� /¶HGL¿FL� WHQLD� XQD�DOojULD�

de 30 plantes, vegada i mitja el de Friedrichstrasse, i atenent els límits de la seva planta 

ameboide, estava pensat per ocupar la totalitat d’un solar pentagonal on semblen convergir 

GXHV� jPSOLHV� DYLQJXGHV�� TXH� JDUDQWLULHQ� OHV� YLVLRQV� OOXQ\DQHV� GH� O¶HGL¿FL�� 5HVSHFWH� HO�

SURMHFWH�DQWHULRU��TXH�O¶DUTXLWHFWH�SUHWHQGULD�VHJXLU�GHSXUDQW��HV�PRGL¿FD�FRQWRUQ��HVYHOWHVD��

transparència, però es repeteix la disposició central dels nuclis, el folrat perimetral de vidre 

L��SDUWLFXODUPHQW��OD�PDQFD�GH�GH¿QLFLy�GHO�SOD�GHO�WHUUD��0LHV�VHJXHL[�SURSRVDQW�XQD�SODQWD�

tipus extrussionada, sense base ni coronació. La perspectiva, més enllà dels atributs 

IRUPDOV� GH� O¶HGL¿FL�� HO� FRQWUDSRVD� HQWUH� FRQVWUXFFLRQV� WUDGLFLRQDOV�� G¶XQHV� FLQF� SODQWHV�

d’alçària. Entre unes i l’altre cap vestigi de voreres o accés >¿J������@. L’alçat, malgrat la 

seva reincident abstracció, reforça lleument el traç del pla del terra, acotat ara ja per dues 

HGL¿FDFLRQV�TXH�OL�DWRUJXHQ�HVFDOD��>¿J���@

��(GL¿FL�G¶2¿FLQHV�HQ�)RUPLJy��������
(V�WUDFWDYD�G¶XQ�HGL¿FL�GH�YXLW�SODQWHV�G¶DOojULD��GH�SODQWD�UHFWDQJXODU��GH�IRUMDWV�UHWLFXODUV�

GH�IRUPLJy�TXH�SOHJDYHQ�HQ�IDoDQD�SHU�DOORWMDU�¿QV�D�GRV�PHWUHV�HOV�DUPDULV�GH�O¶R¿FLQD�L�

DOOLEHUDU�DL[t�OHV�SODQWHV��&RP�HQ�HOV�GRV�H[HPSOHV�SUHFHGHQWV��O¶HGL¿FL�³HQWUHJD´�FRQWUD�HO�

terra sense cap mediació, però a diferència d’ells, l’episodi de l’accés es posa de manifest. 

8Q�WDOO�HQ�O¶HPSLW�GH�OD�SULPHUD�SODQWD�PRVWUD�XQ�VROHPQH�JUDRQDW�TXH�HOHYD�O¶LQJUpV�¿QV�OD�

planta superior >¿J���@. El recorregut axial d’aproximació i accés, passant a través de

quatre pilars exempts, remet a anteriors propostes schinkelianes.17.

17 Anys més tard, el mateix Mies associaria el projecte amb un altre referent històric: “M’he inspirat amb el Palau 
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2.3.2. PROJECTES AMB PLATAFORMA

Mentre que en aquesta primera terna descrita els projectes no contenien el més mínim 

espai de transició amb el seu entorn urbà, les altres dues propostes, cronològicament les 

darreres de la celebrada sèrie, descansen sobre plataformes que s’estenen més enllà dels 

OtPLWV�GH¿QLWV�SHU�O¶HGL¿FDFLy��,QYHUVDPHQW�DO�WUDFWDPHQW�FHULPRQLyV�TXH�SRGULD�DWULEXLU�VH�DO�

podi, simbòlicament més procliu a l’arquitectura pública, aquests dos projectes corresponen 

a l’àmbit residencial: La Casa de Camp en Formigó, i la Casa de Camp en Totxo.

��&DVD�GH�&DPS�HQ�)RUPLJy�������
La Casa de Camp en Formigó es publica per primer cop al numero 2 de la revista G, (Setembre, 

1923) de la que Mies és col·laborador i editor. L’arquitecte signa un escrit a mode de manifest 

antiformalista titulat eloqüentment ³%DXHQ´��construcció. Mies presenta i descriu la casa 

com a mer correlat projectual. ³/D�PDTXHWD�TXH�HV�UHSURGXHL[�PRVWUD�XQ�LQWHQW�G¶DSUR[LPDU�

VH� DO� SUREOHPD� GH� O¶~V� GHO� IRUPLJy� DUPDW� HQ� OD� FRQVWUXFFLy� GH� KDELWDWJHV´18.>¿J������@

Més enllà d’aquesta aspiració tectònica que l’apropa a la noció d’estructura del seu admirat 

Berlage, aquesta casa té una aportació transcendent, particularment als interessos del 

present treball: Es tracta del primer projecte miesià, deliberadament modern, que descansa 

sobre unes plataformes que, a més, constitueixen l’espai de transició per a construir l’accés. 

0DODXUDGDPHQW�QR�HV�FRQVHUYD�FDS�SODQWD�GHO�SURMHFWH��7DQ�VROV�XQ�SDUHOO�GH�IRWRJUD¿HV�

aèries d’una maqueta desapareguda i un parell de perspectives, a color, des del mateix punt 

de vista rasant, des del jardí. La documentació tampoc permet deduir l’eventual ubicació de 

la parcel·la, els seus límits o la seva orientació solar.

3LWWL��SHUTXq�YROLD�YHXUH�VL�pUHP�FDSDoRV�GH�IHU�DOJXQD�FRVD�DPE�IRUoD�VLPLODU�SHUz�HQ�UHODFLy�DOV�QRVWUHV�PHGLV�
L�DOV�QRVWUHV�REMHFWLXV´�   
18 (Mies van der Rohe, L., 1923. Bauen, G.)
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(OV� GLEXL[RV� PRVWUHQ� XQD� FRQVWUXFFLy� GH� GXHV� SODQWHV�� DSDwVDGD�� TXH� GHVFDQVD�

HVJUDRQDGDPHQW�VREUH�XQ�GREOH�VzFRO��8Q�SULPHU��TXH�SRGULD�GH¿QLU�HOV�OtPLWV�GH�OD�SUzSLD�

parcel·la (possiblement coincidents amb els de la maqueta) i un segon nivell superior, a 

cota de les dependències de la planta pis. 

(OV� GLYHUVRV� PXUV� GH� FRQWHQFLy�� TXH� V¶HOHYHQ� ¿QV� D� FRWD� GH� EDUDQD� UHEHQ� HO� PDWHL[�

tractament que els tancaments de la casa, estenent la unitat visual del conjunt. 

En planta la volumetria reprodueix una tipologia en esvàstica que expandeix les seves ales 

YHUV�XQ�HQWRUQ�JUDRQDW�GH�OtPLWV�LQGH¿QLWV��FRQVWUXLQW�XQD�LQWHUHVVDQW�VHT�qQFLD�G¶HVSDLV�

buits i plens. 

L’articulació de volums remet, tant pel que fa a l’organització espacial com per la relació 

amb l’entorn, a la casa Kröller i a la segona versió de la casa a Werder. Atributs espacials 

que refereixen, un cop més, al mestre Schinkel. Alguns autors consideren probable 

que el projecte el tingués a ell per client i l’emplacen a les rodalies de Potsdam19. Des 

d’aquesta hipòtesi, la casa de formigó no seria sinó una darrera versió de la casa 

que deu anys abans Mies havia intentat fer per a la seva família, a Werder, i aquests 

moderns estrats horitzontals, una traducció d’aquells romàntics jardins de rosers.

0HQWUH� TXH� OHV� IRWRJUD¿HV� GH� OHV� PDTXHWHV� SRGULHQ� JHQHUDU� GXEWHV� VREUH� OD�

pertinència de considerar plataforma el límit rectangular coincident de la maqueta, 

les dues perspectives rasants no ofereixen dubtes: Incorporen, obliquament, 

aquesta plataforma més llunyana, dins del pla del quadre de la composició. >¿J���@ 

Semblaria que, un cop resolta l’estructura formal dels seus nous projectes, Mies es pot ja 

19 J.L.Cohen conjectura que la casa podria estar emplaçada a Potsdam. Cohen, J., 2007. Mies van der rohe. 
Madrid: Akal, p.35. També Schulze, F., que parla d’una correspondència que demostraria l’interès de Mies en 
comprar uns terrenys a la selecte zona de Potsdam-Neubabelsberg. (Schulze, F. and MoMA New York, 1986. 
Mies van der Rohe: una biografía crítica, p. 116.)
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esmerçar en recuperar el lloc, transportant tanmateix determinades condicions abstractes 

d’aquelles seves admirades arquitectures clàssiques. El podi en seria el primer i més 

important element.

- Casa de Camp en Totxo (1924)

El canvi de material respecte el projecte anterior, per sobre de la forma, és 

HO� TXH� GRQD� WtWRO� DO� GDUUHU� GHOV� FLQF� SURMHFWHV� QR� FRQVWUXwWV� G¶DTXHOOV� SHUtRGH��

6L�HQ� OHV�SURSRVWHV�DQWHULRUV� OHV� IRWRJUD¿HV�GH�PDTXHWHV��SHUVSHFWLYHV�R� IRWRPXQWDWJHV�

es revelaven fonamentals, aquí seria indiscutiblement la planta el document rellevant del 

projecte. >¿J���@�

Mentre que a la casa de formigó, malgrat l’arquitecte, l’organització de la planta l’apropava 

més a la forma de Behrens20 que a l’estructura de Berlage, aquí la planta pren una notable 

similitud al quadre ³(O�ULWPH�G¶XQD�GDQVD�UXVVD´�que Van Doesburg havia pintat sis anys 

abans i que Mies coneixia abastament. >¿J���@

L’atracció vers aquella pintura es contraposaria però, amb la crítica implícita al moviment 

De Stjil (“l’estil”), continguda en l’escrit Bauen (construcció), contemporani al projecte: 

³���OD� IRUPD� FRP� D� ¿WD� pV� IRUPDOLVPH�� L� DL[z� KR� UHEXWJHP�� 7DPSRF� EXVTXHP� XQ� HVWLO��

7DPEp� OD� YROXQWDW� G¶DVSLUDU� D� XQ� HVWLO� pV� IRUPDOLVPH�� 7HQLP� DOWUHV� SUHRFXSDFLRQV���´�� 

Potser per a neutralitzar aquesta ambigüitat l’arquitecte posi l’accent en l’enunciat del 

projecte amb l’ús d’un material, el totxo, que utilitzat estructuralment el torna a apropar a 

%HUODJH�L�DO�VHX�DGPLUDW�HGL¿FL�GH�OD�%ROVD�G¶$PVWHUGDP��

20 particularment a la casa Weigand.
21 (Mies van der Rohe, L., 1923. Bauen, G.) 
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Uns murs portants de totxo són els que el permeten obviar l’estructura de pilars i basteixen 

XQD� FRQVWUXFFLy� QHRSOjVWLFD� TXH� HVWpQ� HOV� VHXV� OtPLWV� IRUD� GHO� SDSHU�� LQGH¿QLGDPHQW��

/D� SODQWD� REYLD� GHOLEHUDGDPHQW� TXDOVHYRO� UHIHUqQFLD� HQWUH� LQWHULRU� L� H[WHULRU�� ¿QV� L� WRW�

VXSULPLQW�HOV� WDQFDPHQWV�HQYLGUDWV��7DQ�VROV�XQD�¿QD�OtQLD�GHOLPLWDUj� OD�SURMHFFLy�GHO�SOD�

GH�OD�FREHUWD�L��SHU�H[WHQVLy�¿[DUj�O¶HSLFHQWUH�GH�OD�FRPSRVLFLy��&DS�SLVWD�VREUH�O¶LQJUpV��

Mies hauria pres de Wright una organització expansiva de la casa on des del seu nucli, 

sovint ocupat per la llar de foc, es llançaven uns murs que desdibuixaven les relacions 

entre el dins i el fora. Així esdevindria als projectes de totxo d’Oak Park i particularment a 

la Robie House22. Però ni Wright ni Schinkel, havien dut mai tan al límit la dissolució entre 

O¶HGL¿FL�L�HO�VHX�HQWRUQ�

A la casa de totxo, a diferència de la casa de formigó, on els tancaments de la casa i 

els paraments de la urbanització eren encara entitats diferenciades, aquesta frontera 

s’esvaeix, accentuat per la manera amb la que Mies interessadament la representa.

La perspectiva rasant >¿J���@ era l’altre document que complementava la documentació 

del projecte. A través del seu punt de vista s’observa com l’arquitecte obre deliberadament 

el camp focal més enllà del rectangle que delimita la planta. L’estratègia permet constatar, 

FRP� MD�HVGHYHQLD�D� OD�FDVD�GH�)RUPLJy��TXH�HO� OtPLW� UHFWDQJXODU�GH¿QLW�SHU� OD�SODQWD��HO�

lloc aparent del projecte, en realitat corresponia al podi interior d’un solar de límits incerts. 

Com es pot apreciar, doncs, els projectes de Casa de Camp de Formigó i de Casa de 

&DPS� GH� 7RW[R� YDUHQ� LQDXJXUDU� XQD� FRQVWDQW�� LQDOWHUDEOH� DO� OODUJ� GH� WRWD� OD� ELRJUD¿D�

professional de Mies: La construcció, des del projecte, d’una plataforma que s’erigiria com 

22 Mies coneix Wright a través d’una exposició de les seves obres a Berlín, el 1910. Mies recordaría més 
tard: “$TXt� HV� FRPSWDYD�� SHU� ¿�� DPE� XQ� DUTXLWHFWH� TXH� KDYLD� GRQDW� DPE� OD� YHUGDGHUD� IRQW� G¶LQVSLUDFLy� GH�
l’arquitectura” (Citat a Zimmerman, C., 2006. Mies van der rohe: 1886-1969: La estructura del espacio, p. 8.)
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D� FRQVWDQW� HVSDL� GH�PHGLDFLy� HQWUH� O¶HGL¿FDFLy� L� O¶HQWRUQ��8QD�PHQD� GH� FRPRGt�ad hoc 

per a controlar amb precisió l’aproximació i l’accés al projecte, sovint iniciat des de lluny.

2.3.3. PLATAFORMES DE TOTXO

³/¶$UTXLWHFWXUD� FRPHQoD� TXDQ� GRV� WRW[RV� HV� FROāORTXHQ� MXQWV� FXLGDGRVDPHQW��
 

Paradoxalment, Mies havia escollit per a bastir el seu projecte més abstracte el material 

més concret, el totxo, material comú tant dels projectes com de les corresponents 

plataformes que Mies proposaria durant el quinquenni següent. El notable reconeixement 

professional de Mies entre els cercles empresarials Berlínesos li va permetre, al llarg dels 

propers anys, accedir a uns encàrrecs que havien de suportar econòmicament una situació 

familiar complexa. L’inevitable fregament entre els plantejaments formals de l’arquitecte i 

les necessàriament assumibles convencions formals dels seus benestants clients ajornaria 

temporalment algunes de les indagacions més abstractes presents als seus darrers 

SURMHFWHV��FRP�O¶RPLVVLy�GH�O¶HOHPHQW�¿QHVWUD�DOV�PXUV�H[WHULRUV��R�OD�ÀXwGHVD�HQWUH�LQWHULRU�L�

exterior garantida per uns tancaments envidrats de terra a sostre. Per contra, la plataforma, 

DPRURVLGD�OD�VHYD�IUHGD�JHRPHWULD�SHU�OD�FDOLGHVD�GHO�WRW[R�HQ�TXH�pV�FRQVWUXwGD��VXSRUWDULD�

la confrontació i estaria present en la major part d’aquells projectes residencials, per altra 

part no especialment substantius dins la trajectòria miesiana. D’aquell període en obra 

vista, destaquen la casa Wolf, les quasi bessones cases Lange i Ester, i especialment el 

projecte pel Monument a Karl Liebknecht i Rosa Luxemburg.

23 Citat al article Smithson, A., i Smithson, P., 1967. Mies van der Rohe Architectural Design 7/69 pp.363-366.
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'HUUXwGD�GXUDQW�OD�6HJRQD�JXHUUD��OD�FDVD�:ROI��*XELQ�����������>¿J������@�fou la primera 

G¶DTXHOOD� VqULH� GH� FDVHV� FRQVWUXwGHV� SHU� D� UHSUHVHQWDQWV� GH� OD� EXUJHVLD� %HUOtQHVD��

projectades en paral·lel al seu projecte d’ordenació de la Weissenhof (Stuttgart, 1925-27). 

(QWUDQW�SHU�OD�SDUW�VXSHULRU�G¶XQ�VRODU�WRSRJUj¿FDPHQW�IRUoD�DFFLGHQWDW��HO�SURJUDPD�GH�OD�

casa s’estructurava en tres cossos, de dues plantes d’alçària, disposats en esvàstica, sobre 

una plataforma d’obra vista que recintava tangencialment els testers dels cossos. Més que 

la quasi obligada seqüència de plataformes terrassades que salvaven el fort desnivellat 

GHO�VRODU��HQ�IHL[HV��DOV�LQWHUHVVRV�G¶DTXHVW�HVWXGL�GHVWDFD�O¶LPSRUWDQW�EDVDPHQW�FRQVWLWXwW�

pel provocat cosit coplanari entre el mur de contenció de l’habitatge i un dels testers dels 

cossos de la casa. La volguda alteració en la percepció de l’escala de l’alçat del projecte 

remet a la primigènia casa Riehl, o més allunyadament a algunes de les primeres propostes 

residencials wrightianes.

Les cases Lange i Esters (Krefeld, 1927-30), dissenyades conjuntament, en solars limítrofs, 

comparteixen amb la casa Wolf el totxo com a material de tancament de la totalitat del 

conjunt, i també la plataforma que les suporta. En ambdós casos el podi d’obra actua com 

espai de mediació, lleument elevat, entre l’habitatge i el jardí posterior. >¿J������@

Monument a Karl Liebknecht i Rosa Luxemburg (Berlín, 1926)

)LQV� L� WRW� IRUD� GH� O¶jPELW� UHVLGHQFLDO�� 0LHV� DSUR¿WDULD� HO� VLQJXODU� HQFjUUHF�� WHQ\LW� GH�

connotacions ideològiques contraposades a les de la resta dels seus encàrrecs 

contemporanis, per a seguir indagant en les dues constants formals assenyalades: l’ús del 

WRW[R�L�OD�SUHVqQFLD�PDVVLYD�GHO�SRGL��/D�YHUVLy�R¿FLDO�GH�O¶DVVDVVLQDW�GHOV�GRV�GLULJHQWV�SROtWLFV�

contra un mur de totxo24 i la condició estereotòmica d’uns volums prismàtics associables a 

24 De fet, Liebknecht i Luxemburg no vàren morir afusellats contra un mur sino caminant cap a la presó. Egbert, 
El arte i la izquierda en Europa. (Citat a Schulze, F. and MoMA New York, 1986. Mies van der Rohe: una 
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O¶DSLODPHQW�G¶XQ�FRQMXQW�GH�WD�WV��DWRUJDULHQ�D�O¶DUTXLWHFWH�OD�VX¿FLHQW�FRQVLVWqQFLD�QDUUDWLYD�

per a explicar des d’aquest registre constructiu un projecte assedegat de simbolisme. 

Emplaçat al cementiri Berlínès de Friedrichsfelde, el monument mostrava l’irregular 

disposició d’un seguit d’estrats horitzontals, de sis metres d’alt per dotze de llargària i 

quatre de fons, en conjunt. El reforçament de la seva estructura interna, en formigó armat, 

permetia forçar visualment l’esbiaixat horitzontal entre els volums, i projectar unes ombres 

que accentuaven el dramatisme de la proposta.

El dens apilament de simbòlics taüts, silent memòria als herois de la revolució de Novembre, 

HV� WUDQV¿JXUDULD� SXQWXDOPHQW� HQ� SRGL� GHV� GHO� TXH� OODQoDU� FzPSOLFHV� SURFODPHV�� >¿J���@ 

/¶DOWUD� IRWRJUD¿D� >¿J���@ mostra algunes operacions relatives a la relació del monument 

amb el pla del terra: Per un costat, la presència d’un primer ressalt, de poca alçària, que 

conté conjuntament monument i recinte de vegetació, que li fa d’espai de mediació frontal. 

3HU�DOWUD��O¶H[LVWqQFLD�G¶XQ�SDUHOO�GH�JUDRQV��HO�SULPHU�G¶HOOV��FRP�D�OOHX�LQÀH[Ly�GH�OD�SULPHUD�

vorada perimetral d’obra, i un segon graó que sobresurt en voladiu de la primera plataforma. 

$�WUDYpV�G¶HOOV�OD�SODWDIRUPD�PpV�VLPEzOLFD�L�FRQÀLFWLYD�GH�OD�WUDMHFWzULD�GH�0LHV�FRQYLGDULD�

a la seva accessibilitat.

biografía crítica, p. 342.)
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2.4. 1928

³/¶DUTXLWHFWXUD�pV�OD�UHODFLy�HVSDFLDO�GH�O¶KRPH�HQ�HO�VHX�HQWRUQ��O¶H[SUHVVLy�GH�FyP�

V¶D¿UPD�HQ�HOO� L�GH�FyP�VDS�GRPLQDU�OR��3HU�DL[z�� O¶DUTXLWHFWXUD�QR�pV�QRPpV�XQ�

SUREOHPD�WqFQLF��QL�XQ�SUREOHPD�H[FOXVLYDPHQW�RUJDQLW]DWLX�L�HFRQzPLF��(Q�UHDOLWDW��

O¶DUTXLWHFWXUD� VHPSUH� pV� OD� FRQVXPDFLy� HVSDFLDO� G¶XQD� GHFLVLy� LQWHOāOHFWXDO´25

El paràgraf precedent formava part de la conferència que Mies va impartir a la Biblioteca 

1DFLRQDO�G¶$UW�GH�%HUOtQ��DO�PDUo�GH�������7HQLD����DQ\V��/D�VHYD�GH¿QLFLy�FDWHJzULFD�GH�

l’Arquitectura no deixava dubtes sobre la maduresa del seu pensament. Rotund correlat 

GH� OHV� VHYHV� UHÀH[LRQV��HOV�SURMHFWHV�G¶DTXHOOD�DQ\DGD�GHL[DULHQ� FRQVWjQFLD�GH� OD� VHYD�

SUROt¿FD�SURGXFFLy��+R�KDJXpV�HVWDW�WDQ�VROV�SHO�SURMHFWH�GHO�3DYHOOy�$OHPDQ\��D�%DUFHORQD��

considerat unànimement com una de les icones de l’arquitectura moderna. Però a més, 

aquell mateix any veuria encara dos altres projectes absolutament destacables: El de la vil·la 

Tugendhat, a Brno, i el menys reconegut de la remodelació de l’Alexanderplatz, a Berlín.

Convé assenyalar que aquests tres projectes seleccionats contenen plataformes, que 

s’eleven a diferent alçària respecte el pla del terra: El podi del pavelló alemany, poc més 

d’un metre; el basament de la vil·la Tugendhat, prop de vuit metres, els resultants d’accedir 

des de la coberta d’un volum de dues plantes; la catifa urbana de l’Alexanderplatz, 

a peu pla, davant la necessitat de veure’s travessada per la circulació rodada.

Amb independència de l’algoritme de la seva cota, la presència de la plataforma en 

cadascun d’aquests projectes els faria especialment oportuns per a ser invocats en 

el present treball, més encara quan cadascun d’ells representen pedagògicament, tres 

25 Els requeriments de la creativitat arquitectónica. Conferència Març 1928. (Citat a Schulze, F. and MoMA New 
York, 1986. Mies van der Rohe: una biografía crítica. p. 452.)
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nocions diverses de plataforma que, com es veurà, reincidiran en futures propostes. 

Però més enllà d’aquesta consideració capital, el present capítol constata alhora la 

incorporació d’una altra valència associada al fet en sí de la plataforma miesiana: El de 

la introducció del buit en la seva arquitectura. Tot i la naturalesa visualment expansiva 

de tota plataforma, el pla actiu dels seus terres, convenienment complementat pels murs 

alternadament cecs del pavelló de Barcelona, o pel profund llindar cobert de la vil·la de Brno, 

o pel contorn dels paraments envidrats de les façanes de la plaça de Berlín, aconsegueix 

GH¿QLU�XQV�HVSDLV�GH�WUDQVLFLy�RFXSDWV�SHU�XQ�EXLW�GHQV��SOH�G¶DUTXLWHFWXUD�

PAVELLÓ D’ALEMANYA (Barcelona, 1928-1929)

Al 1928 les autoritats alemanyes acorden participar a l’Exposició Universal de Barcelona de 

1929, i encarreguen a Mies la construcció del pavelló de la República. Per tot programa es 

WUDQVPHW�D�O¶DUTXLWHFWH�TXH�O¶HGL¿FL�KD�GH�SUHVHQWDU�HOV�QRXV�YDORUV�GHPRFUjWLFV��FXOWXUDOV�

i econòmics de la nova Alemanya de Weimar. A més, l’edicle ha de allotjar els actes 

cerimonials i representatius que es desenvolupin al llarg d’aquells mesos. Poques vegades 

un programa haurà condicionat tan poc la forma, com el propi Mies reconeixeria anys més tard. 

Com esdevé en d’altres projectes rellevants de Mies que aquest treball aborda, no és 

tracta tant de fer una anàlisi exhaustiva d’aquesta obra cabdal, com de posar l’accent en 

aquells episodis que mostren la intensitat i cura amb la que l’arquitecte construeix un nou 

SOD� GHO� WHUUD� HOHYDW� GHV� GHO� TXH� WUDoD� O¶DSUR[LPDFLy� YLVXDO� D� O¶HGL¿FL��'HV� G¶DTXHVW� SXQW�

de vista reductiu, cal destacar tres fets del projecte: El canvi d’emplaçament del solar, la 

geometrització del podi i el sistema doble d’accés. 

1. Canvi d’emplaçament del solar. Com és sabut, al llarg de la visita al lloc, un any abans, 

i malgrat les presses per a executar l’obra, Mies no va acceptar l’indret que se li oferia i 
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va proposar-ne un d’alternatiu��. L’emplaçament suggerit per l’arquitecte, i sorprenentment 

DFFHSWDW�SHU�OD�&RPLVVLy�GH�O¶([SRVLFLy��HV�VLWXDYD�DO�¿QDO�GH�OD�SODoD�GH�OD�)RQW�0jJLFD��

dissenyada pocs anys abans per Puig i Cadafalch, en paral·lel a l’extens mur del Palau Alfons 

XIII, interceptant el recorregut que connectava l’esplanada amb el camí lateral ascendent 

cap el Poble espanyol, a través d’una generosa escala que salvava el desnivellat >¿J�����

��@. Aquesta decisió, més enllà d’explicitar un cop més la importància que Mies atorgava als 

emplaçaments dels seus projectes, esdevé fonamental, com alguns autors ja han destacat.��

���/D�JHRPHWULW]DFLy�GHO�SRGL� Si bé abans, a la Casa de Camp de Totxo i a la de Formigó, 

R�¿QV�L�WRW�DOV�VHXV�DQWHULRUV�SURMHFWHV�GH�PDWULX�6FKLQNHOLDQD��XQD�GHWHUPLQDGD�QRFLy�GH�

plataforma ja és present, seria aquí per primera vegada que el pla horitzontal inferior, el 

del terra, acotaria els seus límits amb la precisió que li determina la retícula de peces de 

travertí de 1,10 x 1,10m. que el revesteix.

El podi del Pavelló, ja des de les primeres versions >¿J���@, depura la seva geometria i, el que 

és realment important, s’erigeix com a solar real del projecte. La retícula del paviment serà 

utilitzada a partir d’ara, com a partitura que pautarà la disposició d’estructura, tancaments 

L��¿QV�L�WRW��PRELOLDUL��

26 ³0LHV� YD� UHEXWMDU� O¶HPSODoDPHQW� TXH� OL� RIHULD� OD� GLUHFFLy� GH� O¶([SRVLFLy�� VHQV� GXEWH� DPE� OD�PLOORU� GH� OHV�
LQWHQFLRQV��D� OD� FDQWRQDGD� LQWHULRU� GHO�3DODX�$OIRQV�;,,,�� DO� SHX�GH� O¶HVJODRQDW�TXH�DVFHQGHL[� FDS�HO�3DODX�
1DFLRQDO��SHUTXq�YD�FRQVLGHUDU�TXH�DOOj��HQ�PLJ�GHO� WXPXOW�GH� O¶([SRVLFLy��DPE� WRWD� O¶DFXPXODFLy�GH�PRWLXV�
DUTXLWHFWzQLFV�VHQVH�RULJLQDOLWDW�L�HOV�VHXV�KDELWXDOV�RUQDPHQWV�GH�FRORUV��QR�HV�SRGLD�DFRQVHJXLU�XQ�UHVXOWDW�
H¿FDo´�*HQ]PHU�� ������&LWDW� D�*DVWyQ��&��� ������0LHV�� HO� SUR\HFWR� FRPR� UHYHODFLyQ� GHO� OXJDU�� %DUFHORQD��
Fundación Caja de Arquitectos, pp. 41-45.
27 ³/¶HOHFFLy�GHO�WHUUHQ\�YD�VHU�SRWVHU�OD�GHFLVLy�FUHDGRUD�PpV�LPSRUWDQW�GH�O¶DUTXLWHFWH��GRQFV�O¶HVSHFLDO�XELFDFLy�
MXJDULD�XQ�SDSHU�LPSRUWDQW�HQ�OD�IRUPD�GH�O¶HGL¿FL��$L[t�VHPEOD��TXDVL�SHU�VXSRVDW��TXH�O¶HQWUDGD�GHO�SDYHOOy�HV�
SURGXHL[L�RUWRJRQDO�D�OD�SDUHW�GHO�SDODX�L�TXH��FRQWUDSRVDQW�VH�D�OD�VHYD�LPSHUPHDELOLWDW��HV�GHL[L�REHUW�L�HVSDLyV��
(O�IHW�GH�SRGHU�SUHVFLQGLU�GH�SRUWHV�YD�SRUWDU�O¶DUTXLWHFWH�D�GHL[DU�ÀXLU�GH�IRUPD�LPSHFDEOH�HOV�HVSDLV�LQWHULRUV�L�
H[WHULRUV´���,G��S������
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En aquest sentit, el lleuger endarreriment concèntric dels murs perimetrals del projecte 

(una rajola de travertí) en relació als límits rectangulars del podi explicita la voluntat de 

l’arquitecte de dotar d’autonomia formal a la plataforma en relació a la resta d’elements que 

es dipositen sobre ella. >¿J���@

'H�OHV�GLPHQVLRQV�GHO�SRGL��O¶DOojULD�pV�SUREDEOHPHQW�OD�PpV�UHOOHYDQW��/D�YHUVLy�¿QDO�GH�

la planta té uns 60 metres de llarg per 20 metres d’ampla. La seva alçària, 1.20m, des 

de l’alçat longitudinal anterior, i quasi enrasada, respecte la seva façana posterior. Els 

GLYHUVRV�GHVSODoDPHQWV�GH�OD�SODWDIRUPD�SHU�D�DMXVWDU�DTXHVWHV�FRWHV�DPE�OD�WRSRJUD¿D�IDQ�

palesa aquesta especial cura28��3UREDEOHPHQW�SHUTXq��HQ�WDQW�TXH�HGL¿FL�S~EOLF��O¶DUTXLWHFWH�

FRQVLGHUDYD�TXH�DTXHVWD�SUHFLVD�FRWD�FRQFLOLDYD�OD�VLJQL¿FDFLy�VROHPQH�GHO�SRGL��TXH�RIHULD�

un punt de vista privilegiat sobre l’esplanada, amb la seva l’alçària crítica, tot just evitant 

unes baranes que alterarien la seva abstracció29. 

3. Sistema d’accés amb doble ingrés. El podi és tanmateix el lloc on es dirimeix el sistema 

de circulacions del conjunt, episodi substantiu del projecte. Mies proposa aquí un doble 

accés. Difícilment podia ser d’altra manera doncs el pavelló s’inscriu dins un recorregut 

continu que peatonalment connecta tant com intercepta, l’esplanada amb la pujada cap el 

poble espanyol�>¿J������@. En el límit, el pavelló podria ser interpretat com un singular replà 

intermitentment cobert, segment d’un recorregut passant, per on es transita30. /D�ÀXwGHVD�

pròpia de la seva naturalesa neoplàstica accentuaria l’obligat dinamisme del traçat. 

28 (Gastón, C., 2005. 0LHV��HO�SUR\HFWR�FRPR�UHYHODFLyQ�GHO�OXJDU. p. 77.), correlat de l’esplèndida Tesi Doctoral 
de l’autora.
29 Com es veurà posteriorment, els projectes de Mies eviten les baranes tant com poden i quan es fan necessàries 
VROHQ�VHU�WUDGXwGHV�D�HOHPHQWV�GH�PRELOLDUL�XUEj�TXH�IDQ�OHV�IXQFLRQV�
30 Podria ser que imposat per la direcció de l’Exposició.
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La llarga seqüència d’aproximació i travessament del projecte disposa d’un doble registre 

amb percepcions absolutament diverses, que convé analitzar separadament: 

a.- Accés inferior. Des de la “Font màgica” la proposta ofereix una aproximació frontal 

llarga, a través de l’esplanada. A l’època, la seva percepció quedaria irremissiblement 

¿OWUDGD�SHU�OD�YHUWLFDOLWDW�GH�OHV�YXLW�FROXPQHV�H[LVWHQWV�>¿J������@, oferint sorprenentment 

una visió que remet al seu projecte Schinkelià per a la casa Kröller-Müller. Però a diferència 

d’aquella, aquí el podi elevat barra el pas i proposa un accés tangencial. Els 8 graons 

salven el desnivellat situen al visitant sobre el podi, des d’on s’activen noves visuals 

>¿J������@. Salvats els graons, el mur de travertí que emmarca la visió frontal es retalla 

parcialment contra una densa vegetació i contra el gran mur del palau, veritable pla del fons 

d’aquesta perspectiva. El pla d’aigua31 que apareix per davant obliga a girar 90º per a seguir 

externament el recorregut, o girar encara 90º més per a accedir a l’interior del pavelló, 

lliscant per pla de marbre vert antique, sota el raser de la marquesina32. El complex gir de 

180º de l’ingrés remetria al seu admirat projecte de la Casa del Jardiner a Charlottenhof, 

de Schinkel, i tindria tanmateix equivalència amb el projecte contemporani de Le Corbusier 

per a la Ville Savoie. 

Els primers fotogrames d’aquesta seqüència ascendent permet ja reconèixer dos més dels 

episodis importants del projecte: L’alliberament de la component portant dels murs, en tant 

31 Schinkel. Possible reminiscència del plans geomètrics enjardinats de Kröllër-Müller i Werder (rosers)
32 En la primera versió de la proposta s’aprecia com aquest accés tangencial era l’inici d’un recorregut que, 
UHVVHJXLQW�OD�PDWHL[�GLUHFFLy�L�DPSOjULD�GH�O¶HVFDOD��SRUWDYD�FDS�D�OHV�R¿FLQHV��HQWUH�OD�YRUD�GHO�SRGL�L�OD�GHO�SOD�
aigua. Però en els versions posteriors, el pla d’aigua es desplaça lateralment, fent de límit frontal i obligant a 
girar perpendicularment per a continuar cap a l’exterior o bé girar 180º per entrar al recinte cobert del pavelló. 
/¶RSHUDFLy�SHUPHWUj�DGGLFLRQDU�OHV�GXHV�FLUFXODFLRQV�TXH�FLUFXODYHQ�HQ�SDUDO�OHO��ORQJLWXGLQDOPHQW�D�O¶HVWDQ\��GH�
dimensions massa crítiques, aconseguint un espai més ampli on si acabarà disposant el banc corregut. (Veure 
document a Gastón, C., 2005. Mies: el proyecto como revelación del lugar. p. 64.)
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que s’introdueix una estructura pròpia de pilars en creu33 (que a més inauguraria una relació 

espacial estructura-tancament, fonamental per la seva futura arquitectura), i la utilització de 

PDWHULDOV�QREOHV�FRP�D�UHYHVWLPHQW�¿QDO�GH�SDUDPHQWV�YHUWLFDOV�L�KRULW]RQWDOV34 (en particular 

HOV�WDQFDPHQWV�YHUWLFDOV�HV�YHXUDQ�IRUWDPHQW�LQÀXHQFLDWV�SHO�VHX�GDUUHU�SURMHFWH�SHU�D�OD�

Sala de vidre a l’Expo de Stuttgart). >¿J������@

b. Accés superior. A diferència de l’accés inferior, el superior té una aproximació curta. El 

pavelló es descobreix quasi sobtadament en el revolt de l’avinguda Rius i Taulet. Des d’allà, 

les visions des del darrer graó superior de l’escala que descendeix vers la plaça, lleument 

per sobre de la coberta del pavelló, es perden frontalment en l’horitzó de l’altre extrem de 

l’esplanada. Descendint els aproximadament tres metres que salva l’escala, les arestes dels 

testers del mur de vidre i del de travertí emmarquen una visió frontal focalitzada en el mur 

de marbre verd, sota el pla de la coberta, que aixopluga l’ingrés >¿J������@. Malgrat l’evident 

interès de la construcció d’aquest episodi, la diferència de recursos i d’escala entre un accés 

i l’altre, no sembla deixar dubtes sobre la condició principal de l’altre accés. Semblaria, 

en aquest sentit, que l’arquitecte ha preparat espacialment una sortida ascendent, més 

que una entrada descendent. Sigui com sigui tant les diferents versions preliminars de la 

SURSRVWD�FRP�OD�GH¿QLWLYD�SHUPHWHQ�FRQVWDWDU�FRP�pV� O¶HL[�G¶DTXHVWD�HVFDOD�SRVWHULRU� OD�

TXH�¿[D�FRQWLQXDGDPHQW�WRW�HO�SURMHFWH�HQ�VHQWLW�ORQJLWXGLQDO�

Internament un recorregut i altra desemboquen en l’epicentre del projecte materialitzat 

pel mur valuós d’ònix, que ocuparia una posició nuclear equivalent a la llar de foc en les 

33 Per a molts , com el mateix Wright, solució redundant, atenent que els murs existents suportarien per sí 
mateixos les dues cobertes. 
34�7RW�L�TXH�FRP�HOO�D¿UPDULD�SRVWHULRUPHQW��³�6L�KDJXpV�XWLOLW]DW�O¶REUD�GH�WRW[R��HO�SDYHOOy�KDXULD�WLQJXW�OD�PDWHL[D�
qualitat arquitectònica –m’agrada el totxo- però dubto que hagués estat tan celebrat. Entrevista a MVDR per 
K.Kuh, 1964. (Citat a Gastón, C., 2005. 0LHV��HO�SUR\HFWR�FRPR�UHYHODFLyQ�GHO�OXJDU. p. 80.)
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mansions wrightianes. Externament, en canvi, és el parament vertical de travertí, rere banc, 

el que trava sobre d’ell les dues cobertes, contrapunt elevat dels dos plans d’aigua35.

El recorregut sinuós del projecte permet valorar dos gestos de la planta, ja assajats en 

propostes anteriors, que la doten de complexitat i sense els quals el sistema de circulacions 

del projecte hagués perdut notablement interès. El primer, la disposició tangencial de 

l’escala d’ingrés, perpendicular al sentit d’aproximació. El segon, el parament exempt de 

marbre vert antique, que obstrueix la visió simultània dels dos accessos i alhora convida al 

gir de 180º respecte el sentit d’arribada. 

A mig camí entre l’extraversió del pavelló i la introversió del pati36 els murs perimetrals del 

pavelló alemany, intercalen segments d’alçats buits i plens, reinterpretant en un registre 

PRGHUQ��DTXHOOHV�¿ODGD�GH�FROXPQDWHV�H[HPSWHV�GH�OHV�YLOāOHV�GH�6FKLQNHO��DPE�OHV�TXH�

FRPSDUWLULD�¿QDOLWDW��/D�FDSWXUD�G¶XQ�HVSDL�EXLW�L�GHQV�TXH�VREUH�XQ�FHULPRQLyV�EDVDPHQW�

massiu, meticulosament elevat, convidaria a girar la vista i contemplar la ciutat. 

LA CASA TUGENDHAT (Brno, 1928-1930) 

La Vil·la Tughendat >¿J������@�es projecta simultàniament al pavelló alemany. Però mentre 

que el pavelló de Barcelona remet a la construcció planar de la Casa de Camp de Totxo 

(1924) , la vil·la de Brno reprèn relacions volumètriques ja iniciades a la Casa de Formigó 

(1923). El matrimoni jueu d’origen alemany encarrega Mies, del que coneixien la Casa 

Perls, una mansió a Brno (Txecoslovàquia). L’encàrrec, sense límit pressupostari inicial, 

35 L’actual tancament de l’ingrés posterior reforça el recorregut circular meitat interior, meitat exterior, que s’inicia 
i s’acaba a peus de les graons del projecte.
36 Les relacions entre l’arquitectura del pavelló i del pati han estat lúcidament contrastades a l’escrit de Martí 
Aris, C. Pabellón y Patio como elementos de la arquitectura moderna.
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DWRUJD�D�0LHV�OOLEHUWDW�DEVROXWD��(O�OX[yV�UH¿QDPHQW�GHOV�PDWHULDOV�GH�UHYHVWLPHQW�LQWHULRUV�

i l’exclusivitat en el disseny d’un mobiliari, que acabarà transcendint al propi projecte, del 

que en prendria el nom, en deixen constància.

/HV�FDUDFWHUtVWLTXHV�WRSRJUj¿TXHV�GHO�VRODU��GHSULPLW�GHV�GHO�FDUUHU�G¶DFFpV��DWRUJXHQ�XQ�

protagonisme determinant a la secció >¿J���@, a través de la qual Mies organitza el programa, 

en tres plantes: Les dues inferiors, conformen un basament rectangular, que salva el 

desnivellat entre el carrer i el jardí posterior, mentre que la superior, que allibera superfície 

de programa per enquibir terrasses, gaudeix una organització volumètrica més lliure. 

La planta superior >¿J���@, a peu pla de carrer, conté dos cossos: El menor, quelcom més 

avançat, perpendicular a carrer, incorpora el garatge i dependències del servei. L’altre cos, 

perpendicular al primer, on es disposa l’entrada de la casa, es subdivideix en dues cèl·lules 

TXH�DFXOOHQ�UHVSHFWLYDPHQW�OHV�GHSHQGqQFLHV�GHOV�SDUHV�L�OHV�GHOV�¿OOV��

La planta intermèdia >¿J���@ conté les dependències diürnes: menjador, biblioteca i estar, 

més els espais servidors corresponents. La planta inferior, es destina totalment a serveis, 

magatzem i instal·lacions.

Del projecte de la Vil·la Tugendhat als interessos del treball, interessen tres aspectes: Les 

percepcions canviants del seu basament i les característiques espacials singulars, tant de 

l’accés, com del sistema general de circulacions del projecte. 

1. El basament. De la massivitat del basament del projecte, que contrapunta la contemporània 

OOHXJHUHVD� GHO� SDYHOOy� DOHPDQ\�� GHVWDFDYD� XQD� JUDQ� REHUWXUD� DSDwVDGD� HQUDVDGD� D� SOD�

GH�IDoDQD��$TXHVW�SDUDPHQW�GH�YLGUH�GLVSRVDYD�G¶XQ�VR¿VWLFDW�PHFDQLVPH�TXH�HQIRQVDYD�

¿QV�HO�WHUUD�OD�WRWDOLWDW�GHO�¿QHVWUDP��SHU�D�JDXGLU�GHO�Pj[LP�FRQWDFWH�DPE�O¶H[WHULRU�GH�OHV�

SULQFLSDOV�GHSHQGqQFLHV��0pV�HQOOj�GH�O¶H¿FjFLD�G¶XQD�VROXFLy�TXH�DFFHQWXDYD�UDGLFDOPHQW�

OD�SHUPHDELOLWDW�GH�OD�YLVLy��DTXHVW�HQJLQ\yV�HSLVRGL�SURGXwD��XQ�LQWHUHVVDQW�7URPSH�O¶RHLO�
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- Sense vidre, els dos paraments de les plantes inferiors podrien llegir-se com els dos 

plans horitzontals que acoten reiteradament l’arquitectura miesiana. La sortida lateral de la 

terrassa del menjador, amb l’escala tangencial a façana, reforçaria la condició de podi de 3 

metres sobre la cota del jardí, mentre que l’empit de la barana de la planta superior d’accés 

li faria de pla de la coberta. >¿J���@

��3HU�FRQWUD��DPE�HO�¿QHVWUDP�DOoDW��VRWD�GHWHUPLQDGHV�UHÀH[LRQV�GHO�YLGUH�PpV�FRUSzULHV�R�

bé amb l’opac cortinatge estès, el conjunt format per vidre i mur es percep com a plataforma 

FRPSDFWH��G¶XQV���PHWUHV�G¶DOojULD��HQODLUDGD�¿QV�D�FRWD�GH�FDUUHU��EDVDPHQW�GHO�SDYHOOy�

superior.

2. L’accés. Com ja s’ha assenyalat, Mies entra a la casa per dalt. Més que la singularitat 

G¶DTXHVW�IHW��DWULEXwEOH�HQ�JUDQ�SDUW�D�OD�SUzSLD�WRSRJUD¿D�GHO�VRODU��HO�TXH�GHV�G¶DTXHVWHV�

planes es considera rellevant és la manera amb la que Mies construeix l’accés: 

- Primerament, a diferència de la compacitat de les dues plantes inferiors, aquí Mies 

descomposa el programa en volums. L’endarreriment d’aquests cossos respecte el contorn 

de la plataforma que els delimita, accentua la vocació pavellonària dels mateixos, redueix 

l’escala d’una volumetria altrament excessiva, de tres plantes, i reforça la sensació d’entrar 

a la casa per la seva coberta. 

- A partir d’aquí, Mies construeix l’accés a través de l’espai intersticial entre els dos cossos 

¿QDOPHQW�UHVXOWDQWV��FRQWUDSRVDQW�SHUSHQGLFXODUPHQW�DO�YROXP�SULQFLSDO��DO�YROXP�PHQRU��

destinat a garatge i allotjament del servei. El llindar cobert d’ingrés es completa amb una 

marquesina, perllongació del forjat del cos dels dormitoris. No és l’únic projecte en que 

Mies s’ajuda d’una construcció auxiliar per a constuir l’accés entre dos volums. El cos 

G¶R¿FLQHV�GHO�SDYHOOy�GH�%DUFHORQD��HO�YROXP�GH�OD�JDOHULD�G¶DUW�DQQH[D�GH�OD�&DVD�/DQJH�R�

l’arbre que tanca el pla del quadre de l’accés de la posterior Casa Farnsworth, compartirien 
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estratègia.En anteriors propostes residencials Mies, mai no havia entrat intersticialment37. 

Indiscutiblement, un dels episodis rellevants del projecte de la Tugendhat, és que Mies 

FHGHL[�O¶DFFpV�DO�EXLW��TXH�DJUDwGDPHQW�HPPDUFD�DO�IRQV�OHV�H[FHOāOHQWV�YLVWHV�YHUV�O¶DQWLF�

castell de Brno. >¿J���@�

3. El sistema de circulacions. L’accés tot just descrit inaugura un sistema de circulacions 

descendent, en espiral, que involucra l’escala exterior de la planta intermèdia i desemboca 

al jardí posterior. El traçat del recorregut presenta una sorprenent analogia amb el recorregut 

passant entre els dos accessos del contemporani pavelló alemany >¿J������@. De baix a 

dalt, iniciat des del jardí de Brno o des de l’esplanada de la Font màgica de Barcelona, 

després d’un primer tram comú d’escales, tangent a façana, ambdós projectes giren 

�����SHU�HQWUDU�D�O¶LQWHULRU�GH�O¶HGL¿FDFLy��(O�VHJ�HQW�WUDP��WDQPDWHL[�FRP~��UHVVHJXHL[�HO�

WDQFDPHQW�HQYLGUDW��L�FRQGXHL[�MD�VLJXL�¿QV�OD�WHUUDVVD�G¶XQ�R�HO�SDWL�GH�O¶DOWUH��3HUOORQJDQW�

aquest recorregut, un segon i comú gir de 180º, invers a l’anterior, condueix vers la sortida 

GH�OD�SODQWD��MD�VLJXL�D�SHX�G¶HVFDOD��R�D�O¶H[WHULRU�SRVWHULRU�GHO�SDYHOOy��(O�WUDoDW�KHOLFRwGDO�

a través de l’escala de la Tugendhat trobaria encara una forçada reciprocitat, si s’envoltés 

HO� QXFOL� H[HPSW� G¶zQL[� GHO� SDYHOOy�� (OV� GRV� HGL¿FLV� RIHULULHQ� HQFDUD� XQ� GDUUHU� JLU� FRP~��

SHUSHQGLFXODU�HQ�VHQWLW�KRUDUL�D�OHV�UHVSHFWLYHV�VRUWLGHV��DEDQV�G¶HQ¿ODU�YHUV�O¶H[WHULRU��

37 Lliscant pel pla corb de vidre que il·lumina l’escala, i obrint la porta de l’habitatge, la visió travessa diagonalment 
O¶HVSDL�LQWHUVWLFLDO�HQWUH�OHV�GXHV�FHOāOXOHV�FRUUHVSRQHQWV�DOV�GRUPLWRULV�GH�SDUHV�L�¿OOV�FDS�D�OD�WHUUDVVD�H[WHULRU��
UHSURGXwQW�O¶HVWUDWqJLD��
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REMODELACIÓ DE L’ALEXANDERPLATZ (Berlín, 1928)

/¶$MXQWDPHQW� GH� %HUOtQ�� DSUR¿WDQW� OHV� QHFHVVjULHV� REUHV� SHU� OD� FRQVWUXFFLy� G¶XQD� QRYD�

estació de l’U Band, convoca un concurs restringit al que convida a sis equips d’arquitectes; 

entre d’altres, a Peter Berhens, als germans Luckhardt i a Mies38 (1935) >¿J������@. El 

projecte parteix d’uns estudis previs elaborats per l’arquitecte en cap de l’Ajuntament, que 

FRQWHPSOD�XQ�FRQMXQW�G¶HGL¿FDFLRQV�DO�YROWDQW�GH�OD�URWRQGD�TXH�UHVVHJXHL[� OHV�YLHV�TXH�

UHJXOHQ�O¶LQWHQV�WUj¿F�URGDW�TXH�WUDYHVVD�OD�SODoD�

El projecte és guanyat pels germans Luckhardt� >¿J���@ amb un projecte de volumetria 

cilíndrica que respon convencionalment a les premises del concurs, mentre que la proposta 

de Mies queda l’última. A diferència de tota la resta de propostes, Mies ignora absolutament 

les prescripcions de les bases del concurs i disposa asimètricament un conjunt de volums 

envidrats de diferent alçària (el més alt d’ells de disset pisos), separats considerablement 

de la rotonda circular. Aquesta organització volumètrica construeix un espai urbà de 

JUDQV�GLPHQVLRQV��SURSRUFLRQDW�D�O¶HVFDOD�GH�OHV�HGL¿FDFLRQV�TXH�O¶DFRWHQ�L�VHQVLEOH�D�OD�

VLJQL¿FDFLy�GHO�OORF��SHU�GDPXQW�GHO�LPSHUDWLXV�GH�OD�UHVROXFLy�GHO�WUj¿F��TXH�WDQPDWHL[�HV�

satisfà al voltant de la rotllana central.

Tan sols Hilberseimer, posteriorment a la resolució del concurs, sortirà en la seva defensa, 

ponderant la qualitat del projecte, única proposta que és capaç de construir un espai urbà 

que transcendeix la limitada resolució funcional de les bases, per a concentrar-se en la 

qualitat urbana del buit que genera.

A més de les visions generals, Mies presenta un muntatge on es mostra en primer terme, 

G¶HVFRUo�� O¶HGL¿FL� PpV� DOW�� GH� GLVVHW� SODQWHV� G¶DOojULD�� TXH� UHSURGXHL[� DPE� ¿GHOLWDW� HO�

38 (història del concurs a Riley, T., Bergdoll, B., & Magnano Lampugnani, V., 2001. Mies in Berlín. p. 248.)
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WUDFWDPHQW�GH�IDoDQHV�GHVHQYROXSDW�DO�SURMHFWH�FRQWHPSRUDQL�SHU�O¶HGL¿FL�$GDP��WDPEp�D�

%HUOtQ��3HU�VREUH�G¶DTXHVWD�LQIRUPDFLy��HO�GLEXL[�FHUWL¿FD�XQ�IHW�DEVROXWDPHQW�GHVWDFDEOH��

HO�GH�OD�UHODFLy�HQWUH�O¶HGL¿FL�L�OD�FLXWDW��D�WUDYpV�G¶XQD�SODWDIRUPD��SHU�LPSHUDWLXV�GH�WUj¿F��D�

cota zero. La seva presència garantirà a l’arquitecte el control visual de la seva seqüència 

d’aproximació. La decisió tindrà, com veurem més endavant, al llarg de la seva etapa 

americana, unes conseqüències fonamentals en la construcció dels espais urbans miesians 

i, en particular, dels accessos als mateixos.�>¿J������@

Aquest és el fet rellevant del projecte i el que l’inclou en la selecció de projectes per aquest 

HVWXGL��0LHV�QR�WDQ�VROV�QR�VRWPHW�OD�VHYD�SURSRVWD�XUEDQD�DO�GLFWDW�GHO�FRW[H��VLQy�TXH�¿QV�

i tot ignora les traces dels carrers per on circulen. La forma i proporcions dels seus espais 

urbans, els buits i els plens, es regirien ja des d’aquí, per unes altres regles.
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2.5. PATIS CASA (1931-1938)

La dècada dels trenta a Alemanya es caracteritza, en termes polítics, per l’ascensió del 

QD]LVPH�� 3HU� D� 0LHV�� DTXHOO� SHUtRGH� V¶DFRWD� HQWUH� GRV� LPSRUWDQWV� ¿WHV� DFDGqPLTXHV��

contrapunt a la seva quasi absoluta manca d’encàrrecs professionals: S’inicia el 1930, 

com a Director de la Bauhaus Schule a Dessau, i clou el 1938, com a nou Director del 

Departament d’Arquitectura del Institut Armour de Chicago, posteriorment anomenat Institut 

Tecnològic d’Illinois (IIT) conseqüència tanmateix del seu forçat exili als Estats Units.

La producció arquitectònica miesiana d’aquella etapa estaria indiscutiblement marcada 

pel que seria comunament nomenat cases pati, construccions d’una planta, de contorn 

rectangular, d’obra vista, delimitades per un recinte que contenia un programa domèstic 

elemental.

Pràcticament cap d’aquells nombrosos projectes, ja sigui de propostes teòriques com 

dels escassos encàrrecs que li arribaren, contenien cap plataforma sobre el que es 

dipositava l’accés dels respectius projectes. Com si l’escala domèstica no s’avingués amb 

la trascendència o solemnitat que acompanya la presència del podi, el conjunt de cases 

SURMHFWDGHV�SHU�0LHV�GLVSRVDYHQ�OD�HQWUDGD�D�SHX�SOD��DPE�OD�VLQJXODU�L�MXVWL¿FDGD�H[FHSFLy��

bastant posterior, de la Farnsworth.)39. A l’efecte dels interessos d’aquest estudi, doncs, 

l’anàlisi d’aquests treballs no semblaria necessari. 

Contràriament, en aquest resseguit dels criteris i estratègies que contribueixen a construir 

en l’obra de Mies un sistema d’accés suportat pel podi, aquest conjunt de cases-pati 

introdueixen elements, aprofundeixen en temes que adquireixen rellevància en futures 

39�)LQV� L� WRW�DL[z�HQWUDULD�HQ�FRQÀLFWH�DPE�DTXHOOHV� OHFWXUHV�TXH�DWULEXHL[HQ�XQD�UHIHUqQFLD�GLUHFWH�HQWUH� OHV�
cases pati miesianes i propostes xineses i japoneses, on, entre les seves característiques essencials destaquen 
l’enlairament parcial o total de la casa o palau.
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plataformes. Particularment, la noció de buit i la de límit, i a través d’ells, la relació entre 

DUTXLWHFWXUD� L� OORF��'¶DOJXQD�PDQHUD�HO�SURWRWLSXV�GH�³&DVD�SHU�D�XQD�SDUHOOD�VHQVH�¿OOV´�

>¿J���@ exposada el 1931 a la secció d’Arquitectura alemanya, titulada “Habitatges del 

QRVWUH�WHPSV´��L�SXEOLFDGD�D�'LH�)RUP��FHUWL¿FD�HO�WUDVSjV��>¿J���@

Com ens explica C. Martí Arís,� ³(O� SDYHOOy� L� HO� SDWL� VyQ� GRV� SULQFLSLV� DUTXLWHFWzQLFV�

suposadament antitètics. El pavelló es basa en la formació d’un sostre. El pati es 

basa en la delimitació d’un recinte“40 En efecte, és aquí un recinte murari el que 

captura un buit, el pati, que es relaciona amb el lloc zenitalment. Per contra, en el 

pavelló és la compressió de sostre i terra la que expandeix la visió horitzontalment. 

Pel que fa al podi, no sembla necessari insistir en la seva alineació consubstancial en 

l’arquitectura del pavelló. De tota manera el propi Mies va oferir mostres prou interessants 

d’hibridació entre aquests dos conceptes aparentment antagònics, pati i pavelló, com el 

PDWHL[�3DYHOOy�G¶$OHPDQ\D��TXH�GRQDUHQ�SHX�DO�FUtWLF�5LFKDUG�3DGRYDQ�D�TXDOL¿FDU�OR�FRP�D�

“un pavelló dins d’un pati”41, atenent als murs perimetrals que seqüencialment embolcallen 

un edicle de vidre.

No tan sols en els diedres massius del pavelló de Barcelona es varen gestar els primers 

episodis de les cases pati miesianes. Si a la contemporània casa Tughendat, enlairéssim la 

EDUDQD�TXH�UHFLQWD�OD�SODQWD�G¶DFFpV�YHXUtHP�VHQVH�GL¿FXOWDW�OD�OODYRU�GH�OD�FDVD�SDWL�/DQJH��

Per a l’anàlisi d’aquella sèrie temàtica de projectes, més que cronològicament, s’ha optat 

per a agrupar-los en dos apartats: els projectes teòrics i els d’encàrrec. 

40 (Citat a Martí Arís, C. 3DEHOOyQ�\�SDWLR�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�PRGHUQD��
41 (Id.) La interessada inversió d’aquests termes que en fa Padovan reforça l’enunciat del capítol, els patis casa, 
per altra part traducció literal de l’expressió anglosaxona Court-House.
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2.5.1. PROJECTES D’ENCÀRREC

Pel que fa als projectes fruit d’encàrrec, a més de la interlocució amb el client, les propostes 

KDJXHUHQ�GH�FRQFLOLDU� O¶DEVWUDFFLy�GHO�UHFLQWH�DPE�OD�FRQFUHFLy�WRSRJUj¿FD�L�HOV�HVWtPXOV�

visuals de cada entorn. Inevitablement el fregament amb la realitat perforaria puntualment 

uns murs que haurien de deixar passar vistes. Als interessos del present estudi s’aborden 

aquí episodis puntuals de tres projectes: La casa a la muntanya, la casa Ulrich Lange i la 

casa Hubbe.

Casa a la muntanya (1934)

Probablement aquesta casa tenia per client al propi arquitecte. Sembla que la casa es 

situava als Alps austríacs, on Mies buscaria fugir de la pressió nazi. El pati del projecte és 

aquí el resultat d’addicionar, als dos cossos disposats en L que contenen el programa, un 

diedre urbanitzat que completa el recinte rectangular. Tipològicament la proposta remet 

a la segona versió de la casa a Werder, també projectada per a sí mateix, de just vint 

anys abans42. L’axonometria, representació comú als dos projectes, mostra la similitud 

>¿J���@. Com en aquella ocasió, no hi ha plantes. La documentació es limita a un conjunt de 

perspectives i alçats realitzats a mà. Dels nombrosos croquis es seleccionen dos dibuixos 

més, presentats a l’Exposició retrospectiva que el Moma faria sobre l’arquitecte al 194743, 

que involucren l’aproximació i accés al projecte.

El primer dibuix consisteix en una perspectiva exterior, que situa el punt de vista sobre el 

camí d’accés ascendent, representat per un traç sinuós que condueix cap a una de les 

obertures que perforen la construcció massiva del recinte >¿J���@. Les muntanyes del fons 

42 Veure anàlisi en capítol precedent.
43 (Citat a Gastón, C., 2005. 0LHV��HO�SUR\HFWR�FRPR�UHYHODFLyQ�GHO�OXJDU. p. 206.)
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que emergeixen sobre l’horitzontal de la coberta de la casa, i la vegetació amb que es 

desdibuixen lateralment els murs, emmarquen el conjunt. Interessa del dibuix, tot i l’estat 

G¶DEVWUDFFLy�JHQqULFD�GH�OD�SURSRVWD��OD�YROXQWDW�GH�YHUL¿FDU�O¶DSUR[LPDFLy�REOLTXD�D�OD�FDVD��

El segon dibuix és un alçat que tracta també l’episodi de l’accés >¿J���@. El document 

mostra un arbre centenari, excels, davant la casa, presidint l’entrada. La seva representació 

¿JXUDWLYD��DPE�RPEUHV�TXH�DWRUJXHQ�YROXP��FRQWUDVWD�DPE�HOV�GLEXL[RV�SODQV��DEVWUDFWHV��GH�

les seves propostes teòriques contemporànies. La verticalitat del seu tronc i l’horitzontalitat 

GHO�GLQWHOO�TXH�FRURQD�O¶REHUWXUD�GHO�PXU�GH¿QLUDQ�DPE�SUHFLVLy�OHV�FRRUGHQDGHV�GH�O¶DFFpV�

GHO�SURMHFWH��/¶DUEUH��FRP�IHLD�O¶HVFDOD�SRVWHULRU�GHO�SDYHOOy�GH�%DUFHORQD��¿[DUj�HO�SURMHFWH�

DO� OORF��$� OD�)DUQVZRUWK��DQ\V�GHVSUpV�� OL�KR� WRUQDUj�D�GHPDQDU��$� O¶HVJOpVLD�YHwQD�GH� OD�

Galeria Nacional de Berlín, també.

Casa Ulrich, Lange (1935)

De la casa Lange interessa mostrar particularment els mecanismes que Mies desplega per 

a construir la seva aproximació i accés, coincidents en les dues versions que realitza de la 

casa. A diferència de la versió preliminar, la segona versió, que és la que aquí es mostra, 

recinta el projecte dins un rectangle.�>¿J���@

$�OD�FDVD�HV�SHQHWUD�VRWD�IRUMDW��D�WUDYpV�G¶XQ�GHO�EUDoRV�GH�OD�7�TXH�GH¿QHL[�OD�SODQWD��GHL[DQW�

un buit com a pla de fons, entre la casa i el garatge. La porta es disposa perpendicularment 

al sentit de l’arribada, en l’interstici entre les dues cèl·lules que reparteixen respectivament 

dependències d’estar i dormitoris. La descripció encaixaria també perfectament amb la de 

la casa Tugendhat. 

La casa Lange és casa pati, com el mateix Mies la considerarà anys més tard, però, atenent 

a la relació entre la convencional construcció de les obertures dels tancaments i l’envolvent 
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perimetral, la proposta encara remet a l’anterior casa Wolf, probablement per exigències 

dels clients. 

Observant l’alçat que mostra l’accés s’aprecia un desnivellat entre l’àrea de l’ingrés, a cota 

de la plataforma que abastaria la totalitat de la casa pati i la façana posterior, i la resta del 

solar, deprimit mitja planta, l’alçària del camí d’aproximació�>¿J���@. Com les matriuskes el 

projecte es tractaria d’un solar dins d’un solar.

Casa Hubbe (1935)

La casa Hubbe, contemporània a la Ulrich és, la que, atenent a la seva organització 

espacial i al tractament de les seves obertures, s’adscriu millor en la categoria de 

OHV� FDVHV� SDWL� PLHVLDQHV�� /D� YHUVLy� ¿QDO� GHO� SURMHFWH44 mostra un programa, també 

en dos cossos disposats en T: Un, en el sentit de l’accés, que conté els espais més 

públics de la casa, i l’altre cos, transversal a l’anterior, menys permeable, que conté a 

banda i banda els dormitoris >¿J���@. A diferència de la Ulrich, aquí l’entrada, frontal, 

de dimensions generoses, sota una marquesina que s’avança al recinte, es situa en la 

intersecció dels dos cossos, El porxo d’accés inicia una circulació sinuosa que conté 

seqüencialment vestíbul, la sala d’estar - menjador, i porxo de sortida al pati/jardi.

(O�PXU� UHFWDQJXODU� TXH� UHFLQWD� OD� FDVD� Wp� XQ� SDUHOO� G¶LQWHUUXSFLRQV� EHQ� GH¿QLGHV�� /D� MD�

esmentada de l’accés i una segona, que abasta més de la meitat de la longitud de la seva 

façana oposada. L’espai exterior simultaneja trams closos, on el pati fa de límit visual a 

unes estances que s’orienten adequadament a Sud, amb l’interval de mur interromput, a 

SRQHQW��TXH�VDWLVIj�OHV�PDJQt¿TXHV�YLVWHV�VREUH�HO�ULX��>¿J���@

44 Veure l’evolució de les propostes (Gastón, C., 2005. 0LHV��HO�SUR\HFWR�FRPR�UHYHODFLyQ�GHO�OXJDU. p. 100.)
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Com veiem en els tres casos, es tracta de solucions híbrides on el pati, com a Barcelona, 

resol episodis espacials puntuals, que coexisteixen amb espais oberts al paisatge, des d’on 

es confronta la relació entre la seva arquitectura i la naturalesa de l’entorn. La presència 

alternada dels murs reforça la unitat interna dels espais que aquests delimiten. El pla del 

terra, però, al dictat de les relacions geomètriques que pauta la retícula, no disposa de la 

intensitat que mostren les propostes teòriques: 

Si observem interessadament determinats alçats de les cases pati, la massivitat i abstracció 

GHOV�VHXV�DSDwVDWV�PXUV�JHQHUHQ�XQ�7URPSH�O¶RHLO�a través del qual tot el conjunt podria ser 

percebut com a un basament, com aquelles primitives mastabes que puntuaven les planures 

desèrtiques egípcies, com a Zoser45, probablement la primera casa pati de la història. >¿J���@

2.5.2. PROPOSTES TEÒRIQUES

Tant a la Bauhaus com a l’IIT Mies va desenvolupar, conjuntament amb als seus estudiants, 

un alt nombre de solucions de cases pati >¿J���@. Mies ho considerava un esplèndid exercici 

per que conciliava sota una tècnica elemental, un gran potencial espacial. Així, malgrat 

que les seves cases pati teòriques s’inscriuen cronològicament a la dècada dels trenta (la 

casa de tres patis, el conjunt de cases pati, la casa pati amb garatge, etc), Mies seguirà 

posteriorment interessat en elles46.

Aquest conjunt de cases pati sense clients comparteixen un fet rellevant respecte les 

anteriorment analitzades. La casa només té un únic esquinçament en el recinte: El seu 

accés. La resta del seu tancament es resolt sense excepcions amb murs cecs d’obra 

45�(O�FRPSOH[�IXQHUDUL�GH�=RVHU��0HQ¿V�������D&���HPSODoDW�D�OD�QHFUzSROL�GH�6jTTDUD��KD�HVWDW�DQDOLW]DW�SHO�
present treball en el capítol dedicat a les plataformes egípcies. 
46 A tall d’exemple vint anys més tard, a Lafayette Park (1957) encara podem trobar dins del conjunt de propostes 
residencials, un conjunt de sis cases pati.
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vista. La preservació de la seva intimitat i l’austeritat externa dels tancaments d’aquestes 

propostes remeten al món islàmic i oriental, cultures especialment sensibles a l’arquitectura 

del pati. D’aquest extens grup de projectes teòrics de l’arquitecte >¿J������@ s’ha seleccionat 

la casa del tres patis, entesa com a màxima expressió de la casa pati miesiana.

Casa del tres patis�>¿J���@

Aquest projecte, contemporani als anteriors, també disposa el programa en T, donant lloc 

a la presència de tres patis. L’augment gradual de la superfície dels dos patis menors que 

ordenen la part posterior de la morada atorga al conjunt un major equilibri unitari entre espais 

buits i plens. A la casa s’entra pel pati més públic, perllongació natural de les dependències 

de dia. Sorprenentment aquest serà l’únic cas on s’entra a la cas a través del pati. En la 

resta de casos al pati s’hi surt. Al pati si accedeix escoradament, a través d’una catifa de 

paviment, frontalment al pla del vidre.

Com a Barcelona seria sota el pautat de la retícula del paviment que es disposarien la 

totalitat dels elements: estructura, divisions interiors, tancament envidrats (apartant-se 

OOHXPHQW�GH�OD�UHWtFXOD�SHU�PRVWUDU�OD�VHYD�SUHVqQFLD��L��¿QV�L�WRW�HOV�PREOHV��OOHJHQGD�JUj¿FD�

del programa, ocuparan, com actors sobre l’escenari, les precises marques assignades. 

Efectivament, aquesta retícula abstracta de matriu constructiva, actua com unitat de 

PHVXUD��GH�YHUL¿FDFLy�HQ�GH¿QLWLYD��GH�WRWV�L�FDGDVFXQ�GHOV�HOHPHQWV�HVPHQWDWV��HOV�SRVD�

en relació. La representació entre interior i exterior seguirà a partir d’aquí uns altres criteris 

que incidiran especialment en la seva etapa americana.

De la representació de la proposta en destaca també un altre document: L’alçat. >¿J���@ 

Mies el mostrarà des de l’exterior (des de l’interior es dibuixen perspectives). El document 

conté precisos elements: Les delgues horitzontal del mur d’obra vist, la projecció del 
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cos sortint de la llar de foc, el cantell pla del forjat de la coberta, i uns arbres de tronc 

QHUYL�W� L� FRSD� H[WUHPDPHQW� DSDwVDGD� TXH� IDOVHJHQ� YLVXDOPHQW� OD� VHYD� LQH[LVWHQW�

plantació dins del recinte. Cap senyal de la porta. Cap traça que doni pistes de l’accés. 

Aquest projecte manifesta el punt àlgid de la casa-pati. L’hermetisme del recinte 

garanteix el buit absolut. El pati passaria a ser l’únic espai de mediació amb el lloc.

Arribat aquest punt de depuració formal, el recinte murari, encofrat conceptual 

TXH� JDUDQWLD� O¶HVWDELOLWDW� ¿QV� HO� WUDYDW� XQLWDUL� GH� OD� IRUPD�� SRGLD� UHWLUDU�VH�

Això és justament el que faria en la seva incipient etapa americana. El pati cediria el 

SURWDJRQLVPH�DO�SDYHOOy��L�D�WUDYpV�G¶HOO��HO�SRGL��MD�SURYHwW�G¶HQWLWDW�JHRPqWULFD�L�WHFWzQLFD��

tornaria a enlairar les propostes futures.
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 2.6. LA RETÍCULA URBANA 

³(O�FDPSXV�YD�VHU�OD�PpV�JUDQ�GHFLVLy�TXH�MR�PDL�KDYLD�SUqV´47 

El viatge que Mies empren a Amèrica va acompanyat, d’una estricta observança sobre 

l’essencialitat de l’equipatge conceptual a dur. L’arquitecte allibera pes; s’endú l’estructura, 

però deixa els plans neoplàstics que organitzaven les seves construccions espacials.

Aquest capítol recull una de les propostes urbanes de gran escala més importants de 

O¶HWDSD�GH�0LHV�D�$PqULFD�� L� VHQV�GXEWH� OD�PpV� LQÀXHQW��HO�&DPSXV�GH� O¶,,7��D�&KLFDJR��

iniciat tot just arribat als EEUU, al 1938. No seria la única proposta d’aquestes dimensions. 

Dues dècades més tard construiria el projecte residencial de Layafette Park, a Detroit48. Tot 

i les evidents diferències, aquells dos projectes varen compartir un episodi, especialment 

interessant als objectius del present treball: Tant un com altre descansaven sobre 

una plataforma que travava els volums i els dotava d’unitat. En el cas de Chicago, el 

travessament de la xarxa viària, especialment del carrer 33, pel seu bell mig, obligaria a 

ajustar la cota de la plataforma a peu pla, com Mies ja havia fet prèviament al projecte de 

l’Alexanderplatz. A Detroit, per contra, l’eliminació del cotxe per la zona central de la proposta, 

establint una circulació rodada perimetral, possibilitaria l’enlairament de la plataforma 

verde que suportava tot el conjunt, a 1,20 m d’alçària. Ambdues plataformes, a mode 

d’immenses catifes urbanes, acollirien els seus respectius sistemes d’aproximació i accés.

Tot i l’indubtable interès del basament verd que suporta Lafayette Park, el present capítol 

47 Mies, a “Mies van der Rohe’s New Buildings”. Architectural Forum. Nov.1952. Citat a Lambert, P., 2001. Mies 
in America. Montréal etc.: Canadian Centre for Architecture etc, p. 22.
48 Ambdós projectes els faria en col·laboració amb Ludwig Hilberseimer >¿J���@, també incorporat sota demanda 
de Mies a l’estructura docent de l’IIT, i amb Alfred Caldwell, amb el que establí una relació de complicitat 
semblant a la que Le Corbusier mantingué puntualment amb Roberto Burle Marx.
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s’interessa particularment per la capacitat geomètrica de la retícula en tant que element 

d’ordenació de l’espai, com a una altra escala havia ja esdevingut a Barcelona, per a la qual 

cosa es limitarà a l’estudi del projecte del Campus de Chicago. 

IIT CAMPUS (CHICAGO, 1939-58)

&DS�D�¿QDOV�GHOV� WUHQWD� O¶$UPRXU� ,QVWLWXW�RI�7HFKQRORJ\��VLWXDW�HQ�XQ�EDUUL�FDGD�FRS�PpV�

degradat del Sud de Chicago, es trobava en la tessitura de reubicar la seva seu o per 

contra, mantenir el lloc i intentar renovar la Institució i, per extensió, contribuir a la renovació 

del teixit urbà i social que l’envoltava >¿J���@��$�OD�¿�HV�YD�RSWDU�SHU�DTXHVWD�GDUUHUD�RSFLy��

i se li va encarregar a Mies, que poc abans havia accedit a la direcció del Departament 

G¶$UTXLWHFWXUD��OD�RUGHQDFLy�JHQHUDO�GHO�FRQMXQW�L�OD�FRQVWUXFFLy�GH�OHV�HGL¿FDFLRQV�UHVXOWDQWV49 . 

El programa contemplava la creació del nou campus de l’Illinois Institut of Technology (IIT), fruit 

de la fusió de dues institucions prestigioses de Chicago: l’Armour Institut of Technology (AIT) 

>¿J���@�i el Lewis Institut. La seva població al moment de l’encàrrec era d’aproximadament 

2500 estudiants, però es plantejava allotjar una població futura de 10000 estudiants. 

El solar proposat pel campus ocupava una extensió de 44 hectàrees, sis illes de la retícula 

existent al Near South Side, entre la 32nd i la 34th, de Nord a Sud, i entre State Street i la 

Rock Island Rail Road (la principal carretera d’accés a Chicago des del Sud), d’Est a Oest, 

comprenent entre elles dos vials paral·lels, Federal i Dearborn street. La proposta comtempla 

WDPEp�OD�H[WHQVLy�IXWXUD�FDS�GDOW� L�FDS�EDL[��¿QV� OD���WK� L� OD���WK�6WUHHW�UHVSHFWLYDPHQW�

La previsible llarga durada de la construcció del campus, inicialment plantejada en deu anys 

i agreujada per la segona guerra, fa pensar Mies en estratègies de disseny que s’acomodin 

D�OHV�LQFHUWLWXGV�¿QDQFHUHV�GH�OD�8QLYHUVLWDW�VHQVH�FRPSURPHWUH�XQD�XQLWDW�DUTXLWHFWzQLFD�

49 /D�SUHVWLJLRVD�¿UPD�G¶DUTXLWHFWHV�GH�&KLFDJR�+RODELUG�	�5RRW�MD�KDYLD�SURMHFWDW�DO������XQ�&DPSXV��
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FRQVWUXwGD�LQH[RUDEOHPHQW�SHU�IDVHV��$�WDO�HIHFWH�0LHV�YD�SURSRVDU�OHV�VHJ�HQWV�PHVXUHV�

a mode de full d’instruccions:

�� D��(Q� OORF�G¶DJUXSDU� O¶HVWUXFWXUD�GRFHQW� HQ�JUDQV�HGL¿FLV� V¶RSWD�SHU� D�GHVFRPSRVDU� HO�

SURJUDPD�HQ�HGL¿FLV�LQGHSHQGHQWV�PHQRUV�DVVRFLDWV�D�'HSDUWDPHQWV�R�VHUYHLV�HVSHFt¿FV��

temporalment més assumibles. Aquesta decisió portaria aparellada una organització de 

construccions de baixa alçària, propera a l’urbanisme que Mies havia contemplat deu anys 

abans a la colònia Weissenhoff de Stuttgart.

- b. Es decideix adoptar una única unitat de mesura, un mòdul tridimensional. Aquesta 

unitat haurà de satisfer les diferents funcions que el programa del campus inclou (aules, 

tallers, laboratoris, unitats administratives, aules magnes, etc). S’opta per a una retícula de 

24 peus, aproximadament 7,20metres de costat, per 3,60 d’alt (mig cub). >¿J���@

- c. El més rellevant, però, als interessos del present treball és que el mòdol, inicialment 

DFRWDW�SHU�O¶HGL¿FDFLy��WUDQVFHQGHL[�L�HVGHYp�OD�XQLWDW�GH�PHVXUD�HQ�SODQWD�GH�OD�WRWDOLWDW�GHO�

campus. Si a Barcelona seria la peça de travertí, de 1,10 x 1,10metres, la que construiria la 

retícula d’aquell podi primigeni d’uns 1000m2, a Chicago seria la crugia estructural, de 24 

SHXV������PHWUHV�DSUR[��HQ�HOV�GRV�VHQWLWV��SHU����SHXV�G¶DOojULD��PLJ�FXE��OD�TXH�GH¿QLULD�

la totalitat dels moviments dels espais plens i buits de les 44 hectàrees del projecte50. 

>¿J���@

(O�SURMHFWH�SHU�O¶RUGHQDFLy�GHO�FDPSXV�YD�WHQLU�GXHV�YHUVLRQV��VLJQL¿FDWLYDPHQW�GLIHUHQWV��

VHSDUDGHV�HQWUH�G¶HOOHV�XQ�DQ\�L�PLJ��/D�SULPHUD��GDWDGD�FDS�D�OD�¿�GH������L�OD�VHJRQD�DO�

llarg de 1941. 

50 24 peus corresponia a les dimensions normatives de les clases i els laboratoris americans. (Citat a Schulze, 
F. and MoMA New York, 1986. Mies van der Rohe: una biografía crítica. p. 229.)
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A. PRIMERA PROPOSTA

De la presentació de la primera proposta d’ordenació general del campus en destaquen 

tres documents: la planta general, una axonometria del conjunt i una perspectiva frontal, a 

peu pla.

Planta >¿J����@

La planta avança ja algunes decisions fonamentals del projecte:

- La supressió del carrers Federal St. i Dearborn St., amb la qual cosa les sis illes rectangulars 

que delimiten el recinte es converteixen en dues “super-illes” sensiblement quadrades, 

separades de Nord a Sud per la 33rd Street.

��(O�FRQMXQW�G¶HGL¿FLV�TXH�FRQVWLWXHL[HQ�HO�FDPSXV�RFXSHQ�GXHV�SRVLFLRQV�MHUjUTXLFDPHQW�

diferenciades: Dos d’ells, simètricament disposats respecte la 33rd. Street ocupen el centre 

GHO�&DPSXV��(V�WUDFWD�GHOV�GRV�HGL¿FLV�DOV�TXH�0LHV�YROLD�DWRUJDU�XQD�PDMRU�VLJQL¿FDFLy��

el de la Biblioteca i el Departament d’Arquitectura, i el de la Unió d’estudiants i Àrea 

DGPLQLVWUDWLYD��/D�UHVWD�GH�OHV�HGL¿FDFLRQV��RUJDQLW]DGHV�SHU�'HSDUWDPHQWV��HV�GLVSRVHQ�

perimetralment. Aquesta agrupació no és però homogènia. Mentre que pel límit Oest, les 

HGL¿FDFLRQV�V¶DSUR[LPHQ�HQWUH�HOOHV��SUHYLVLEOHPHQW�SHU�DFWXDU�GH�EDUUHUD�YLVXDO�L�DF~VWLFD�

GH�WUHQV�L�FRW[HV�SRVWHULRUV��SHO�FRVWDW�(VW��OHV�HGL¿FDFLRQV�V¶HVSDLHQ�DFRPRGDQW�JHQHURVHV�

superfícies enjardinades entre els seus espais intersticials.

- La planta general permet tanmateix observar un doble criteri d’ordenació interessant: De 

Nord a Sud el projecte es composa a partir de l’axialitat quasi simètrica que traça la 33rd. 

6W��3HU�FRQWUD��G¶(VW�D�2HVW�HO�SURMHFWH�LQWHQVL¿FD�HO�VHX�UHJLVWUH�PRGHUQ�L�HV�FRQVWUXHL[�D�

través de les diverses sol·licitacions asimètriques de lloc i programa. 
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Axonometria >¿J����@

A diferència de la planta, l’axonometria de conjunt restringeix el seu camp visual entre 

la 32nd i la 34th street, deixant constància de la previsible primera fase del projecte. 

/D� YLVLy� DqULD� UHVXOWDQW�� IHWD� LQWHUHVVDGDPHQW� GHV� GH� 1RUG� (VW�� UDWL¿FD� DOJXQHV� GH�

OHV� LQWXwFLRQV� GH� OD� SODQWD� L� DOKRUD� DSRUWD� HVSHFLDO� LQIRUPDFLy� VREUH� OD� QDWXUDOHVD�

del diferents volums i la manera en que aquests descansen sobre el pla del terra. 

Des d’aquest punt de vista, a la façana urbana d’Oest, els dos cossos de les puntes 

respectives descansen, massius, sobre terra. La resta del tram lineal s’ocupa per altres 

dos cossos laminars de tres plantes d’alçària, descansa sobre pilotis. El conjunt traça 

XQ�SHUtPHWUH�FRQVWUXwW�TXDVL�FRQWLQX��SOD�GHO� IRQV�YLVXDO� L�DF~VWLF�GHO�&DPSXV�HQYHUV� OD�

Rock Island Rail Road, que es perllonga amb construccions existents cap a la 35th St.

Contrariament, tant des de Nord com des de Sud, però especialment des de l’Est, des 

GH� OD�6WDWH�6WUHHW��HOV�HGL¿FLV�HVSDLHQ�HO�EXLW�TXH�HOV�VHSDUD� L�RIHUHL[HQ� OD�SHUPHDELOLWDW�

de les seves plantes baixes porticades, a l’alçat que semblaria oferir l’accés principal.

3HO�TXH�ID�DOV�GRV�HGL¿FLV�FHQWUDOV�TXH��SHU�GLPHQVLy�L�HPSODoDPHQW��RFXSHQ�XQD�SRVLFLy�

prevalent, descansen massivament sobre el terra i, a diferència de la resta de volums 

laminars, s’articulen a traves de patis interiors. La seva alçària és sensiblement inferior a la 

GH�OD�UHVWD�G¶HGL¿FDFLRQV�

Perspectiva frontal�>¿J����@

La perspectiva frontal, a carbó, realitzada per Mies, està presa des del pla de façana de 

O¶HGL¿FL�GHVWLQDW�D�$GPLQLVWUDFLy�L�6LQGLFDW�G¶(VWXGLDQWV��VLWXDW�FHQWUDGDPHQW�HQWUH�OD���QG�L�

la 33rd Street. Previ al que mostra, la perspectiva inaugura un fet rellevant que es mantindrà 

en perspectives futures: La posició del punt de vista, frontal al pla del façana, a diferència 
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de l’enquadrament obliquo de les perspectives fugades de la seva etapa europea. Croquis 

SRVWHULRUV�IRQDPHQWDOV�FRP�HOV�GHO�6HDJUDP�R�GH�OD�*DOHULD�1DFLRQDO�GH�%HUOtQ��UDWL¿FDUDQ�

aquest punt de mira miesià.

(O� GLEXL[�� DMXVWDW� G¶HVFDOD� SHU� ¿JXUHV� KXPDQHV� HQ� SULPHU� WHUPH� L� DO� VHX� IRQV�� PRVWUD�

IURQWDOPHQW�HO�TXH�KDYLD�GH�VHU�XQ�GHOV�VHXV�HGL¿FLV�PpV�UHSUHVHQWDWLXV��HO�GH�OD�%LEOLRWHFD�

L�HO�'HSDUWDPHQW�G¶DUTXLWHFWXUD��¿QDOPHQW�QR�FRQVWUXwW���$�PLJ�FDPt��FUHXD�SDUDOāOHODPHQW�

a la façana un vial, la 33rd Street. El marge esquerra, més poblat de persones indicaria un 

PDMRU�ÀX[�FLUFXODWRUL��FRUUHVSRQHQW�D�O¶DFFpV�SULQFLSDO��PHQWUH�TXH�D�O¶DOWUH�H[WUHP�GHO�GLEXL[�

V¶DFRWD�SHU�XQ�VHJXLW�FRQWLQX�G¶HGL¿FDFLRQV�

La presència del pla del terra es revela fonamental per a suportar el que esdevé l’element 

protagonista de la perspectiva: El buit per el que transiten el conjunt de personatges 

que poblen el dibuix, suportats per una extensa plataforma reticulada que acomoda 

DPE� OD� PDWHL[D� QDWXUDOLWDW� HOV� HGL¿FLV� L� OHV� VXSHUItFLHV� HQMDUGLQDGHV� G¶$OIUHG� &DOGZHOO�

D’aquella primera etapa es conserven també un conjunt notable de perspectives de Mies, 

YHUL¿FDQW� OHV� YLVXDOV� L� OHV� GLIHUHQWV� DSUR[LPDFLRQV�� D�PRGH�GH� WUDYHOOLQJ� FLQHPDWRJUj¿F��

prova de l’interès que aquest fet li mereixia. >¿J����@

Aquesta sèrie de documents permet tanmateix observar dues estratègies més que 

O¶DUTXLWHFWH� LQWURGXHL[� SHU� D� GRWDU� G¶XQLWDW� HO� FRQMXQW� G¶HGL¿FDFLRQV� DO� OODUJ� GHO� SUHYLVLEOH�

temps dilatat d’execució:

��(O�SHUtPHWUH�GH�OD�PDOOD�HVWUXFWXUDO�GH�OHV�HGL¿FDFLRQV�HV�SRUWD�D�IDoDQD��IHQW�KR�FRLQFLGHQW�

amb el mòdul de 24 peus. Més enllà de la coincidència de modulacions, la solució acompleix 

un doble efecte: arriostra els tancaments exteriors i dota d’ordre visual al conjunt,�³7DQ�VROV�



103



103

XQD�H[SUHVVLy�QtWLGD�GH�O¶HVWUXFWXUD�SRW�FUHDU�XQD�VROXFLy�DUTXLWHFWzQLFD�GXUDGRUD´51. 

�� $PE� LQGHSHQGqQFLD� GH� O¶HVFDOD� L� O¶HPSODoDPHQW� GHOV� UHVSHFWLXV� HGL¿FLV�� V¶DFRUGD� XQ�

tractament homogeni dels tancaments de façana: Estructura d’acer pintada de negre, 

paraments d’obra vista de color clar, i fusteries metàl·liques amb vidre laminar transparent.

3HO�TXH�ID�O¶DSUR[LPDFLy�L�DFFpV��WDQW�DO�FRQMXQW�FRP�D�OHV�GLYHUVHV�HGL¿FDFLRQV��DTXHVWHV�

UHVWHQ�zEYLDPHQW�DIHFWDGHV�SHU�OD�PDQHUD�HQ�TXH�HOV�GLIHUHQWV�HGL¿FLV�GHVFDQVHQ�VREUH�OD�

SODWDIRUPD��(OV�HGL¿FLV�FHQWUDOV��GH�EDL[D�DOojULD��PpV�UHSUHVHQWDWLXV�UHSRVHQ�PDVVLYDPHQW�

VREUH�HO�WHUUD�L�SURSRVHQ�DFFHVVRV�D�SOD�GH�IDoDQD��&RQWUjULDPHQW��HOV�HGL¿FLV�SHULPHWUDOV��

d’alçària superior, que contenen bàsicament els diferents Departaments, acullen els 

respectius accessos sota els espais porxats que suporten els pilotis. 

B. SEGONA PROPOSTA

Un any i mig després d’aquella primera presentació, el projecte rep una sèrie de correctius 

TXH�PRGL¿FDULHQ�VHQVLEOHPHQW�OD�UHVROXFLy�¿QDO�GH�OD�SURSRVWD�¿QDO�

- Per un costat el Departament de Planejament Municipal reclama que es restitueixi el 

traçat dels carrers que l’anterior ordenació anul·lava (Federal Street i Dealborrn Sreet).

- Per altra banda, la Comissió de Patrons del Campus acorda que es mantinguin les dues 

HGL¿FDFLyQV�H[LVWHQWV�GH�O¶$UPRXU�,QVWLWXW�TXH�RFXSDYHQ�XQD�SRVLFLy�SHULIqULFD�52

Però més enllà d’aquestes prescripcions externes, i a diferència de la primera versió 

del campus en que prevalia especialment la planta, el document que resultaria a ben 

segur fonamental d’aquesta fase, si existís, seria el de la secció. Mies es lliura aquí a 

51 (Citat a Carter, P., 1999. Mies van der Rohe at work. p. 115.)
52 La repentina mort de Mr. Alschuler, membre de la Comissió, precipita la decisió d’aquest organisme de retre-
li homenatge imposant a Mies que es tinguessin en compte les seves pòstumes prescripcions respecte la 
preservació de les construccions existents.
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un intensíssim debat, ja iniciat en la fase anterior, sobre la manera amb la que els seus 

HGL¿FLV�KDYLHQ�GH�UHODFLRQDU�VH�DPE�HO�SOD�GHO�WHUUD��DPE�OD�UHWtFXOD�GH����SHXV�GHO�FDPSXV��

No hi hauria seccions generals, com tampoc hi hauria pla del terra. Com observa 

encertadament P. Lambert53, del projecte del campus havia plànol general de cobertes, però 

cap plànol de la planta baixa. Com en ocasions anteriors, Mies va preferir que fossin les 

SHUVSHFWLYHV��D[RQRPHWULHV�JHQHUDOV�L�FzQLTXHV�SDUWLFXODUV��OHV�TXH�YHUL¿TXHVVLQ�DTXHVWV�

transcendents problemes espacials.

- Com a síntesi d’una profusa documentació, al 1941 es presenta una axonometria 

del conjunt, a llàpis, que pren el mateix punt de vista que l’anterior. El dibuix mostra 

eloqüentment la inclusió dels requeriments de les dues Comissions: Tant els relatius a la 

restitució dels carrers intermedis Federal Street i Dealborrn Sreet, com a la recuperació 

G¶DOJXQHV�GH�OHV�DQWLJXHV�HGL¿FDFLRQV�H[LVWHQWV�HQWUH�)HGHUDO�6WUHHW�L�OD�5RFN�,VODQG�5DLO�

Road, particularment l’antiga seu de l’Armour Institut�>¿J���@. Això comportaria òbviament 

HO�FRQVHJ�HQW� UHDMXVW�GH�SRVLFLy� L�GLPHQVLRQV�GH� OD�SUjFWLFD� WRWDOLWDW�GH� OHV�HGL¿FDFLRQV��

Però el dibuix mostra també, tal i com s’ha avançat, una altre fet tant o més 

UHOOHYDQW�� 7RWV� HOV� HGL¿FLV� GHO� FDPSXV�� VHQVH� H[FHSFLy�� GHVFDQVHQ� GLUHFWDPHQW� D�

WHUUD�� eV� D� GLU�� V¶KDQ� HOLPLQDW� HOV� HVSDLV� EXLWV� VRWD� GH� OHV� HGL¿FDFLRQV�� OD� TXDO� FRVD�

PRGL¿FDYD� VXEVWDQFLDOPHQW� HO� VLVWHPD� GH� UHFRUUHJXWV� L� HO� FRQMXQW� GH� YLVLRQV�� >¿J����@�

6¶KD� JORVDW� VRYLQW� VREUH� HOV� GLIHUHQWV� HVWXGLV� HQ� SODQWD� TXH� 0LHV� SURYD� ¿QV� WUDYDU�

la malla bidireccional del projecte, però a través de la documentació datada 

que es conserva d’aquell procés, s’evidencia com la planta, tant la general com 

O¶HVSHFt¿FD� GHOV� HGL¿FLV�� HV� YD� GHL[DU� UHVROWD� PROW� DEDQV� TXH� OD� VHFFLy� GHO� PDWHL[RV��

53 (Citat a Lambert, P., 2001. Mies in America. p. 265.)
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Segons cròniques d’alguns col·laboradors de l’estudi de Mies a l’època, el debat sobre si 

OHV�HGL¿FDFLRQV�KDYLHQ�G¶HQODLUDU�VH�XQD�SODQWD�R�KDYLHQ�GH�GHVFDQVDU�GLUHFWDPHQW�D�WHUUD��

YD�PDQWHQLU�VH�REHUW�DO�OODUJ�GH�WRW�HO�SURFpV�GH�JHVWDFLy�GH�OD�SURSRVWD��HVWHQHQW�VH�¿QV�L�

WRW�HQ�SDUDOāOHO�D�OD�FRQVWUXFFLy�GH�OHV�SULPHUHV�HGL¿FDFLRQV�

Un any després d’aquella important axonometria, a inicis de 1942, l’Architectural Forum54 

DYDQoDYD�O¶HVWDW�GHO�SURMHFWH�DPE�O¶HORT�HQW�WtWRO�³%XLOGLQJ�WR�FRPH´�RQ��OOHYDW�GHOV�HGL¿FLV�

centrals i algun de perimetral, la resta d’ells tornaven a enlairar-se sobre pilotis. Aquesta 

posició de les plantes baixes es veuria corroborada un any més tard, en una perspectiva 

IURQWDO��GHV�GH�SHX�SOD��GH�O¶DFFpV�GHO�IXWXU�HGL¿FL�SHO�'HSDUWDPHQW�G¶(QJLQ\HULD�0HFjQLFD�

>¿J����@. Tanmateix la perspectiva, datada entre 1944 i 1945 que mostra d’escorç el Navy 

Building i, parcialment, el Field House, deixa constància d’aquest intens procés. >¿J����@

'H� IHW�� HOV� GXEWHV� HV� YDUHQ� SHUOORQJDU� ¿QV� TXH� OD� SUHVVLy� HFRQzPLFD� KR� YD� GHFDQWDU�

GHFLVLYDPHQW�FDS�D�OD�VROXFLy�¿QDOPHQW�FRQVWUXwGD��GRQFV�SHUPHWLD�HVWDOYLDU�VH�XQD�SODQWD�

SHU� HGL¿FL�� /D� FRQVWUXFFLy�� D� LQLFLV� GH� ������ GHOV� GRV� SULPHUV� HGL¿FLV� VHJXLQW� DTXHVWV�

pressupostos tectònics, el Navy Building (Alumni Memorial hall)� >¿J����@ i el Metals and 

Minerals Research Building >¿J����@�� YDUHQ� VHQWHQFLDU� GH¿QLWLYDPHQW� DTXHVW� GLOHPD�

GHOV� HGL¿FLV�'HSDUWDPHQWDOV�� /D� VHYD� FRPSDFLWDW�PDVVLYD� YD� HVWDEOLU� GH¿QLWLYDPHQW� OHV�

condicions de percepció dels recorreguts i alhora va determinar rotundament la seva 

DFFHVVLELOLWDW��&DS�HGL¿FL�V¶DFDEDULD�MD�HQODLUDQW�

0LHV�Q¶HUD�FRQVFLHQW�TXH�EDL[DQW�OHV�HGL¿FDFLRQV�¿QV�D�WHUUD�SHUGLD�TXDOLWDWV�HVSDFLDOV�MD�

contrastades tant al pavelló de Barcelona i la Tugendhat. Per contra la visió guanyava en 

SUHFLVLy��0LHV�KDXULD�FRPSURYDW�OD�GL¿FXOWDW�GH�FRQWURODU��HVSHFLDOPHQW�HQ�OHV�DQJXODFLRQV�

54 Architectural Forum, Febrer de 1942. (Citat a Lambert, P., 2001. Mies in America. p. 269.)
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REOLT�HV��RQ�HV�VLPXOWDQHMDYHQ�OHV�YLVLRQV�HQWUH�HGL¿FLV��DPE�OHV�¿OWUDGHV�SHO�EXLGDW�GH�OHV�

respectives plantes baixes. 

Si atenem a les obres posteriors, però, podríem convenir que la partida quedaria en 

tables: Les posteriors construccions de baixa alçària descansarien directament sobre terra, 

disposant la porta d’accés en el mateix pla de façana (sense tan sols un doble cancell), 

mentre que les construccions, de gran alçària futures (Seagram, Lake Shore Drive, Federal 

Center) alliberarien la planta baixa oferint l’accés sota porxo.

Tan bon punt acabada la segona guerra, el campus va rebre l’inestimable subvenció del 

VHFWRU� LQGXVWULDO� L� PLOLWDU�� 3HU� XQ� FRVWDW�� O¶DFRUG� YD� SHUPHWUH� DERUGDU� XQ� HGL¿FL� SHU� DQ\�

�QRPpV�VH¶Q�KDYLHQ�FRQVWUXwW�¿QV�DOHVKRUHV�XQ�SDUHOO���¿QV�HOV����TXH�0LHV�YD�FRPSOHWDU�

>¿J����@. El primer d’ells, l’Alumni Memorial Hall (IIT Navy Building). Per altra costat, també 

SHUPHWUj�DIURQWDU� O¶DPSOLDFLy� LQLFLDOPHQW�SUHYLVWD�GHO�&DPSXV��GHV�GH� OD���VW�6WUHHW�¿QV�

la 35th Street. La presentació, el 1946 d’un esplèndid collage amb la planta d’ordenació 

general�>¿J����@�GHL[D�FRQVWjQFLD�GH�O¶HVWDW�DSDUHQWPHQW�GH¿QLWLX�GH�OD�SURSRVWD�

Per sobre, però d’aquest document, sobresortiria un espectacular fotomuntatge aeri, 

publicat al 1947, aquest cop des de l’angle oposat, amb el llac Michigan al fons, on es veu 

descarnadament l’escala i l’abast de la intervenció >¿J����@. El conjunt de peces, ara ja 

SHUIHFWDPHQW�GH¿QLGHV��GHVFDQVHQ�VREUH�XQ� LPPHQV�SRGL�TXH�VHPEOD�FRQWHQLU� WRWHV� OHV�

decisions anteriors del mestre i inaugurar les futures55. 

55�1RPpV�HOV�HGL¿FLV�FRPSUHVRV�HQWUH�OD���WK��)HGHUDO��OD���QG�L�'HDUERUQ�HV�YDQ�FRQVWUXLU��HO�TXH�YD�
ser anomenat “Mies alley” (passeig Mies) >¿J��@��3RVWHULRUPHQW�0LHV�YD�FRQVWUXLU�O¶HGL¿FL�GH�6HUYHLV�
comuns i menjador (IIT Commons Building, 1954), ampliat i perpetrat al 1997 per Rem Koolhas, la 
petita capella (1952), la central de calefacció (1949-50) i l’esplèndid Crown Hall (1950-56). Quan al 
�����0LHV�DEDQGRQD� OD�GLUHFFLy�GHO�'HSDUWDPHQW�G¶$UTXLWHFWXUD�� OD� UHVWD�G¶HGL¿FDFLRQV�SHQGHQWV�
V¶HQFDUUHJXHQ�D�DOWUHV�¿UPHV�ORFDOV�G¶$UTXLWHFWXUD�
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2.7. EL REPLÀ

“/¶HGL¿F� GH� O¶$OWHV�0XVHXP� GH� 6FKLQNHO� HUD� XQ� HGL¿FL� ERQLF��

Podies aprendre d’arquitectura amb ell- jo ho vaig intentar.”56

És més que probable que sense les crescudes periòdiques del Riu Fox aquest singular 

DSDUWDW�HQ� OD�ELRJUD¿D�SURIHVVLRQDO�GH�0LHV�QR�KDJXpV�H[LVWLW��1R�WDQ�VROV�FRP�D�VXSRUW�

substantiu de la construcció palafítica de la casa Farnsworth. Tampoc, per extensió, en 

posteriors projectes com els del Crown Hall de Chicago o del Cullinan Hall de Houston.

Aquest conjunt de plans horitzontals que leviten a mitja alçària respecte unes plantes 

DL[HFDGHV� GH� FRWD�� SODQWHJHQ� XQD� UHODFLy� G¶H[FHSFLRQDOLWDW� DPE� HOV� ¿OWUHV� HVWDEOHUWV� HQ�

el present estudi. Perquè, si bé és cert que, a través d’aquests geomètrics replans Mies 

construeix un accés ascendent d’especial intensitat, la naturalesa tectònica d’aquests 

elements defuig la massivitat reclamada com a condició estereotómica dels basaments 

de la Tesi. Tot i la seva expressa tangencialitat, aquest treball no tan sols recull l’episodi 

del replà sinó que li dedica un capítol, protagonitzat per dues obres absolutament cabdals: 

La casa Farnsworth i el Crown Hall. Més enllà de la possibilitat de revisar aquests dos 

projectes, escrutats des de l’angulació interessada del treball, la proximitat cronològica 

G¶DTXHVWD� UHGXwGD� SODWDIRUPD�� FRP�D� FRQWLQX� GH� OD� UHVSRVWD� D� HVFDOD� XUEDQD�TXH�0LHV�

SURSRVD�HQ�OD�SODWDIRUPD�GHO�&DPSXV�GH�O¶,,7��FHUWL¿FD�OD�UHLQFLGqQFLD�L�HO�PHVWUDWJH�DPE�

que l’arquitecte alemany feia ús de les plataformes, amb independència de les escales a 

les que les sotmetés. Pel que fa als lleugers replans que aquest capítol indaga, Mies els va 

cloure aquella mateixa dècada dels cinquanta en que els havia engendrat. 

56 (Citat al article Smithson, A., i Smithson, P., 1967. Mies van der Rohe. pp.363-366.)
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CROWN HALL

Els 10 anys que separen aquest versió del projecte, l’anomenat Crown Hall, respecte la 

primera proposta pel Departament d’Arquitectura del Campus, donen lloc a tot un seguit de 

canvis radicals, motivats tant per la nova situació de postguerra que viu també la Universitat, 

FRP�SHOV�QRXV�FDPLQV�TXH�0LHV�WUDoD�HQ�XQ�PRPHQW�HVSHFLDOPHQW�SUROt¿F�GH�OD�VHYD�WUDMHFWzULD�

professional. La intensitat de la proposta fa que aquest emblemàtic projecte destaqui sota 

múltiples registres arquitectònics, tot i que en aquest cas és la lliçó magistral de l’episodi de 

l’accés, materialitzat per la plataforma suspesa, la que l’inscriu en el present capítol.57 Des 

d’aquest apartat el projecte emergeix com a correlat urbà del pla horitzontal de la Farnsworth.

7DQW�OHV�SULPHUHV�PRGL¿FDFLRQV�D�TXH�HV�YHX�VRWPqV�HO�SURMHFWH��LQLFLDOPHQW�DOLHQHV�D�0LHV��

com les que posteriorment l’arquitecte introdueix com a resposta a aquelles, tenen especial 

repercussió en les plantes de la proposta. Primerament en la d’ordenació i posteriorment 

HQ�OD�GH�O¶HGL¿FDFLy��1R�VHUj�¿QV�TXH�DTXHVWHV�UHVWLQ�¿[DGHV�TXH�V¶LQLFLDUDQ�OHV�LPSRUWDQWV�

PRGL¿FDFLRQV� HQ� VHFFLy� L� DOoDW�� (OV� VHJ�HQWV� SDUjJUDIV� HQGUHFHQ� FURQROzJLFDPHQW� HOV�

principals trets de la seqüència de moviments que expliquen l’inversemblant desenllaç de 

O¶RUGHQDFLy�¿QDO�GH�OD�SURSRVWD�

1. Canvi d’Emplaçament.� (Q� OD� SULPHUD� YHUVLy� GHO�&DPSXV�� GDWDGD�GH� ¿QDOV� GH� �����

(analitzada en l’anterior apartat) el Departament d’Arquitectura compartia amb la Biblioteca 

general de l’IIT58�XQ�GHOV�GRV�HGL¿FLV�FHQWUDOV��DOV�TXH�0LHV�DWRUJD�PDMRU�SURWDJRQLVPH��>¿J����@

57 Prioritzant el seu emplaçament, el Crown Hall hauria hagut de cloure el capítol assignat campus de l’IIT. Des 
GH� OD�YLVLy�SUHFLVD�GH� O¶HVWUXFWXUD��HGL¿FL�GH�SODQWD� OOLXUH�DPE�FREHUWD�VXSRUWDGD�D� OD�FDUD� LQIHULRU�GH�SzUWLFV�
unidireccionals vistos) el projecte compondria un capítol, situat entre el del Restaurant Cantor Drive-in (1945-
46) i el del Teatre Nacional de Manheim (1952-53). Contràriament, en relació al tractament de façanes, totalment 
HQ�YLGUH��GRWDULD�GH�FRQWLQXwWDW�O¶HWDSD�DPHULFDQD�LQLFLDGD�DOV�DSDUWDPHQWV�/DNH�6KRUH�'ULYH�GH�&KLFDJR���������
58 (Citat a Lambert, P., 2001. Mies in America. p. 327.)
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NAVY (9x3 de 24 peus) 

(11x6 de 24 peus) 

(11x6 de 20 peus) 
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En la segona versió de l’ordenació general >¿J����@, presentada al 1947, s’observa que 

O¶HGL¿FL� FHQWUDO��DUD� UHDMXVWDW�GH�PLGHV�SHU�D�GHL[DU�SDVVDU�HOV�FDUUHUV� LQWHUPHGLV�TXH�D�

la proposta anterior quedaven tallats, manté el programa de la biblioteca però canvia el 

programa de la facultat d’Arquitectura pel de l’Àrea administrativa59.

(O� &RPLWq� G¶(GL¿FLV� L� 7HUUHQ\V� GH� O¶,,7�� DPE� VX¿FLHQW� DXWRULWDW� SHU� D� O¶DVVLJQDFLy� ItVLFD�

GHOV�'HSDUWDPHQWV� GLQV� HOV� WHUUHQ\V� GHO� FDPSXV�� FRQ¿UPDYD� HO� GHVSODoDPHQW� GHO� IXWXU�

HGL¿FL�GH�OD�IDFXOWDW�G¶$UTXLWHFWXUD�D�OD�FDQWRQDGD�GH�OD���WK�6WUHHW��DPE�OD�6WDWH�6WUHHW60. 

Atenent aquell pla d’ordenació de 1947, la prevista extensió longitudinal del campus, cap a 

OD���WK�VW��OL�DWRUJDYD�D�O¶HGL¿FL�OD�FRQGLFLy�GH�SULPHU�G¶XQD�VHT�qQFLD�UHJXODU�GH�FLQF�HGL¿FLV�

SDUDOāOHOV�TXH��D�WUDYpV�GHOV�VHXV�WHVWHUV�FRQVWUXwHQ�XQ�WUDP�LPSRUWDQW�GH�OD�IDoDQD�XUEDQD�

del campus61. 

0DOJUDW�TXH�O¶HGL¿FL�HVWDYD�MD�VRWPqV�D�DTXHOOD�SUHGHWHUPLQDFLy�GH�OD�SODQWD��HO�SURMHFWH�

no tenia encara forma. Referencialment, atesa la simetria del plànol general d’ordenació, 

O¶HGL¿FL�G¶$UTXLWHFWXUD�HTXLYDOGULD�H[DFWDPHQW�DO�GH� O¶,,7�1DY\�%XLOGLQJ� �$OXPQL�0HPRULDO�

+DOO��TXH�HO�SURSL�0LHV�KDYLD�FRQVWUXwW�DO�������>¿J����@

���0RGL¿FDFLy�GH� OHV�GLPHQVLRQV�SUHYLVWHV� HQ� O¶RUGHQDFLy�GHO� FDPSXV� El següent 

moviment que afectava la planta del projecte i, per extensió la del conjunt, és realitzat pel 

SURSL�0LHV��6LWXDW�HO� SURMHFWH�GH¿QLWLYDPHQW�HQ�DTXHVWD�QRYD� ORFDOLW]DFLy�� FDS�D� OD� ¿�GH�

1952, un parell d’anys després de començar el projecte, Mies presenta una proposta que ja 

59�$O�IRWRPXQWDWJH�GH������HV�YHX�OD�SRVLFLy�SUHFLVD��1RWLV�TXH�HQFDUD�VyQ�HGL¿FLV�DL[HFDWV�HQ�SODQWD�EDL[D��
(Citat a Lambert, P., 2001. Mies in America��S�������¿J�������
60 en uns terrenys en aquells moments ocupats pels coneguts apartaments Mecca, considerats com a una de 
OHV�]RQHV�UHVLGHQFLDOV�GH�PpV�XUJHQW�UHKDELOLWDFLy�XUEDQD�SHU�OD�VHYD�DOWD�FRQÀLFWLYLWDW�VRFLDO�
61 Mies ja havia sondejat aquesta organització seriada com es recull als primers dibuixos de la part central del 
campus. (Citat a Lambert, P., 2001. Mies in America. p. 232, ¿J������L������) 
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en planta desborda totes les previsions: Les seves dimensions, de 80,4 per 43,86 metres, 

H[FHGHL[HQ�SHU�PpV�GHO�GREOH�D� OHV�SUHYLVWHV� LQLFLDOPHQW�HQ�UHODFLy�DO�VLPqWULF�HGL¿FL�GH�

l’Alumni Memorial Hall (11 mòduls de 24 peus per 6, en lloc dels 9 mòduls per 3 assignats). 

62 >¿J����@ 

���0RGL¿FDFLy� GHO�PzGXO� GH� ��� SHXV��Per acabar d’hipotecar l’ordenació general del 

campus, quedava encara realitzar un darrer i insòlit moviment: Seguint l’estratègia 

adoptada a la Farnsworth, després de que la mateixa Comissió de l’IIT que va desplaçar 

O¶HGL¿FL� OL�DWXUpV�HO�SURMHFWH�SHO�VHX�DOW�FRVW��0LHV�YD�GHFLGLU�DEDUDWLU�GUjVWLFDPHQW�FRVWRV�

D�EDVH�GH�UHGXLU� OHV�VHYHV�SURSRUFLRQV��PDQWHQLQW�HO�QRPEUH�GH�PzGROV�SHUz�PRGL¿FDQW�

la seva mida, que va passar de 24 peus a 2063. Davant l’absolut desconcert dels seus 

propis col·laboradors de l’estudi, la retícula, que havia facilitat durant anys les instruccions 

RSRUWXQHV�SHU�D�GLVSRVDU�OD�WRWDOLWDW�GHOV�HGL¿FLV�GHO�FDPSXV�VDOWDYD�SHO�DLUHV�GH�OD�Pj�GHO�

propi Mies.64 >¿J����@

Tot i la reducció de mòdol, aquell voluntari desbordament dimensional deixava unes 

VHSDUDFLRQV�FUtWLTXHV�UHVSHFWH�OHV�HGL¿FDFLRQV�YHwQHV�TXH�UHSHUFXWLULHQ�LUUHYHUVLEOHPHQW�HQ�

l’ordenació futura del Campus:

/¶HGL¿FL�GHVWLQDW�DO�'HSDUWDPHQW�G¶(QJLQ\HULD�0HFjQLFD��VLWXDW�SHUSHQGLFXODUPHQW�GDUUHUD�

d’ell, a Nord, quedava a una distància crítica de separació, segons l’ordenació prevista. A la 

62 (Citat a Lambert, P., 2001. Mies in America��S�������¿J���������Un peu és equivalent a 7,31 metres, tot i que 
PROWV�DXWRUV�O¶HVWDEOHL[HQ�VLPSOL¿FDGDPHQW�HQ�����P��
63 (Citat a Lambert, P., 2001. Mies in America. p. 518, Cita 207.). /¶HGL¿FL�UHGXwD�XQ�����OHV�VHYHV�GLPHQVLRQV��
O¶HTXLYDOHQW�D������PHWUHV�TXDGUDWV�GH�VXSHUItFLH��0LHV�YD�PRGL¿FDU�WDPEp�O¶DOoDULD�GH�O¶HGL¿FL���GH����SHXV�D�
18) per tal de deixar inalterables les seves proporcions internes. 
64 “0LHV�YD�WUHQFDU�DPE�OHV�VHYHV�SUzSLHV�LGHHV�L�SHU�D�PL�YD�pVVHU�PROW�GLItFLO�G¶HQWHQGUH�KR�DOHVKRUHV��0DL�QR�
YDLJ�JRVDU�SUHJXQWDU�OL�HO�SHUTXq��GRQFV�VDELD�TXDQ�G¶LPSRUWDQW�HUD�SHU�D�HOO�HO�&URZQ�+DOO´ Entrevista a Gene 
Summers. (Id p. 218.)
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Front elevation

Side elevation
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¿�MD�QR�HV�FRQVWUXLUj�PDL��GHL[DQW�XQD�DVLPHWULD�YLVXDO�UHVSHFWH�OD���WK�VWUHHW�LQFRQWURODGD��

encara present. >¿J����@

3HU� DOWUD� EDQGD�� O¶HGL¿FL� GH� OD� ELEOLRWHFD� KDXULD� WDPEp� G¶HQGDUUHULU� OD� VHYD� SRVLFLy��

DIHFWDQW�VLPqWULFDPHQW�DO�GH� OD�8QLy�G¶HVWXGLDQWV��HOV�GRV�HGL¿FLV� LQLFLDOPHQW�VLQJXODUV65. 

Impossible saber quan hi ha en Mies de dolguda reacció, a una decisió que relegava també 

VLPEzOLFDPHQW��O¶HGL¿FL�G¶$UTXLWHFWXUD�D�XQD�SRVLFLy�PHQRU��GLQV�HO�FRQMXQW�GH�GHSDUWDPHQWV�

íntegrament d’Enginyeria. En tot cas, la rotunda resposta arquitectònica del projecte és 

explicada anys després per Mies en altres termes:

“([LVWHL[HQ�GLIHUHQWV�JUDXV�G¶RUGUH��/¶RUGUH�UHDO�pV�HO�GH�6DQW�$JXVWt��TXH�GHIHQVDYD�TXH�

cada cosa ocupava el lloc que li convenia en funció de la seva essència. Aquest és l’ordre 

UHDO��6L�HV�FRPSDUD�O¶HGL¿FL�GH�OD�)DFXOWDW�G¶$UTXLWHFWXUD�DPE�DOWUHV�HGL¿FLV�GHO�&DPSXV�HV�

SRGUj�DSUHFLDU��9DLJ�UHFyUUHU�D�XQD�UHWtFXOD�SHU�D�GLVWULEXLU�HO�FDPSXV� L� IDFLOLWDU�HO� WUHEDOO�

HQ�HO�SOD�WqFQLF��$L[t�V¶REYLDYHQ�OHV�HVSHFXODFLRQV�VREUH�HO�OORF�RQ�FROāORFDU�HOV�SLODUV��(OV�

YjUHP�LQVHULU�HQ�OHV�LQWHUVHFFLRQV�GH�OD�UHWtFXOD��$�O¶HGL¿FL�GH�OD�)DFXOWDW�G¶$UTXLWHFWXUD�HP�

YDLJ�DOOXQ\DU�GH�OD�UHWtFXOD��1RPpV�HP�YDLJ�VHUYLU�G¶HOOD�FRP�D�PHVXUD�GH�JUDQ�HVFDOD��SHUz�

HOV�HOHPHQWV�QR�V¶LQFORXHQ�HQ�OD�UHWtFXOD�SUzSLDPHQW�GLWD��4XHGDYD�D�PpV�GH���PHWUHV�GH�

GLVWjQFLD��2SLQR�TXH�DTXHVW�pV�HO�PpV�FRPSOHW�L�UH¿QDW��DO�WHPSV�TXH�HO�PpV�VLPSOH��GHOV�

HGL¿FLV�GHO�FDPSXV��(Q�HOV�DOWUHV�V¶DSUHFLD�XQ�RUGUH�PpV�SUjFWLF��PHQWUH�TXH�HQ�DTXHVW�

l’ordre és més espiritual”66. 

Fins aquí les repercussions en planta d’aquell estat de coses que òbviament no deixaria 

indiferent ni façanes ni seccions.

65�0LHV�QR�FRQVWUXLUj�FDS�GHO�GRV��/D�YHwQD�ELEOLRWHFD��HPXODQW�HVWUXFWXUDOPHQW�DO�&URZQ�+DOO�VHUj�SRVWHULRUPHQW�
FRQVWUXwGD�SHO�620��DO�GLFWDW�GHOV�FULWHULV�PLHVLDQV�
66 Entrevista per a la BBC feta per l’arquitecte i urbanista Grahem Shankland al 1959. (Citat a Carter, P., 1999. 
Mies van der Rohe at work. p. 180.)
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��� 0DQWHQLPHQW� GHO� SURMHFWH�� VHQVH� SODQWD� GH� VLWDXFLy� Dos anys abans, a mitjans 

GH�������PHQWUH� OD�&RPLVVLy�GHOLEHUDYD�VREUH�HO�QRX�HPSODoDPHQW�GH� O¶HGL¿FL�0LHV�HOV�

presentava una primera perspectiva del projecte (1950)67 >¿J����@ formalment propera a 

O¶DQWHULRU�SURSRVWD�SHU�O¶HGL¿FL�OD�ELEOLRWHFD�L�VHUYHLV�DGPLQLVWUDWLXV�GHO�FDPSXV�������68. Tot 

i saber ben aviat la resolució de la Comissió, els dibuixos dels alçats del projecte, datats a 

mitjans de 1952, deixen constància de la insistència de la solució proposada. >¿J����@

���1RX�SURMHFWH�HQ�OORF�LQGH¿QLW� Pocs mesos després de l’elaboració d’aquests documents, 

FDS�D�OD�¿�GH�������0LHV�YD�SUHVHQWDU�HO�SURMHFWH�D�WUDYpV�G¶XQD�PDTXHWD��(V�WUDFWDYD�G¶XQD�

PDTXHWD� LPSRQHQW�� KLSHUUHDOLVWD�� HQFDUUHJDGD� GH� YHUL¿FDU� OHV� SURSRUFLRQV� LQWHUQHV� GHOV�

HOHPHQWV�TXH�FRQVWUXwHQ� O¶REMHFWH�>¿J����@.�1R�KL�KDYLD�UDVWUH�GHO� OORF��6LJQL¿FDWLYDPHQW��

FDS�IRWRPXQWDWJH�QL�SHUVSHFWLYD�TXH�YHUL¿TXpV�HVSDFLDOPHQW� OD� LQVHUFLy�GH� O¶HGL¿FL�HQ�HO�

conjunt, com havia fet inicialment en la totalitat del altres projectes. El document mostra 

WDQPDWHL[�GXHV�PRGL¿FDFLRQV�VLJQL¿FDWLYHV��3HU�XQD�EDQGD��OD�GHVDSDUDFLy�GHOV�SODIRQDWV�

d’obra vista en façana per a dotar d’unitat visual i tàctil al conjunt. Les façanes del Crown 

Hall s’alineen amb els tancaments de vidre ja experimentats poc abans als apartaments 

Lake Shore Drive de l’altre extrem de la ciutat. Per altra banda, la maqueta mostra tanmateix 

l’adopció d’una altra tipologia estructural que permet obviar els pilars interiors: La que havia 

assajat, a menor escala, al restaurant Cantor (1945)69. Bastit doncs per aquesta tipologia 

estructural70�� 0LHV� SURSRVD� XQD� HGL¿FL� UHFWDQJXODU� GH¿QLW� HVWUXFWXUDOPHQW� SHU� �� SzUWLFV��

67 Segons Joseph Fukuyawa, autor del dibuix arquitectes al càrrec del projecte, la perspectiva té per a principal 
IXQFLy�UHFDSWDU�IRQV�SHU�D�OD�VHYD�FRQVWUXFFLy�IXWXUD��6LJXL�FRP�VLJXL��QR�VHPEOD�TXH�O¶HVSODQDGD�GDYDQW�O¶HGL¿FL�
correspongui a la parcel·la assignada. (Lambert, P., 2001. Mies in America. p. 446, Fig.4.288.) 
68 (Lambert, P., 2001. Mies in America. p. 292, Fig.4.97.)
69�3RGULD� KDYHU� LQÀXwW� HO� IHW� TXH�� GHVSUpV�GH� FLQF�DQ\V�GH� WUHEDOO�� O¶DUTXLWHFWH� UHS� OD� UHVFLVVLy� GHO� FRQWUDFWH�
moment en que el troba treballant al projecte del Crown Hall.
70 dissenyada per Frank Kornacker. 
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separats 22 metres (3 mòduls de la retícula original), més un mòdul volat per costat, que 

salven una llum de prop de 44 metres, on les grans jàsseres vistes suporten el forjat sospès 

sota d’elles. El Crown Hall representa la primera realització a gran escala del concepte 

G¶HGL¿FL�GH�SODQWD�OOLXUH�R�HVSDL�XQLYHUVDO�GH�0LHV�71

���,QYHUVLy�GH�O¶DFFpV� La darrera informació rellevant de la proposta, recupera la planta i 

LQYROXFUD�HO�VLVWHPD�G¶DFFpV��/D�SODQWD�TXH�0LHV�SUHVHQWDULD�D�OD�&RPLVVLy�D�OD�¿�GH������

mostrava un únic accés, per la façana Sud, donant a la 34th St., és a dir d’esquenes a 

l’epicentre del Campus, que bascula simètricament respecte l’eix de la 33th St. (En aquella 

SULPHUD�YHUVLy�HO�SURMHFWH�HQFDUD�QR�LQFRUSRUDYD�XQ�DFFpV�SRVWHULRU��VHPEOD�TXH�LQWURGXwW�

forçadament amb posterioritat, més entès com a sortida d’evacuació).72 

(Q�SDUDOāOHO� D� OD� LQIRUPDFLy� VREUH� OHV� QRYHV� GLVWjQFLHV� HQ� TXH�HV� VLWXHQ�HO� WUHV� HGL¿FLV�

DGMDFHQWV��PRGL¿FDWV�GH�PLGD��DSDUHL[LD�HQ�IDoDQD�6XG��XQ�GREOH�WUDP�G¶HVFDOHV�FRVLW�SHU�

un element rectangular intermedi, que pren la seva mida longitudinal de la separació entre 

SzUWLFV�HVWUXFWXUDOV��(V�WUDFWDYD�GHO�UHSOj�VXVSqV��3HU�D�OD�UHVWD�VHPEOD�TXH�O¶HGL¿FL�HVWj�

totalment envoltat d’un recinte enjardinat que suporta un conjunt dispers d’arbres de copa 

homogènia. L’element extern prenia el pols a l’escala del lloc. En planta no hi haurien ja 

més ensurts. >¿J����@

���'REOH�DSUR[LPDFLy�D�O¶HGL¿FL�� Inevitablement totes aquestes moviments consecutius 

KDYLHQ�G¶DIHFWDU�HO�VLVWHPD�G¶DFFpV�GH�O¶HGL¿FL�TXH��WDO�L�FRP�YHLHP�WDPEp�D�OD�)DUQVZRUWK��

convé ser analitzat en dues fases, de diferent intensitat:

- Una primera seqüència, la de l’aproximació més llunyana, degut a tot l’esmentat, és més 

71 (Citat a Carter, P., 1999. Mies van der Rohe at work. p. 87.)
72 Des de fa uns anys es va introduir un tercer accés, per sota d’aquest, adossat a façana, que amb rampa i 
escala connecten directament amb la planta soterrània.
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descontrolada. Ja sigui externament al campus, a través de la State St >¿J����@� o bé des 

del camí peatonal paral·lel de l’interior del campus (antic tram de Dearborn St) >¿J����@, 

ambdós recorreguts desemboquen en la 34th Street, veient prèviament episodis laterals 

R�SRVWHULRUV�GH�O¶HGL¿FL��QR�VHPSUH�SUHWHVRV��GDYDQW� O¶DEVqQFLD�GH�OHV�FRQVWUXFFLRQV�TXH�

ordenaven el recorregut visual. Així doncs, des del campus, la primera visió del Crown 

Hall és la de la seva façana posterior, a Nord. En aquesta visió més llunyana la singular 

HVWUXFWXUD�YLVWD�GH�OD�FREHUWD�DFWXDYD�FRP�D�¿WD�YLVXDO�GHO�SURMHFWH��

- La segona seqüència d’aproximació s’inicia justament des de la 34th St., tangencialment, 

i també com la Farnsworth, involucra particularment al replà.

Si la primera part d’aquest recorregut d’aproximació podia ser explicat sense necessitat de 

saber del programa, a la segona part és indispensable invocar-lo.

Mies proposa organitzar el programa en dues plantes. A una d’elles, l’inferior, es 

disposen els Departaments, la biblioteca, algunes aules taller i els serveis propis del 

centre docent. Dalt, a la planta superior Mies situa una única sala de gran envergadura 

pels tres cents estudiants i trenta professors que allotja. En aquest espai Mies vol assolir 

un gran espai buit que permeti als estudiants veure el que fan els altres companys, i 

als professors organitzar lliurement les activitats docents. Mies vol un únic i gran espai 

per a situar les aules taller, autèntiques protagonistes del seu Pla d’Estudis. L’anhel de 

OD�SODQWD� OOLXUH�SUHQ�FRQWLQXwWDW�DO�YHt�SURMHFWH�QR�FRQVWUXwW�GHO�&RQYHQWLRQ�+DOO� L�DQWLFLSD�

la gran sal que anys més tard proposarà per a la Neue Nationalgalerie de Berlín. 

8. Cota d’accés. Quedava encara per prendre una decisió, fonamental al projecte, de la 

mà de la secció: A quina alçària es disposa la línia de terra. A diferència del que va haver de 

resoldre a la Farnsworth, aquí Mies no ha de salvar la crescuda del riu, sinó que ha de salvar 

el programa. Com vèiem a la Farnsworth la línia de terra es situa a 1,60 coincidint amb la 
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línia d’horitzó. Més alçària oferiria la visió inferior del forjat i, eventualment, estimularia la 

SRVVLELOLWDW�GHO�VHX�DSUR¿WDPHQW�FRP�SDUW�GH�SURJUDPD��$O�&URZQ�+DOO��MXVWDPHQW�HO�TXH�ID�

0LHV�pV�SXMDU�XQD�PLFD�PpV�L�DSUR¿WDU�KR��/D�QRYD�DOojULD�HV�¿[D�D������PHWUHV��6X¿FLHQW�

per a il·luminar i ventilar les dependències inferiors73. El corresponent replà intermedi 

VXVSqV��UHVWDUj�¿[DW�HQ�SRF�PpV�GH����FP� 

9. Replà/Foyer. Un cop iniciat el recorregut d’accés des de la 34th St, aquest embolcall 

HQMDUGLQDW� GH� O¶HGL¿FL� REOLJD� D� DUULEDU� VHSDUDGDPHQW� G¶HOO�� GHV� GH� TXDOVHYRO� GHOV� GRV�

H[WUHPV� GHO� FDPt� ¿QV� DO� FHQWUH� GH� O¶HGL¿FL�� (O� SHU¿O� GHO� JUDRQDW� TXH� DVFHQGHL[� PLWMD�

SODQWD� G¶DOojULD� UHPHW� FODUDPHQW� DO� FRQVWUXwW� SRF� DEDQV� SHU� D� OD� )DUQVZRUWK�� >¿J����@

L’enjardinat condueix a l’únic tram on s’interromp, al centre de la façana. Des d’allà, aquest 

JUDRQDW�SRGL� DGUHoD� OD� YLVLy� IURQWDO� GH� O¶HGL¿FL� L� V¶RIHUHL[� FRP�D� SRQW� OOHYDGtV� TXH� VDOYD�

GHO� IRVVDU�GH�JHVSD�TXH�SURWHJHL[� OD� WRWDOLWDW� GH� OD� IDoDQD��$WHQHQW�HO� SHU¿O� UHFWDQJXODU�

enjardinat es diria que hi hauria un primer replà, a peu pla, que completaria geomètricament 

el recinte. Encaixonat entre l’estructura, que li acota la seva longitud, aquí el replà penja 

GH� O¶HGL¿FL�� D� GLIHUqQFLD� GH� OD� )DUQVZRUWK� RQ� DTXHVW� OOLVFDYD� WDQJHQFLDOPHQW�� >¿J����@

El sentit direccional de l’estructura acompanya l’ascensió que s’atura, salvats els primers 

graons, en un replà sobredimiensionat que actua de foyer. Les seves mides no tenen a 

veure amb la seva condició d’espai de trànsit de la pujada. Són més aviat dimensions 

acordades entre la necessitat d’un programa sense vestíbul i la transcendència de l’escala 

D�OD�TXH�0LHV�VRWPHW�O¶HGL¿FL��

Malgrat la comú utilització de l’element d’accés, la percepció que es té durant la pujada, 

73�$WHQHQW�HO� OODUJ�GHEDW�VXVFLWDW�GXUDQW�HO�GHVHQYROXSDPHQW�GHO�&DPSXV�VREUH�VL�HOV�HGL¿FLV�GH�GXHV� L� WUHV�
plantes s’enlairaven o descansaven a terra, cabria també aventurar una altra lectura: que, en aquest cas, més 
TXH�HQODLUDU�VH������PHWUHV��O¶HGL¿FL�GH�GXHV�SODQWHV�GHO�&URZQ�+DOO�QR�WDQ�VROV�GHVFDQVD�VLQy�TXH�V¶HQIRQVD�
2,20 metres. (una alçària perfecte per a mantenir la cota de portes dins el conjunt de recintes)
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el pla del fons, no pot ser més oposada. Mentre que a la Farnsworth, com veiem, la visió 

traspassa la casa, que ofereix les seves coordenades per emmarcar el paisatge, al Crown 

Hall l’ascensió s’atura bruscament contra les portes enrasades amb el mur cortina de la 

façana, situació més pròxima a la del posterior projecte del Cullinan Hall a Houston, o 

establint referències més llunyanes, a la Bauakademie�>¿J����@ (escola d’Arquitectura)74 o 

l’Altes Museum75, ambdós de Schinkel. Mies no oferiria aquí cap altre element de mediació 

que aquest pla suspès a mitja pujada. Ni tan sols un petit raser que cobrís l’obertura de 

la porta de les gotes de pluja. Només restava que obrir la porta i accedir al gran buit. Des 

d’allà es baixaria cap el programa. Anys més tard Mies repetirà el mateix ritual a la Neue 

Nationalgalerie.

(O�&URZQ�+DOO�IRX�HO�GDUUHU�GHOV����HGL¿FLV�TXH�0LHV�YD�FRQVWUXLU�DO�&DPSXV�GH�O¶,,7�>¿J����@, 

aquell esplèndid laboratori arquitectònic que va acompanyar Mies al llarg dels primers vint 

anys d’etapa americana. Al·legant excessiva feina professional, al 1958 va abandonar 

l’activitat docent a l’IIT, inclosa la Direcció de la Facultat76 . Vint anys abans havia començat 

el projecte del Campus introduint unes instruccions que jugarien la partida urbana sobre un 

excels podi reticulat. El Crown Hall, des de l’atalaia de la lleu plataforma d’accés va saltar-

se-les totes.�>¿J����@

74 Cit a Blaser, W., 2001. Mies Van der Rohe. Crownhall. Basel; Boston; Berlín: Birkhäuser, p. 11.
75 (Citat al article Smithson, A., i Smithson, P., 1967. Mies van der Rohe. pp.363-366.)
76�1R�YD�UHEUH�FDS�DOWUH�HQFjUUHF�GH�O¶,,7��/D�UHVWD�G¶HGL¿FDFLRQV�SUHYLVWHV�GHO�FDPSXV�YDUHQ�VHU�¿QDOLW]DGHV�SHU�
DOWUHV�¿UPHV�ORFDOV�
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LA CASA FARNSWORTH (Plano, 1945-1951)

La casa Farnsworth és un del exemples més emblemàtics d’elevació de la cota d’accés en 

l’obra de Mies. A diferència d’altres exemples que aquest treball analitza es podria convenir 

TXH� HQ� DTXHVW� FDV� O¶RSFLy� Ep� IRUWDPHQW� FRQGLFLRQDGD� SHU� H[LJqQFLHV� KLGURJUj¿TXHV� GHO�

guió: calia elevar la casa del nivell de crescuda màxima del riu proper. Per l’anàlisi que ens 

ocupa no és tan important l’estímul objectiu de l’enlairament com els mecanismes, inèdits, 

que Mies desplega per a resoldre el problema que es planteja.

Al 1945, tot just acabada la segona guerra, mentre Mies es troba començant a construir 

DOJXQV�GHO�HGL¿FLV�GHO�&DPSXV�,,7��UHS�O¶HQFjUUHF�GH�OD�FRQVWUXFFLy�G¶XQD�FDVD�GH�VHJRQD�

residència a Plano, situat a les rodalies de Chicago. De l’encàrrec destaca la senzillesa 

del programa (habitatge d’una única habitació, per a una persona soltera), la notable 

capacitat econòmica de la client (possibilitant la utilització de materials nobles i execucions 

FRQVWUXFWLYHV� UH¿QDGHV��� O¶DGPLUDFLy� GH� O¶HPLQHQW� 'UD�� )DUQVZRUWK� SHU� O¶DUTXLWHFWH�� TXH�

atorga Mies carta lliure sobre el projecte, i els singulars atributs del lloc.

El solar, sensiblement rectangular, té una superfície aproximada d’unes 4 hectàrees. A 

l’Oest i al Nord limita amb dues carreteres, la Plano Milbrook Road i la Fox River Road, 

respectivament, a l’Est limita amb una propietat particular, i a Sud directament amb Riu Fox. 

La part meridional del solar, planera, gaudeix d’una exuberant vegetació de fulla caduca, 

d’entre les que s’entreveuen unes excel·lents panoràmiques. Una secció transversal de la 

parcel·la acota aquesta esplanada un parell de metres per sobre del nivell habitual del riu. 

3HO�GDUUHUD��FDS�D�QRUG��HO� WHUUHQ\�V¶HQ¿OD�¿QV�DUULEDU� OD�FDUUHWHUD��GHV�G¶RQ�HV�SURGXHL[�

O¶DFFpV�D�OD�¿QFD�>¿J��������@. Les periòdiques crescudes del Riu Fox fa que els terrenys 

limítrofs de les ribes quedin a negats cada primavera, fet que origina que les construccions 
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de la contrada es disposin sensatament en les cotes altes, on aquest solar ja contenia 

algunes construccions agrícoles. 

Tot i saber del risc de l’emplaçament77 Mies accepta situar la casa a l’esplanada propera del 

riu, captivat per la bellesa del paratge, Aquesta és la primera decisió rellevant del projecte, 

que porta aparellada una assumpció de risc que posteriorment s’estén a la concepció formal 

GH�OD�FDVD��0LHV�IDUj�SUqYLDPHQW�FRQVXOWD�D�OHV�LQVWLWXFLRQV�KLGURJUj¿TXHV��9HUL¿FDW�LQ�VLWX�

SHOV�VHXV�FROāODERUDGRUV��V¶DUULED�D�OD�FRQFOXVLy�TXH�HO�ULX�SRW�FUpL[HU�HQ�DTXHVWD�]RQD�¿QV�

3 metres sobre el nivell habitual, és a dir un metre per sobre del nivell de l’esplanada on 

V¶DVVHQWD�O¶HGL¿FDFLy��$TXHVW�pV�HO�SXQW�GH�SDUWLGD�GH�OD�FDVD��(O�VHX�QHFHVVDUL�HQODLUDPHQW�

atorgaria a la secció un paper preeminent.

Quedava encara la disposició precisa de la casa en planta. Després d’un llarg període de 

UHÀH[Ly�0LHV�RSWD�SHU�HPSODoDU�OD�HQ�SDUDOāOHO�D�OD�ULED�GHO�ULX��D�UDVHU�G¶XQV�H[XEHUDQWV�

arbres de fulla caduca. A Nord la construcció contribueix a tancar un clar del bosc que el 

VHSDUD�GH� O¶DFFpV�GH� OD�¿QFD��$�6XG�� OD�FDVD�REUH� OHV�VHYHV�YLVLRQV�YHUV�HO� ULX��¿OWUDGHV�

per l’arbrat que creix al seu marge. Des de la riba oposada del riu la casa manifesta la 

prevalença de l’estructura per sobre del programa, i del blanc com a contrapunt de la paleta 

cromàtica de l’entorn78.�>¿J����@

$WHQHQW�OD�GRFXPHQWDFLy�JUj¿FD�GHO�SURMHFWH�UHODWLYD�D�O¶HPSODoDPHQW��VyQ�SDUWLFXODUPHQW�

aquests arbres els que constitueixen el marc referencial de la casa respecte la planta. 

77�0LHV�HUD�FRQVFLHQW�GH�OD�GL¿FXOWDW�GH�FRQVWUXLU�OD�FDVD�HQ�FLUFXPVWjQFLHV�WDQW�H[WUHPHV�DO�SXQW�GH�PDQLIHVWDU�
a la seva clienta la disponibilitat de plantejar un projecte a cotes superiors. però el clar interès de la Doctora 
)DUQVZRUWK�SHU�DTXHVWD�SRVLFLy�YD�GHFDQWDU�GH¿QLWLYDPHQW� OD�GHFLVLy�� �&LWD�GH�*ROGVPLWK�0��D�Lambert, P., 
2001. Mies in America. p. 509.) 
78 “«HO�EODQF�HUD�HO�FRORU�DGLHQW�DO�FDPS��HQ�FRQWUDVW�DPE�HOV�YHUGV��(O�FRORU�QHJUH�P¶DJUDGD�SHU�D�OHV�FLXWDWV«´��
(Citat a Carter, P., 1999. Mies van der Rohe at work. p. 181.)
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La cura en que l’estudi de Mies fa l’aixecament, amb indicació de localització, diàmetre i 

espècie de cadascun dels arbres de l’entorn proper no deixa dubtes sobre la importància 

que se’ls atorga 79 >¿J����@��/D�YHUWLFDOLWDW�G¶DTXHOOV�VLQJXODUV�WURQFV�L�OD�ÀXFWXDQW�KRULW]RQWDO�

GHO�QLYHOO�GH�OHV�DLJ�HV�GHO�ULX�GH¿QHL[HQ�OHV�FRRUGHQDGHV�DXWqQWLTXHV�GHO�SURMHFWH��$L[t�OHV�

FRVHV�QRPpV�UHVWDYD�MD�SURMHFWDU�O¶HGL¿FL�

Les extraordinàries troballes formals del pavelló alemany de Barcelona varen donar lloc 

posteriorment a dues derives contraposades, d’intensitat equiparable: La casa de tres patis 

(anteriorment analitzada) i la casa Farnsworth. El primer exemple és la màxima expressió 

de l’arquitectura del pati. El segon, de l’arquitectura del pavelló. El podi, element determinant 

de l’arquitectura del pavelló, es construeix aquí amb un traç horitzontal de radicalitat 

equivalent a la de la naturalesa cristal·lina dels tancaments verticals de la casa. >¿J����@ 

No és doncs estrany que una primera descripció la casa Farnsworth, feta a través del 

VHXV�HOHPHQWV�PpV�VLJQL¿FDWLXV��V¶DYLQJXL�VHQVLEOHPHQW�DPE�OD�GHO�3DYHOOy�GH�%DUFHORQD��

Dos plans horitzontals, retícula estructural metàl·lica de vuit pilars, grans panys envidrats 

dels tancaments verticals, modulació geomètrica del paviment de travertí, accés elevat del 

FRQMXQW�����)LQV�L�WRW��HV�SRGULD�DOELUDU�FyP�DTXHOOHV�H[HPSWHV�FROXPQHV�TXH�¿OWUDYHQ�OD�YLVLy�

frontal del pavelló alemany des de l’esplanada de la font màgica, es transmuten aquí en 

HVYHOWV�DUEUHV�TXH�¿[HQ�OD�YLVLy�IURQWDO�GH�OD�FDVD�GHV�GH�OD�ULED�GHO�ULX�)R[��

Són, però, més aviat les diferències que les semblances entre el Pavelló alemany i la Casa 

)DUQVZRUWK�OHV�TXH�GHVFULXHQ�DPE�PpV�SUHFLVLy�O¶HGL¿FL��

79 Al respecte veure l’estudi realitzat per Gastón, C., com a part de la seva Tesi Doctoral, sobre les relacions 
entre la casa i el seu entorn.
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- Respecte els dos plans horitzontals, la primera i inevitable diferència afecta el pla 

KRULW]RQWDO� LQIHULRU��$WHVHV� OHV� FLUFXPVWjQFLHV� KLGURJUj¿TXHV�� 0LHV� PRGL¿FD� DTXHOO� SRGL�

massiu, enlairat 1,20m sobre l’esplanada de Montjuic, per una lleu plataforma suportada per 

una estructura de peus drets que ofereixi la menor resistència possible a l’aigua. L’alçària 

a 1,60 metres, 60 cm per sobre de la crescuda màxima prevista, dona lloc tanmateix a una 

plataforma intermèdia que pondera una alçària altrament excessiva. L’aquarel·la, datada el 

������TXH�PRVWUD�HO�SULPHU�DOoDW�GHO�SURMHFWH��GH¿QHL[�SHUIHFWDPHQW�HO�FRQMXQW�G¶LQWHUHVVRV�

GHO�SURMHFWH��LQFOzV�OD�UHODFLy�LQWHQVD�HQWUH�O¶HGL¿FDFLy�L�OD�YHJHWDFLy��'HO�GRFXPHQW�GHVWDFD�

WDPEp�OD�GLIHUqQFLD�GH�SRVLFLy�L�GLPHQVLRQDW�GHO�UHSOj�UHVSHFWH�HO�GH¿QLWLX��>¿J��������@ 

�� (Q� UHODFLy� D� O¶HVWUXFWXUD�� PHQWUH� TXH� D� %DUFHORQD� HOV� DUWHVDQDOV� SHU¿OV� HQ� FUHX�

V¶HQGDUUHUHL[HQ� UHVSHFWH�HOV�SODQV�KRULW]RQWDOV��D�3ODQR�HOV�SHU¿OV�QRUPDOLW]DWV�HQ�+�HV�

desplacen al pla de façana, acotant tangencialment els dos forjats, que podrien lliscar 

¿JXUDGDPHQW�D�WUDYHV�GH�OHV�VHYHV�DOHV�

- Pel que fa als tancaments, tot i compartir el protagonisme del vidre, ja no queden aquí 

vestigis d’aquells plans neoplàstics que des de la casa de totxo articulaven espacialment 

les primeres propostes miesianes modernes. A la Farnsworth tan sols un nucli central de 

serveis ordena les circulacions, ara concèntriques. Els murs perimetrals, que arribaren al 

VHX�SXQW�jOJLG�HQ�OHV�SURSRVWHV�GH�OHV�FDVHV�SDWL��V¶KDQ�MD�HVYDwW�L�HOV�WDQFDPHQWV�VHUDQ��D�

partir d’ara, sols responsabilitat d’estructura i vidre.

- També com a Barcelona, serà la retícula resultant del paviment, un cop més de travertí, la 

TXH�SDXWDUj�HVWUXFWXUD��GLYLVzULHV�L�¿QV�L�WRW�PRELOLDUL��$�OD�)DUQVZRUWK��SHUz��OD�JHRPHWULD�V¶KD�

regularitzat totalment, ja no resten reclaus. Sols dos rectangles suspesos que contraposen 
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la relació amb l’entorn exhuberant des de la radical abstracció de la seva forma.
 

Però si hi ha un episodi que estableix clarament, des del seu inici, una diferència rotunda 

entre els dos projectes, és la que refereix al seu sistema d’aproximació i accés. Mentre que 

a Barcelona, com vèiem en el present treball, el projecte forma part d’un recorregut que 

s’involucra en el sistema general de circulacions de l’indret, al punt de ser travessat per 

aquest, a Plano senzillament no hi ha aproximació. 

Tot i que la Farnsworth cuida extraordinàriament el seu emplaçament i a més disposa 

paradoxalment d’un dels accessos més celebrats de l’arquitectura del segle XX, el seu 

sistema d’aproximació és inexistent. 

Aquesta asseveració porta a analitzar la seqüència de l’accés a la casa en dos segments: 

(O�TXH�VHSDUD�O¶DFFpV�DO�VRODU�¿QV�DUULEDU�D�SHXV�GH�O¶HVFDOD��L�OD�TXH�WUDQVFRUUH�GHV�GH�TXH�

V¶LQLFLD�O¶DVFHQVLy��D�WUDYpV�G¶HOOD�¿QV�DFFHGLU�D�O¶LQWHULRU�GH�O¶KDELWDWJH�

1.- Pel que fa la primera part de la seqüència, la casa simplement apareix. És prou 

VLJQL¿FDWLX�O¶H[LVWqQFLD�GH�QRPEURVtVVLPV�FURTXLV�TXH�YHUL¿TXHQ�O¶DSUR[LPDFLy�DOV�GLYHUVRV�

HGL¿FLV�FRQWHPSRUDQLV�GHO�FDPSXV�GH�O¶,,7��PHQWUH�TXH�QR�H[LVWHL[�OD�PpV�PtQLPD�WUDoD��QL�

documental ni in situ, que mostri com Mies proposa l’aproximació a la casa.80

Tant la planta >¿J����@ de 1946 com la maqueta�>¿J����@ que es publica per primer cop el 

80�$FWXDOPHQW��O¶HPSODoDPHQW�GH�OD�VHX�GH�OD�)XQGDFLy�)DUQVZRUWK��HQ�OD�SDUFHOāOD�YHwQD��RIHUHL[�XQD�DSUR[LPDFLy�
IUDQFD��SDUDOāOHOD�DO�ULX��WRFDQW�D�IDoDQD��TXH�DFRPSDQ\D�HO�YLVLWDQW�¿QV�D�SHX�G¶HVFDOD�GH�OD�FDVD��3HUz�DTXHVWD�
natural arribada és equívoca, doncs no existia llavors. Aquest solar, que limitava la parcel·la a est, pertanyia a 
una altra propietat.
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projecte81��GHOLPLWHQ�XQ�HPSODoDPHQW�TXH�HV�FLUFXPVFULX�D�O¶HQWRUQ�TXH�GH¿QHL[�OD�YHJHWDFLy�

que envolta la casa. No hi ha rastres del límits de la parcel·la ni tan sols des d’on s’arriba. 

Tot i el dilatat procés del projecte, quan cinc anys després, al 1951, es representa la versió 

¿QDO�GH�OD�SODQWD��HV�PDQWHQHQ�VHQVLEOHPHQW�HOV�PDWHL[RV�OtPLWV�L�OHV�PDWHL[HV�LQGH¿QLFLRQV�

>¿J����@��5HVVHQ\DU�FRP�D�GLIHUqQFLHV�PpV�VLJQL¿FDWLYHV�HQWUH�OHV�GXHV�SODQWHV��OD�UHGXFFLy�

de dimensions (sembla que per neutralitzar les desviacions econòmiques), la supressió 

GHO� VHJRQ� WUDP�G¶HVFDOD� WRW� FRQFHQWUDQW� O¶HSLVRGL� ¿QDO�GH� O¶DFFpV�HQ�XQ�~QLF�SXQW�� L� XQD�

representació del replà homogènia al de la resta de la casa. El pla intermedi renunciava a 

la seva condició de mera estora de l’ingrés i esdevenia habitació. >¿J����@

L’únic accés a l’època, llevat eventualment de l’arribada a un modest embarcador a l’extrem 

oest de la parcel·la, es situava per darrera, a cota superior, on si accedia a través de la Fox River 

Road. Deixant allà el cotxe es descendia sortejant una densa vegetació cap a la part baixa 

del solar, tot travessant un parell de construccions auxiliars destinades a ús agrícola.>¿J����@

El primer que s’entreveia, doncs, entre troncs i copes d’arbres, era la seva coberta, 

especialment en determinades èpoques de l’any, atès que l’arbrat era de fulla caduca. Un 

cop arribats a l’esplanada, obliquament, el primer alçat que presentava la casa era el de 

Nord, sense cap obertura que donés pistes de l’entrada. 

Es diria que Mies no vol dibuixar camí. A peu pla, la casa apareix, de sobte, en un clar del 

bosc. Podríem arribar perversament a imaginar que la casa gaudeix del seu emplaçament 

LGHDO� HQ� FHUWV�PRPHQWV� GH� OD� ¿� GH� O¶KLYHUQ�� TXDQ� HO� GHVJODo� GHVERUGD� HO� ULX� )R[�� QHJD�

l’esplanada on s’emplaça la casa i aquesta es veu mansament envoltada d’aigua, emergint 

81 Dins l’exposició retrospectiva que P.Johnson aconsegueix que el Moma dediqui a Mies, el 1947.
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sobre els peus drets que la suporten, com aquelles construccions rurals que rauen, silents, 

en pantans que periòdicament les cobreixen. >¿J��������@

Donat l’escorçament del descens, probablement el caminant triés la façana Est per a 

continuar l’aproximació, tot girant perpendicularment. Arribat aquest punt es descobreix, 

GH�SHU¿O��HO�UHSOj�LQWHUPHGL��TXH�DFWXDYD�DTXt�GH�UHFODP�YLVXDO�>¿J����@. Calia sols recórrer 

ORQJLWXGLQDOPHQW�OD�IDoDQD�VXG��L�XQ�FRS�SDVVDW�VRWD�O¶HVSOqQGLG�DXUy��JLUDU�����L�HQ¿ODU�HOV�

primers graons82. 

2.- La segona part de la seqüència de l’accés s’inicia a peu d’escala. Mies ha de enlairar al 

visitant 1,60 metres. L’arquitecte talla just, tant sols 20 cm per sobre els càlculs de crescuda 

màxima83, però no vol pujar més. Aquesta és l’alçària de l’ull adult. Mies fa coincidir el pla 

del terra amb la línia de l’horitzó. Elevar més el pla de la casa violentaria notablement el 

control visual de la casa, que ensenyaria els baixos.

Arribat aquest punt, Mies havia pres una decisió rellevant que repetiria posteriorment en 

un parell d’ocasions: Construir un replà intermedi i, per sobre de tot, dotar-lo de naturalesa 

arquitectònica. La plataforma resultant, a vuitanta centímetres del terra, sense baranes 

�0LHV�PDL�QR�IHLD�EDUDQHV���¿[DYD�HO�WHUUHQ\�D�OD�SODQWD�EDL[D��SRQGHUDQW�OD�VHYD�DOojULD��

Mies transformava així en lloc el que la convenció funcional atribueix a la simple aturada en 

la seqüència dinàmica de l’ascensió. Un rectangle d’uns 115m2, que sumant la superfície 

porxada de la plataforma superior, superen els aproximadament 160 m2 de la superfície 

interior de la casa. La proximitat dimensional no fan sinó corroborar el que la representació 

82 Aquest llarg i erràtic recorregut de 180 graus va ser inicialment matisat, amb el doble tram d’escala de la 
primera versió del projecte. Gir també coincident amb l’accés al pavelló de Barcelona.
83 De fet la casa s’ha negat nombroses vegades. La darrera al 2008, causant grans desperfectes al mobiliari.
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GH�OD�YHUVLy�GH¿QLWLYD�GH�OD�SODQWD�MD�DQXQFLDYD��4XH�HV�WUDFWD�G¶XQD�FDVD�FRQVWUXwGD�DPE�

dos plans horitzontals, suspesos a diferent alçària84. >¿J��������@

A la Farnsworth Mies recupera el buit com a pla del fons de l’accés, com ja havia fet sovint 

a les propostes residencials europees. En tots aquells exemples, Mies construeix l’accés 

HQWUH�GRV�HOHPHQWV�� UHFRO]DQW�VH�HQ�HGL¿FDFLRQV�DX[LOLDUV�� FRP� OHV�R¿FLQHV�DO� SDYHOOy�D�

Barcelona, o el garatges de la Tugendath o de la Ulrich. Aquí serà l’arbrat.85 

Efectivament, aquest darrer tram d’aproximació a la casa, el més pretesament controlat 

SHU�O¶DUTXLWHFWH��HV�FRQVWUXHL[�DPE�XQ�HQTXDGUDPHQW�P~OWLSOH��FRPSOH[H��¿[DW�SHU�O¶DXUy��HO�

PDJQt¿F�DUEUH�TXH�LQDXJXUD�OD�VHT�qQFLD��>¿J����@

- Verticalment, entre l’aresta del pla de vidre de la façana sud, i el pilar blanc, exempt de 

O¶HVWUXFWXUD��TXH�V¶DQWLFLSD�D�XQV�DUEUHV�YHwQV��XQ�OOHGRQHU�L�XQD�QRJXHUD��TXH�HYLWHQ�WDQW�

fermament com l’estructura, el lliscament de la planta. 

- Horitzontalment, l’extensió des de l’habitacle interior dels dos plans horitzontals que 

GH¿QHL[HQ�O¶HVWUDW�GH�OD�FDVD��FRQWLQXHQ�O¶DL[RSOXF�GH�OHV�IURQGRVHV�FRSHV�G¶DUEUDW�86.

Sentint Mies explicar la casa, anys després, no semblava tan interessat en com, a través 

d’aquest esplèndid paratge es divisa la casa sinó més aviat, com des de la casa es percebia 

la natura, emmarcada dinàmicament per l’abstracció dels seus tancaments “Quan es mira 

OD�QDWXUDOHVD�D�WUDYpV�GH�OHV�¿QHVWUHV�GH�OD�FDVD�)DUQVZRUWK��DTXHVWD�DGTXLUHL[�XQ�VLJQL¿FDW�

84 A diferencia del Crown Hall i el Cullinan Hall.
85 L’element icònic del replà de la Farnsworth serà utilitzat per a Mies en un parell de projectes futurs: El Crown 
Hall i el Cullinan Hall del Museu a Houston. Però no hi haurà ja més el buit com a protagonista del pla del fons. 
8Q�VHJPHQW�GH�PXU�FRUWLQD��FHQWUDW�UHVSHFWH�O¶DOoDW��FDQYLDUj�OD�SURIXQGLWDW�GHO�SDLVDWJH�SHU�OD�UHÀH[Ly�GHO�YLGUH�
de la porta d’entrada.
86 Conferint protagonisme a l’estructura, Mies ofereix una crugia per a la construcció d’aquest esplèndid episodi 
arquitectònic, com Louis Kahn faria anys més tard en la construcció de l’accés al Kimbell Art Museum, a través 
del buit de la darrera volta estructural del conjunt.
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PpV�SURIXQG�TXH�TXDQ�V¶HVWj�IRUD��D�O¶DLUH�OOLXUH��/D�QDWXUDOHVD�HV�UHDOoD�DO�SDVVDU�D�IRUPDU�

SDUW�G¶XQ�JUDQ�FRQMXQW´.87 

Pot ser, emulant Mies, no hauríem de construir la seqüència entrant sinó sortint, hauríem 

d’invertir el vector del recorregut i deixar-nos impregnar, des d’aquest privilegiat mirador, 

per la bellesa de les visuals que envolten el Riu Fox, passejar per la casa, sortir al porxo i 

GHVFHQGLU�VLOHQWV�¿QV�OD�JHVSD�R�OD�QHX��>¿J����@

87 (Citat a Carter, P., 1999. Mies van der Rohe at work. p. 181.)




