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3.0. INTRODUCCIÓ

A la cinquena edició de Espai, temps i arquitectura1, enllestida a la tardor de 1966, S. 

Giedion afegeix un capítol titulat “Jorn Utzon i la tercera generació”. L’autor atorga alguns 

trets comuns a la generació d’arquitectes nascuts entre guerres. Entre els atributs que els 

GH¿QHL[�GHVWDFD�O¶qPIDVL�HQ�O¶~V�DUTXLWHFWzQLF�GHOV�SOjQROV�KRULW]RQWDOV�D�GLIHUHQWV�QLYHOOV��OD�

TXDO�FRVD�FRPSRUWD�XQ�~V�PpV�LQWHQV�GH�OHV�SODWDIRUPHV�DUWL¿FLDOV�FRP�HOHPHQWV�XUEDQtVWLFV��

HQ�SDUW�SHU�D�VHSDUDU�HO�WUj¿F�GH�O¶HVSDL�SHU�D�YLDQDQWV�

L’ús extensiu de la plataforma no fou, òbviament, patrimoni de l’arquitectura d’Utzon. 

Projectes contemporanis com el Pla per Amsterdam nord, de Bakema, Van der Broek i Van 

Eyck, el Pla pel districte de Tòkio, de Fumihiko Maki, el projecte per la Universitat lliure de 

Berlín, de Candilis, Josic i Woods, o el mateix projecte per l’Economist, dels Smithson, en 

són exemple.

Si es va associar el nom d’Utzon a la plataforma, com element constitutiu de la seva 

arquitectura, fou probablement per la superposició de dos fets rellevants:

 - Per guanyar, el 1956, el concurs internacional per la Sidney Opera House (SOH), 

a partir d’una monumental plataforma que emergia sobre la badia de Sidney.  

 - Per publicar a la revista Zodiac, el 1962, un article de títol prou eloqüent: “Platforms 

and Plateaus: Ideas of a Danish Architect”2.

Giedion va considerar a Utzon el més genuí representant d’aquella generació d’arquitectes. 

1 Giedion S., 1967. Space, Time, and Architecture: The Growth of New Tradition. 5th ed. Cambridge: Harvard 
University Press 
2 Utzon, J., 1962. Platforms and Plateaus: Ideas of a Danish architect. Zodiac nº10. Milano. pp.112-139
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Als interessos del present treball aquesta decisió de l’historiador suís es fa especialment 

oportuna, no tan sols per la vehemència amb la que l’arquitecte reivindica la vigència de la 

plataforma en la construcció del projecte modern d’arquitectura. També per la voluntat de 

remetre-la als grans plans horitzontals de l’antiguitat, tant des de la seva obra com des dels 

seus escassos escrits. 

En l’obra d’Utzon el projecte de la Sidney Opera House (SOH) va eclipsar notablement la 

resta del seu treball. També pel que fa l’ús de la plataforma. Realitzant, però, un recorregut 

D�WUDYpV�G¶DOJXQV�GHOV�SURMHFWHV�PpV�VLJQL¿FDWLXV�GH�O¶DUTXLWHFWH�GDQqV�GXUDQW�HO�SHUtRGH�

TXH�DEDVWD�GHV�GHOV�VHXV� LQLFLV�SURIHVVLRQDOV�¿QV� OD�VHYD�UHQ~QFLD�D� OD�GLUHFFLy�G¶REUHV�

del projecte de Sidney, es percep la reiteració de la presència de plans horitzontals, i la 

UHOOHYjQFLD�TXH�OD�SODWDIRUPD��SDUWLFXODUPHQW�FRP�D�HOHPHQW�G¶DSUR[LPDFLy�L�DFFpV��DGTXLUHL[�

en el conjunt de la seva obra. Les següent planes són el resultat d’aquest recorregut.
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3.1. ELS PRIMERS REFERENTS 

Els escrits dels arquitectes, encara que no tractin directament de les seves obres, sovint ens 

ajuden a comprendre l’equipatge intel·lectual amb el que les aborden. Aquest recorregut per 

les plataformes utzonianes s’acota cronològicament entre dos escrits que, paradoxalment, 

ni tan sols les esmenten. Tot i així, el primer, “Tendenser i Nutidens Arkitektur” (1947)3,>¿J��@  

anticipa els interessos formals dels seus incipients projectes, on una determinada noció 

de plataforma ja és present, mentre que el segon, “L’arquitectura additiva” (1970)4�FHUWL¿FD�

inequívocament la defunció de les seves plataformes, quatre anys després d’haver projectat 

el seu darrer gran basament.

“Tendenser i Nutidens Arkitektur”, realitzat conjuntament amb l’arquitecte Tobias Faber, 

amb el que també compartiria els primers projectes professionals, fou una mena d’apologia 

GH� O¶DUTXLWHFWXUD� RUJjQLFD�� TXH�� GH� OD� Pj� GH� WHzULFV� FRP� %UXQR� =HYL5, començava a 

travessar Europa. L’escrit reivindicava una “tercera via arquitectònica, capaç de superar el 

binomi tradició-funcionalisme, basada en l’atenció al context i l’expressió dels sentits”6. Als 

3�&LWD�D�O¶DUWLFOH�7HQGqQFLHV�GH�O¶DUTXLWHFWXUD�FRQWHPSRUjQLD��Arkitektur Byggmästaren (1947)
4 Utzon, J., 1970. Additive architecture, Arkitektur, n.1 
5 Es fa oportú recordar que B. Zevi va fundar al 1944 l’Associazione per l’Architettura Organica (APAO), i al 1948 
publicaria Saber ver la Arquitectura. (Zevi, B., 1948. Saper vedere l’architettura. Turín: Einaudi) 
6 “La nostra època no ha trobat una expressió pròpia ni en el camp tècnic ni en l’artístic, tampoc en el mode de 
YLXUH�SHUTXq��D�GLIHUqQFLD�GHOV�DQ\V�WUHQWHV�HV�FRQWLQXHQ�EXVFDQW�SRVVLELOLWDWV�GHVFRQHJXGHV�VHQVH�GH¿QLU�QH�
un camí clar. Per a combatre els propis dubtes alguns s’ha agafat a la tradició, a formes amb les quals s’ha 
trencat molt abans de l’època funcionalista... D’altres intenten prosseguir el camí traçat pel funcionalisme però 
tan sols arriben al formalisme. La seva arquitectura és un ensamblatge de motius extirpats del seu origen, 
manca claredat, com en un llenguatge privat de gramàtica. Per últim, hi ha els que interpreten correctament la 
contemporaneïtat. Provenen d’una escola de pensament segons la qual l’arquitectura ha de tenir en compte 
el context en el que es viu, perquè cal, abans de res, viure’l. El seu treball està basat en la innata percepció 
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LQWHUHVVRV�GHO�SUHVHQW�WUHEDOO��WDQW�R�PpV�VLJQL¿FDWLX�TXH�HO�FRQWLQJXW�GH�O¶DUWLFOH�GHVWDTXHQ�

OHV�FRSLRVHV�LOāOXVWUDFLRQV�TXH�O¶DFRPSDQ\DYHQ��FRQVLVWHQWV�EjVLFDPHQW�HQ�SULPHUV�SOjQROV�

G¶HOHPHQWV�JHRPqWULFV�GH�OD�QDWXUDOHVD��URTXHV��FRUDOOV���HGL¿FDFLRQV�YHUQDFXODUV�L�UHOLJLRVHV�

GH� O¶DQWLJXLWDW� �ËQGLD�� ;LQD�� L� DOJXQHV� SRTXHV� LPDWJHV� G¶DUTXLWHFWXUD� FRQWHPSRUjQLD��

UHVWULQJLGHV�VLJQL¿FDWLYDPHQW�D�SURMHFWHV�GHOV�VHXV�PHVWUHV�FRQIHVVRV�$DOWR�L�:ULJKW��'H�

IHW��DTXHOOD�VHOHFFLy�G¶LPDWJHV�UHSURGXwD�JUj¿FDPHQW�OHV�WUHV�JUDQV�IRQWV�GHO�VHX�SHUtRGH�

formatiu, des de les que Utzon s’inspiraria per a construir i argumentar les seves futures 

plataformes: Les lectures , els viatges i els mestres.

1. Pel que fa les lectures del jove Utzon sobresurten dos temes d’interès: L’Orient i la 

natura. A l’època, la cultura oriental era objecte d’especial interès en el món de les arts 

SOjVWLTXHV�HVFDQGLQDYHV��8W]RQ�HVWDEOHL[�UHODFLy�DPE�HO�SLQWRU�VXHF�&DUO�.\OEHUJ��WDQW�$DOWR�

FRP�HOO�FRPSDUWLHQ�O¶LQWHUqV�SHU�OD�VHYD�REUD�SLFWzULFD���TXH�O¶LQWURGXHL[�D�OD�¿ORVR¿D�RULHQWDO�

i a l’hinduisme. Però seria Steen Eiler Rasmunsen, tutor seu a l’Acadèmia de Belles Arts 

GH�&RSHQKDJXHQ�RQ�8W]RQ�HVWXGLD��TXL�OL�VXJJHUHL[�OD�ELEOLRJUD¿D�D�OOHJLU��(QWUH�G¶DOWUHV��HO�

Manual de construcció xinès de la dinastia Song “Yingzao fa shi” (1103) >¿J��@��TXH�FRGL¿FD�

HOV�HOHPHQWV�FRQVWUXFWLXV�QHFHVVDULV�SHU�D�OD�UHDOLW]DFLy�GH�GLYHUVRV�WLSXV�G¶HGL¿FLV�HQ�IXVWD��

$Q\V�PpV�WDUG�8W]RQ�UHODFLRQDUj�O¶HVWUXFWXUD�IRUPDO�G¶DTXHOOHV�SDJRGHV�DPE�OD�OOHXJHUHVD�

i sinuositat de les seves cobertes de l’Òpera de Sidney, i la precisió d’alguns detalls de 

fusteria amb la voluntat de prefabricar estructura i tancaments.

Respecte la natura, Utzon reconeixeria rellevant en la seva formació el llibre de D’Arcy 

d’aquest aspecte que, al llarg dels segles, sempre ha estat la base de la vertadera arquitectura, es a dir, allò 
TXH�SHUPHW�VLPXOWjQLDPHQW�SHQVDU�XQ�HGL¿FL�L�VHQWLU�OR�´�Fromonot, F., 1998. Jorn Utzon: architetto della Sydney 
Opera House. Milano: Electra p. 34
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Thompson, On Growth and Form7��UHSHUWRUL�HVVHQFLDOPHQW�IRWRJUj¿F�GH�SODQWHV�L�PLQHUDOV�

que tenia l’objectiu de mostrar la presència de l’art a la natura, i del que pren algunes 

imatges per a la seva reproducció a l’article.

2. Pel que fa als seus viatges, en destaquen en especial a dos països8 que comparteixen 

l’horitzontalitat de les seves visions desèrtiques:

��3ULPHU�DO�0DUURF��DTXHOO�PDWHL[�DQ\������D�UHO�G¶XQ�HQFjUUHF��QR�UHDOLW]DW��G¶XQD�IjEULFD�GH�

SDSHU��(O�VLVWHPD�G¶HODERUDFLy��SHU�JUDYHWDW��DSUR¿WDQW�HO�GHVQLYHOODW�WRSRJUj¿F��LQDXJXUDYD�

un tractament intens en la secció del projectes d’Utzon que ja no abandonaria. Al Marroc 

Utzon descobreix la unitat formal que possibilita l’adob, material que “fon l’arquitectura i el 

paisatge” >¿J��@. Una relació transcendent que rau en els seus futurs basaments massius, 

com el de l’Òpera de Sidney. 

��3RF�GHVSUpV� UHDOLW]D�XQ�VHJRQ�YLDWJH� LPSRUWDQW��D�0q[LF��DO�������6HUj�DOOj�RQ�8W]RQ�

GHVFREUHL[�OHV�FXOWXUHV�0DLD�L�$VWHFD��L�GH�OD�VHYD�Pj�HOV�WHPSOHV�TXH�DTXHVWHV�FLYLOLW]DFLRQV�

construïen en honor als seus deus, sobre grans plataformes, per sobre de la densa 

YHJHWDFLy�VHOYjWLFD��RIHULQW�XQ�QRX�KRULW]y�TXH�HOV�GLVWLQJLD�GH�OD�OLPLWDGD�YLVLy�GHO�KRPHV��D�

UDV�GH�WHUUD��8W]RQ�YHXUj�HQ�DTXHOOV�JUDQV�SURPRQWRULV�DUWL¿FLDOV��HVSHFLDOPHQW�HOV�G¶8[PDO�

L�&KLFKHQ�,W]D�� O¶LQVWUXPHQW�DGLHQW�SHU�D�FRQVWUXLU� OHV�VHYHV� LQWXwFLRQV� L�HGL¿FDU�HOV�VHXV�

propis temples9. >¿J��@

7 Primera edició, 1917; segona edició, ampliada, del 1942 editada per Cambridge: At the university press New 
York: the Macmillan Company. >¿J��@
8 En aquest període cal també incloure un tercer viatge, d’un altre ordre, a París, on coneix Léger i Le Corbusier 
L��VREUH�WRW��+HQUL�/DXUHQV��DPLF�GH�OD�IDPtOLD��6HJRQV�*LHGLRQ��VHUj�DTXHVW�TXL�OL�HQVHQ\DULD�D�FRQVWUXLU�IRUPHV�
D�O¶DLUH�L�D�¿JXUDU�OD�VXVSHQVLy�GHO�PRYLPHQW�
9 “En els seus santuaris troba allò que havia estat buscant des de feia temps: Àmplies superfícies horitzontals 
com elements base d’una arquitectura”. (Giedion S., 1965. Space, Time and Architecture)



8 9 10



13

3. D’aquell període formatiu, restaria encara una tercera font d’inspiració, la dels seus 

mestres confessos d’arquitectura: Wright i Aalto, primer, i posteriorment Asplund, al que 

Utzon descobrí en la seva breu estada en l’estudi d’Aalto10. Tot i la reconeguda complicitat 

que Utzon estableix amb tots ells, Moneo, antic col·laborador en el seu estudi, pondera amb 

SUHFLVLy�OD�GLVWjQFLD�TXH�VHSDUD�O¶DUTXLWHFWH�GDQqV�GHOV�VHXV�PHVWUHV�“...Utzon persegueix 

amb la seva arquitectura quelcom molt diferent del que obsessionava als seus mestres. 

Wright i Aalto són creadors interessats en explorar el llenguatge i per això s’entén que la 

seva obra estigui impregnada per un estil peculiar i propi. Asplund, per contra, se sentia 

atret per la història, antiga i moderna, i la seva obra pot ser considerada com un continu 

diàleg amb ella. Ni el llenguatge ni la història semblen preocupar Utzon. Per a ell, cada 

SURMHFWH�pV�XQ�QRX�HVGHYHQLPHQW�HQ�HO�TXH�HVWj�SHUPqV�UHPXQWDU�VH�DOV�RUtJHQV´11. Als 

LQWHUHVVRV�HVSHFt¿FV�G¶DTXHVW�WUHEDOO��UHVXOWD�SDUWLFXODUPHQW�VLJQL¿FDWLX�TXH�WRWV�HOOV�WDPEp�

es prodiguessin en la construcció de grans estrats horitzontals utilitzats, a més, com espais 

G¶DSUR[LPDFLy�HOHYDWV��'HV�GH� OHV�SODWDIRUPHV�DUWL¿FLDOV�GH� O¶$MXQWDPHQW�GH�Säinätsalo o 

del Centre de Seinäjoki, d’Aalto, als recorreguts ascensionals d’accés al promontori del 

cementiri d’Estocolm o de la Biblioteca, en el cas d’Asplund, o els múltiples podis que 

recorren l’obra de Wright, des de la Robbie House a la casa Kaufman, des de la plataforma 

urbana de la JhonsonWax a la del Guggenheim12. >¿J�������@

10 D’aquell període a l’estudi d’Aalto en Tobias Faber referènciava l’anecdota: “Quan es discutía algun projecte, 
Aalto es preguntava sovint en veu alta que hauria fet “papa Asplund”, perquè el considerava en certa manera 
un pare. A Jorn això el tenia captivat. “Faber, T., 1994. Col·loqui amb F. Fromonot citat a (Fromonot, F., 1998. 
Jorn Utzon: architetto della Sydney Opera House. p. 30)
11 Moneo, R., 1995. Sobre la arquitectura de Jørn Utzon: apuntes cordiales, Jørn Utzon. Ministerio de Obras 
Públicas, Transporte y Medio Ambiente.
12 Pocs elements més eloqüents que el territori de l’habitatge propi de l’arquitecte, tant la casa sobre el llac 
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3.2. LES PRIMERES PLATAFORMES

Als inicis de la seva trajectòria professional, durant la dècada dels anys 40, Utzon va 

desenvolupar tot un seguit de concursos, que barrejaven propostes residencials amb 

equipaments públics. La terna de projectes seleccionats en aquest apartat, dissenyats per 

Utzon abans de la trentena, feta amb col·laboració amb altres joves arquitectes, (Tobias 

)DEHU��HOV�GRV�SULPHUV�SURMHFWHV�L�$UQH�.RUVPR�HO�GDUUHU���PRVWUHQ�FODUDPHQW�DOJXQV�GHOV�

aspectes sobre els que l’arquitecte s’interessava particularment durant aquells anys: els 

patis (especialment en les seves propostes d’agrupacions residencials), un determinat 

tractament nu dels materials13, la modulació, la inserció dels volums en el paisatge, però 

especialment als interessos del present treball, l’ús de la plataforma. O, dit amb més 

SUHFLVLy��VREUH�XQD�GHWHUPLQDGD�QRFLy�GH�SODWDIRUPD�TXH�V¶DQLUj�GHSXUDQW��HVSHFLDOPHQW�D�

partir de Sidney.

G¶$DOWR�R�OD�GH�:ULJKW�D�7DOLHVLQ�:HVW��TXH�HQ�JDqOLF�VLJQL¿FD�FDVD�VREUH�HO�WXUy���SHU�FRUURERUDU�OD�UHOOHYjQFLD�
G¶DTXHVWD�GLVSRVLFLy�WRSROzJLFD�HQ�OD�VHYHV�UHVSHFWLYHV�ELRJUD¿HV�
13 “Per a que l’arquitecte pugui treballar de manera autònoma amb els seus medis, ha d’experimentar, practicar 
com fa el músic amb les seves escales, practicar amb masses, amb ritmes creats per agrupació de masses, 
combinacions de colors, llum i ombra, etc. Ha de percebre’ls intensament i posar en pràctica les seves qualitats. 
Això comporta un compromís amb els materials: s’ha d’entendre l’estructura de la fusta, el pes i la duresa 
GH�OD�SHGUD��HO�FDUjFWHU�GHO�YLGUH��O¶DUTXLWHFWH�V¶KD�GH�IRQGUH�DPE�HOV�PDWHULDOV�L�PRGL¿FDU�ORV�L�XWLOLW]DU�ORV�HQ�
harmonia amb la seva essència”. Utzon J., 1948. L’essència de l’arquitectura.



13
12



17

Reial Acadèmia Danesa de Música (Copenhagen, 1944) 

El projecte per a la Reial Acadèmia Danesa de Música, realitzat amb en Tobias Faber, 

l’any 1944, just tornant de treballar de l’estudi d’Aalto, fou el primer projecte d’arquitectura 

pública que Utzon va realitzar, després d’uns primers projectes menors d’habitatges, i conté 

ja la primera plataforma de la seva trajectòria professional.

Es tractava d’una proposta teòrica convocada per a joves arquitectes. El tema d’aquell any 

era una acadèmia de música. Utzon va ja tensar la proposta seleccionant lliurement com a 

lloc pel projecte una cantonada d’un antic cementiri que s’havia de convertir en un parc.

El projecte, que obtingué la medalla d’or de la Acadèmia de Belles Arts, disposava el 

programa d’Aules i Auditori sobre un podi al que s’accedia per rampes. Tipològicament la 

SURSRVWD��HQ� IRUPD�GH�+��V¶RUJDQLW]DYD�DO�YROWDQW�GH�SDWLV��/¶HVWUXFWXUD�GH¿QLD�XQ�PzGRO�

TXH�SDXWDYD�OD�WRWDOLWDW�GHO�SURMHFWH��/D�FRWD�HOHYDGD�GH�O¶HGL¿FL�OL�DWRUJDYD�XQD�UHODFLy�GH�

domini sobre l’entorn. La incorporació d’un estany com espai de mediació entre els dos 

HTXLSDPHQWV�DFFHQWXDYD�HO�FDUjFWHU�SURWHJLW�GHO�FRQMXQW��UHIRUoDW�SHU�XQD�EDUDQD�PDVVLYD�

que recintava la superfície del podi. Plataforma, pati i mòdol acompanyaran Utzon al llarg 

de la seva trajectòria.

Concurs pel Crystal Palace (London, 1946)

(O�SURMHFWH�SUHVHQWDW�DO�&RQFXUV�,QWHUQDFLRQDO�SHO�GHVHQYROXSDPHQW�GH�O¶jUHD�TXH�RFXSDYD�

HO� &U\VWDO� 3DODFH� IRX� OD� VHJ�HQW� SODWDIRUPD� VLJQL¿FDWLYD� GH� O¶REUD� G¶8W]RQ�� WDPEp� HQ�

FROāODERUDFLy�DPE�7RELDV�)DEHU���O¶HGL¿FL�RULJLQDO�GH�3D[WRQ�V¶KDYLD�FUHPDW�HO������GHVSUpV�

GH� OD� VHYD� UHORFDOLW]DFLy� D� 6\GHQKDP�� .HQW��� /D� SURSRVWD�� TXH� REWLQJXp� XQD� PHQFLy��



13-15 Proposta per al Crystal Palace. Vistes i planta general
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GLVSRVDYD�XQ�FRPSOH[�SURJUDPD�G¶jUHHV�H[SRVLWLYHV��G¶HVEDUMR��G¶LQVWDOāODFLRQV�HVSRUWLYHV�

i de representacions escèniques, sobre un conjunt de plataformes que s’acomoden al 

desnivellat del terreny. 

El podi resultant permetria a Utzon enquibir part dels espais servidors de les sales 

d’exposicions i dels auditoris, més l’aparcament general. El monumental estrat horitzontal 

HV� FRQWUDSXQWD� DPE� XQD� HVYHOWD� WRUUH� GH� UjGLR� TXH� DQWLFLSD� OHV� ¿WHV� YLVXDOV� GH� IXWXUV�

projectes. 

$�OD�SDUW�LQIHULRU�GHO�VRODU��D�PRGH�G¶DP¿WHDWUH�H[FDYDW�HQ�HO�WHUUHQ\��8W]RQ�SURSRVDUj�XQ�

JUDQ�HVWDGL�RYDO��G¶DIRUDPHQW�SHU�D���������SHUVRQHV��(O�EXLW�GH�O¶DP¿WHDWUH�H[FDYDW�HQ�HO�

terreny contrapuntava els volums que emergien a la part superior, tensant longitudinalment 

OD� WRWDOLWDW�GHO� VRODU��/¶HVWUDWqJLD�HV� UHSHWLUj� IUHT�HQWPHQW�HQ�HOV� VHXV�SURMHFWHV�� IHQW�VH�

rellevant a Sidney.

Cal destacar, a més, l’admirable conjunt de perspectives que, a mode de fotogrames, 

LOāOXVWUHQ�DPE�SUHFLVLy� OHV�GLIHUHQWV�jUHHV��$TXHVW�PDWHULDO�JUj¿F��D�PRGH�GH�storyboard 

FLQHPDWRJUj¿F�� DQWLFLSD� HOV� FULWHULV� JUj¿FV� GH� OD� SHUVSHFWLYD� TXH� 8W]RQ� SUHVHQWDUj�

posteriorment al concurs de Sidney així com alguns dels esbossos que il·lustraran l’escrit 

“Platforms and Plateaus”.

Concurs per a Escola de Comerç (Gotemburg,1948)

Un cop més el projecte es disposa sobre una plataforma que controla la relació entre el 

terreny, aquí en lleu pendent, i el programa. Tanmateix la proposta reincideix en aspectes 

que sovint acompanyen la presència de la plataforma: Es torna a cedir el centre gravitatori 
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de la proposta al buit, encarnat per un pati que articula el sistema general de circulacions; la 

component horitzontal de la plataforma es contrapunta aquí amb una vertical materialitzada 

per la torre que conté l’aulari(aquesta relació formal es tracta particularment a l’apartat 

següent); el podi, que ocupa la totalitat del solar, acull els accessos del conjunt, a través de 

rampes i escales que s’aixopluguen sota l’extens pla de la marquesina.

Cap però de les plataformes dels projectes d’aquell període controlaria encara l’aproximació 

al projecte, ni construiria l’accés. Com a molt, les rampes motivades per la presència 

d’aquells incipients podis, complementades per corresponents marquesines d’ingrés, 

donarien lloc a puntuals episodis espacials d’interès. Però aquelles primeres plataformes 

eren encara eminentment funcionals. A l’època de l’Estil Internacional aquest tractament de 

les plataformes era relativament freqüent. Aquells basaments no pretenien tant transcendir 

HO�SURJUDPD�FRP�MXVWL¿FDU�OD�VHYD�H[LVWqQFLD�D�WUDYpV�G¶HOO��

Per altra banda, en tant que validació cronològica, les nombroses plataformes d’aquella 

etapa, no tan sols presents en els tres projectes seleccionats, testimonien la inclusió 

G¶DTXHVW�HOHPHQW�HQ�O¶REUD�G¶8W]RQ�DPE�DQWHULRULWDW�DO�VHX�YLDWJH�LQLFLjWLF�D�0q[LF��DO������L�

desmenteixen, per tant, certes interpretacions que les enceten com a correlat de les visions 

LQ�VLWX�GHOV�JUDQV�FHQWUHV�FHULPRQLDOV�PHVRDPHULFDQV�GHO�<XFDWDQ��6L�GH�FDV��IRUD�DOOj�RQ�

Utzon deuria entendre que determinat ús, intensiu, abstracte de la plataforma transcendiria 

les exigències espacials i projectaria en el temps l’arquitectura d’aquells monumentals 

podis.



18 Croquis per a un Crematori

20
19



23

3.3. LES FITES VISUALS

8W]RQ�YD�XWLOLW]DU� OHV�SODWDIRUPHV�SHU�D�RUGHQDU� MHUjUTXLFDPHQW�HO�SURJUDPD��7DPEp�SHU�

D�GH¿QLU�GHWHUPLQDGHV�UHODFLRQV�IRUPDOV�DPE�O¶HQWRUQ�GHO�SURMHFWH��'LQV�G¶DTXHVW�DSDUWDW��

OD�SODWDIRUPD�� FRP�D�FDWLID� YHUPHOOD�TXH�DWUDX� L� JXLD�DO� YLVLWDQW� ¿QV� OD�SRUWD�GH� O¶HGL¿FL��

també fou utilitzada per a construir l’aproximació al projecte. Per a la resolució del sistema 

G¶DFFpV�GHOV�VHXV�SURMHFWHV�8W]RQ�YD�LQWURGXLU�XQ�DOWUH�YHFWRU��OD�¿WD�YLVXDO��8Q�HOHPHQW�GH�

JUDQ�HVFDOD�TXH�HPHUJLD�HQ�HO�SHU¿O�GHO�SDLVDWJH�GH¿QLQW�D�PpV�OD�VHYD�SRVLFLy�GHV�GH�OD�

llunyania14��'H�YHJDGHV��HQ� IXQFLy�GH� O¶HQWRUQ�� SODWDIRUPD�R� ¿WD� YLVXDO� SRGLHQ�DSDUqL[HU�

individualment. En altres ocasions, com a l’Òpera de Sidney, apareixerien conjuntament.

Si el projecte per a la Reial Acadèmia de Música és el primer precedent clar en el que Utzon 

ID�~V�GH�OD�SODWDIRUPD��OD�SURSRVWD�SHU�XQ�&UHPDWRUL��DO�������HQFHWD�O¶~V�GH�OD�¿WD�HQ�HO�

SDLVDWJH��$TXHVWD�HVWUDWqJLD��TXH�PRVWUDUj�HQ�OHV�FORVTXHV�GH�6LGQH\�OD�VHYD�H[SUHVVLy�

PpV�HVSHFWDFXODU��FXOPLQDUj�HQ�HO�SDOL�G¶DFFpV�D�O¶$VVHPEOHD�GH�.XZDLW��HO�VHX�GDUUHU�JUDQ�

projecte, abans del prematur retir del mestre danès.

En el projecte per a un Crematori (1945) >¿J���@, sobre un turó, un conjunt de tres capelles 

VRWHUUDGHV�� GLVSRVDGHV� UDGLDOPHQW�� GH¿QHL[HQ� XQ� JUDQ� W~PXO� TXH� UHPHW� DOV� GzOPHQV�

neolítics danesos, i per extensió, a la silent presència d’arquitectura15. La secció del conjunt 

14 “En lloc de projectar una forma ortogonal he creat una escultura, una escultura que resol les funcions 
necessàries; dit amb altres paraules, l’espai s’expressa a sí mateix, les expressions de l’espai són expressions 
d’aquesta coberta. Pensi en una catedral gòtica i es tindrà una idea del que he concebut” Utzon, J., 1995. 
Memòria sobre la Opera, Catálogo de la exposición Jørn Utzon. Madrid: MOPU
15 “Quan ens trobem al bosc, una elevació de sis peus de llarg per tres d’ample, emmotllada amb la pala en 
forma piramidal, ens posem seriós i alguna cosa dins ens diu: aquí ha estat enterrat algú. Això és arquitectura” 
( Loos A. De Architektur, 1910)
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ens mostra el sentit ascensional de la aproximació, coronat por las tres cobertes que 

construeixen l’accés a les respectives capelles. El conjunt s’erigeix com a referent visual 

sobre el territori. Aquest poètic projecte remet tant a l’ascensió del cementiri d’Estocolm 

d’Asplund com al posterior projecte de Sidney, particularment a l’episodi de la secció de les 

boques d’accés des de l’aparcament de l’Òpera. 

4XDWUH�DQ\V�PpV�WDUG��DO�������8W]RQ�UHSHWLUj�XQD�DOWUD�¿WD�HQ�HO�SDLVDWJH��/D�FRQVWUXFFLy�

d’un dipòsit d’aigua a l’illa de Bornholm >¿J���@. Un trípode estructural de formigó, de 

WUHQWD� PHWUHV� G¶DOojULD�� VXSRUWD� HO� GLSzVLW� HOHYDW� VREUH� HO� TXH� HV� VLWXD� XQD� SODWDIRUPD�

G¶REVHUYDFLy�GHV�GHO� TXH�HV�GLYLVHQ� OD� UHVWD�GH� ¿WHV�SUHVHQWV�GHO� WHUULWRUL�� HOV� IDUV� L� HOV�

molins de vent. Aquest projecte tingué un clar precedent, malgrat que en aquell cas no es 

tractés de l’element central del projecte, en la Torre de la Radio annexa a l’estadi del Crystal 

Palace.

(O������8W]RQ�SURMHFWD�XQ�DOWUH�¿WD�HQ�HO�WHUULWRUL��OD�TXH�PRVWUD�OD�VHYD�SURSRVWD�SHO�FRQFXUV�

del pavelló Langelinie a Copenhaguen >¿J���@, amb el que obté una menció, atorgada per 

un jurat en el que hi forma part Arne Jacobsen. Sobre un extens podi de planta triangular, 

en la intersecció de les seves mitjanes, s’erigeix un nucli estructural de formigó que suporta 

uns forjats circulars de diferent radi, embolcallats amb la transparència d’un mur cortina. La 

WRUUH�UHVXOWDQW��UHPHW�D�O¶HGL¿FL�G¶R¿FLQHV�SHU�D�OD�-RKQVRQ�:D[��������GHO�VHX�PHVWUH�:ULJKW�

i, segons la mateixa memòria del concurs, als principis constructius de les pagodes16. El 

SDYHOOy�GH�/DQJHOLQLH�IRX�HO�SULPHU�SURMHFWH�GH�O¶DUTXLWHFWH�HQ�HO�TXH�SRGL�L�¿WD�FRQVWUXHL[HQ�

explícitament les seves coordenades espacials. 

16�3RFV�DQ\V�DEDQV�8W]RQ�L�)DEHU�KDYLHQ�LOāOXVWUDW�OD�.LQHVLVN�3DJRGD��GH�QRWDEOH�VLPLOLWXG�¿JXUDWLYD��>¿J��@�
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(O������8W]RQ��HQFDUD�DPE�HQ�$��.RUVPR��UHDOLW]D�XQ�projecte per a un pont a Oslo, per a 

XQLU�OD�FLXWDW�DPE�XQD�SHQtQVXOD�VLWXDGD�D�O¶LQWHULRU�GHO�¿RUG�>¿J���@. L’alçat longitudinal, de 

SHU¿O�DVLPqWULF��PRVWUD�XQ�~QLF�PjVWLO�TXH��HQ�SDUDXOHV�G¶8W]RQ��PRVWUD�HO�SLODU�YHUV�OD�FLXWDW�

i estén els cables cap a l’entorn natural. 

D’aquell mateix període hi hauria també altres registres verticals menys abstractes, com la 

WRUUH�G¶R¿FLQHV�SHU�O¶estació ferroviària d’Oslo (1947), la torre del cos d’aules a l’escola 

de Comerç de Gotemburg (1948), o les torres d’habitatges sobre una plataforma comú al 

projecte residencial a Helsingborg (1954), totes elles prèvies al concurs de Sidney.

En tots aquests casos Utzon contrapunta estrats horitzontals, ja siguin presents a la 

QDWXUDOHVD�R�D�WUDYpV�GH�OD�LQFOXVLy�GH�JUDQV�SODWDIRUPHV�DUWL¿FLDOV��DPE�HOHPHQWV�YHUWLFDOV�

que puntuaven l’horitzó. La reincidència en aquesta estratègia formal assoliria el seu punt 

jOJLG�HQ�OD�YLVLy�GH�OHV�YROWHV�GH�IRUPLJy�HQWUDQW�GHV�GH�PDU�SHU�OD�EDGLD�GH�6LGQH\�
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3.4. SIDNEY OPERA HOUSE (1956-1973)

3.4.1. 1956

L’any 1956 es celebra a Dubrovnik el X i últim Congrés dels CIAM. Aldo Van Eyck, Peter i 

Alison Simthson, Shadrac Woods, formen part del grup de joves arquitectes autoanomenat 

“Team X”, que repudia explícitament la arquitectura derivada de la carta d’Atenes. Aquelles 

DUUDX[DGHV� VHVVLRQV�� IDUDQ� H[SOtFLW� HO� FRQÀLFWH� JHQHUDFLRQDO� HQWUH� HOV� VHXV� PHPEUHV� L�

precipitaran la dissolució dels CIAM. Paradoxalment, mentre que a Europa emergeixen tot 

un seguit de corrents que formulen correctius diversos a l’arquitectura racionalista >¿J���@, 

a Amèrica aquell mateix any Mies Van de Rohe inicia la construcció del Seagram Building, 

XQ�GHOV�H[SRQHQWV�PpV�HPEOHPjWLFV�GHO�T�HVWLRQDW�(VWLO�,QWHUQDFLRQDO��>¿J���@

$� 'LQDPDUFD�� PDOJUDW� TXH� DSDLYDJDW� SHU� OD� LQÀXqQFLD� DOV� SDwVRV� HVFDQGLXV� GHO� ³QRX�

empirisme” que té en Asplund i Markelius als seus representants més destacats, aquesta 

coexistència d’interessos tan ideològics com formals també es reprodueix. Així, aquell 

mateix 1956, mentre que Arno Jacobsen, un dels més reconeguts arquitectes escandinaus 

del corrent racionalista, s’adjudica el concurs pel Poliesportiu a Landskrona (Suècia), un jove 

DUTXLWHFWH�GDQqV��-RUQ�8W]RQ��IHUYHQW�FRQYHUV�GHO�TXH�%UXQR�=HYL�DQRPHQDUj�³DUTXLWHFWXUD�

RUJjQLFD´��XOWLPD�OD�VHYD�SURSRVWD�SHO�FRQFXUV�GH�O¶ÑSHUD�GH�6LGQH\17.

(Q�HO�QRX�FRQWH[W�HFRQzPLF�VRUJLW� GHVSUpV�GH� OD�6HJRQD�JXHUUD��$XVWUjOLD�KDYLD� VLJQDW�

importants acords comercials, especialment amb els seus aliats i socis de la Commonwealth. 

17 Utzon no va assistir a cap CIAM però a l’època era membre del grup PAGON, la secció noruega del CIAM, 
del que també en formaven part Sverre Fehnn i Christian Norberg-Schulz entre d’altres.
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D’entre els testimonis de reconeixement internacional, destacava el que s’havia atorgat a 

la ciutat de Melbourne, per a celebrar els XVI Jocs Olímpics, el 1956 >¿J���@. Aquell mateix 

any i dins d’aquest context de revitalització, que encoratjava la competència entre les 

principals ciutats australianes, el recent nomenat primer ministre, el lliberal J. Cahill recolliria 

la persistent iniciativa del director de l’Orquestra Filharmònica de Sydney, el compositor 

EULWjQLF��(��*RRVHQV��SHU�D�OD�FUHDFLy�G¶XQ�JUDQ�FHQWUH�RSHUtVWLF�L�WHDWUDO�SHU�D�OD�FLXWDW�GH�

6LGQH\��$O������HO�JRYHUQ�$XVWUDOLj�DSURYDYD�HO�FRQFXUV�DUTXLWHFWzQLF� LQWHUQDFLRQDO�PpV�

UHOOHYDQW�GH� OD�SRVWJXHUUD�� OD�6LGQH\�2SHUD�+RXVH� �62+��� WUDGXwW�DTXt�VLPSOL¿FDGDPHQW�

com a l’Òpera de Sidney. >¿J���@

3.4.2. CONCURS

Programa

La comissió encarregada de la redacció de les bases del concurs i del futur l’emplaçament 

va proposar un programa no gaire detallat, consistent en la construcció de dos auditoris: 

Un de més gran, amb capacitat entre 3000 i 4000 persones, per a grans representacions 

simfòniques i operístiques, (amb polivalència modular i acústica per a utilització com palau 

de congressos), i un altra auditori menor, amb capacitat per a 1000 o 1500 persones, per 

a concerts de cambra i representacions teatrals i conferències. A més, els corresponents 

espais escènics annexes, i un conjunt de serveis complementaris, que incloïa un centre 

audiovisual, dues sales per a reunions de 100 i 200 persones respectivament, un restaurant 

per unes 250 persones, bar, foyer per a cadascuna de les sales, i aparcament per a unes 

500 places. La superfície construïda total aproximada era d’uns 90.000m2.
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Lloc

Pel que fa al lloc, l’ajuntament de Sidney va oferir nou possibles emplaçaments.� >¿J���@�

(QWUH� G¶HOOV�� XQ� ¿RUG� TXH� VREUHVXUW� HQ� HO� SHU¿O� DUWLFXODW� GHO� SRUW� GH� 6\GQH\� DQRPHQDW�

Bennelong Point. Era l’indret preferit pel director de la Filharmònica, que hi veia en ell el 

SRWHQFLDO�HVFHQRJUj¿F�GH� O¶HTXLSDPHQW��'H�IHW��XQ�SDUHOO�G¶DQ\V�DEDQV� MD�V¶KDYLHQ�WHVWDW�

les bondats del solar en una proposta acadèmica realitzada pels estudiants de darrer curs 

de l’Escola d’Arquitectura de Sydney, sota la docència de l’arquitecte H. Ingham Ashworth 

que posteriorment esdevindria President de la comissió i del Jurat del concurs. El propi E. 

Goosens en feia de client.

(OV� FUtWLFV� DPE� DTXHVW� OORF� KL� YHLHQ� HVVHQFLDOPHQW� WUHV� GL¿FXOWDWV�� (O� VRUROO� GHULYDW� GH�

O¶LQWHQV�WUj¿F�PDUtWLP�GHO�3RUW�GH�6\GQH\��OD�VLWXDFLy�GH�O¶LQGUHW��HQ�DTXHOOV�PRPHQWV��PDVVD�

SHULIqULFD�� L�HO� IRUoDW�HQFDL[�HQ�XQD�VLWXDFLy�JHRJUj¿FD�TXH�SUREDEOHPHQW�REOLJDULD�D�XQ�

doble accés, terrestre i marítim, de l’equipament. Malgrat tot, l’emplaçament de Bennelong 

Point fou l’escollit. >¿J���@

A inicis del XIX l’indret no era més que una punta isolada i rocosa, que es reomplí de 

terres per a situar les bateries de defensa de la ciutat. Es construí un quarter d’artilleria i un 

GLSzVLW�GH�PXQLFLRQV��O¶DQRPHQDW�)RUW�0DFTXDULH��TXH�GLX�GH�OHV�SRVVLELOLWDWV�SDQRUjPLTXHV�

i estratègiques del lloc. D’aquell període en restaven encara les seves traces rectangulars. 

Bennelong Point era, des de primers de segle, la seu de les cotxeres dels tramvies de la 

ciutat.



29



35

5HTXHULPHQWV�JUj¿FV�GH�OHV�SURSRVWHV

$FRPSDQ\DQW�HO�FRQFtV�SURJUDPD�L�XQ�GHWDOODW�PDWHULDO�JUj¿F�GHO�OORF��OD�&RPLVVLy�YD�GH¿QLU�

unes regles precises de presentació: Prohibit l’ús de color, prohibides les maquetes i total 

llibertat d’extensió i de format dels dibuixos. Com el propi Utzon reconeixeria posteriorment, 

“era vertaderament un concurs ideal per a un arquitecte. Abans de res, el lloc era esplèndid, 

i a més, no havia un programa excessivament detallat”18

Resolució del jurat

El jurat composat pel propi Ingham Ashworth, en J. Leslie Marin, en Cobden Parker i Eero 

6DDULQHQ�� GHVSUpV� G¶XQD� VHWPDQD� SHU� D� DYDOXDU� OHV� ���� SURSRVWHV� SUHVHQWDGHV� DWRUJj�

tres premis a tres projectes que interpretaven lloc i programa de maneres diametralment 

oposades:

El Tercer premi fou per la parella anglesa Boissevain & Osmond que varen presentar dos 

YROXPV�SULVPjWLFV��GH�GLIHUHQW�PLGD�SHUz�GH�VHPEODQW�IDFWXUD���GLVSRVDWV�SHUSHQGLFXODUPHQW�

entre ells i travats per un espai central elevat que contenia els accessos del dos auditoris. 

El jurat, malgrat criticar la obligada duplicació dels espais servidors degut a la disposició 

DOOXQ\DGD�GHOV�DXGLWRULV�HQWUH�Vt��GHVWDFj�O¶HQFHUWDGD�HVFDOD�KXPDQD�GH�OHV�HGL¿FDFLRQV�L�OD�

bona situació de l’accés per a vianants al conjunt.�>¿J���@

(O�VHJRQ�SUHPL�V¶DWRUJj�D�XQ�JUXS�G¶DUTXLWHFWHV�QRUG�DPHULFDQV��-��0DU]HOOD��/��/RVFKHWWHU��

W. Weissmann, M. Brecher, R. Geddes, G. Qualls., que proposaren un únic cos de planta 

circular. Un sistema de circulacions extern, en espiral, construïa perimetralment els 

respectius foyers��(O�MXUDW�YDORUj�O¶LQWHUqV�WLSROzJLF�G¶DTXHVWD�SURSRVWD�UDGLDO�TXH�GLVSRVDYD�

18 Utzon, J., 2002. Sydney Opera House Utzon design principles. Sydney: Sydney Opera House Trust. p.20.
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DO�FHQWUH�WRWV�GRV�HVSDLV�HVFqQLFV��&RQWUjULDPHQW��OD�VLQJXODU�YROXPHWULD�FLOtQGULFD�UHVXOWDQW��

FDUDFWHULW]DGD�SHU�XQHV�PRQXPHQWDOV�ODPHV�YHUWLFDOV�GH�IRUPLJy��GRQDYD�D�LQWXLU�GL¿FXOWDWV�

importants d’implantació en una parcel·la de dimensions apaïsades.�>¿J���@

Pel que fa al primer premi, atorgat a un jove arquitecte danès, el jurat va destacar que s’havia 

preferit un projecte amb una idea i una imatge forta. D’entre les seves virtuts, valoraven la 

senzillesa de la seva organització espacial i la unitat de la seva expressió estructural que, 

al seu parer, s’inseria harmònicament a la península de Bennelog Point.19 >¿J���@�

Cal observar que les tres propostes guardonades disposaven l’accés a cota elevada, ja 

sigui des de la plataforma del projecte de Boissevain & Osmond, que cosia els dos cossos 

perpendiculars, o bé a través de la rampa helicoïdal, del projecte del grup d’arquitectes nord-

DPHULFj��TXH�HQYROWDYD�OD�FLUFXODFLy�SHULPHWUDO�D�WUDYpV�GHOV�IR\HUV�GHOV�GRV�DXGLWRULV�UDGLDOV�

o, en el cas d’Utzon, a través de la monumental escala que conduïa al tram superior de la 

SODWDIRUPD��GHV�G¶RQ�V¶DFFHGLD�D�OHV�GXHV�VDOHV��$TXHVWD�UHLQFLGqQFLD�UDWL¿FDULD�OD�WHVL�GH�

*LHGLRQ��TXH�LGHQWL¿FDYD�OD�SODWDIRUPD�FRP�XQD�FRQVWDQW�GHOV�DUTXLWHFWHV�GH�O¶DQRPHQDGD�

Tercera generació, nascuts entre guerres. La singularitat d’aquestes plataformes no era, 

per tant, la seva inclusió en el projecte, sinó les relacions que cadascuna d’elles establia 

DPE�O¶HVSDL�XUEj�TXH�SUHWHQLD�GH¿QLU�

19 Queda per l’anecdotari la veracitat de la llegenda que atribueix a un Saarinen impuntual la repesca del 
projecte, ja rebutjat. En qualsevol cas, si atenem la sentència de que la història dels concursos és la història 
dels seus tribunals, a ben segur que Saarinen, que en aquells moments projectava la seu de la TWA a Nova 
<RUN�GHXULD�GHIHQVDU�YHKHPHQWPHQW�XQ�SURMHFWH�SHU�D�HOO�WDQ�SUz[LP��VLQy�LQÀXHQW��FRP�HO�G¶8W]RQ�
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3.4.3. DOCUMENTS DEL CONCURS

7RW�L�OHV�DFRWDFLRQV�JUj¿TXHV�TXH�OHV�%DVHV�GHOV�FRQFXUVRV�UHFODPHQ�DOV�VHXV�HYHQWXDOV�

concursants, la interpretació que cada equip d’arquitectes en fa d’elles, tan en relació als 

FULWHULV�GH� UHSUHVHQWDFLy�FRP�D� OD� UHOOHYjQFLD�TXH�DWRUJD�D�FDGD�GRFXPHQW��GRQD�VRYLQW�

una idea cabdal de determinats interessos de l’arquitecte en l’etapa professional en que el 

concurs s’inscriu. En aquest sentit, la proposta d’Utzon per a Sidney és reveladora.

8W]RQ�ID�XQD�SUHVHQWDFLy�DXVWHUD��WRW�MXVW�XQD�GRW]HQD�GH�GLEXL[RV�TXH�¿QV�L�WRW�REYLHQ�OD�

SHUVSHFWLYD�JHQHUDO�TXH�HV�GHPDQD��6X¿FLHQW�SHUz�SHU�D�UHSUHVHQWDU�UDGLFDOPHQW�O¶DXGjFLD�

L�HO�FDUjFWHU�TXH�HO� MXUDW�GHVWDFD�GH� OD�SURSRVWD��'H� OD�SDUW�JUj¿FD�FDOGULD�GHVWDFDU��SHU�

diferents motius, tres documents: la secció longitudinal, la planta dels auditoris, i una 

perspectiva interior. 

Secció

La secció longitudinal explica bé els interessos del projecte. Un traç gruixut i continu, iniciat 

GHV�GH�OD�OtQLD�GH�WHUUD��GH¿QHL[�XQ�UHFRUUHJXW�DVFHQGHQW�TXH�HV�SHUOORQJD�DO�OODUJ�G¶XQV�FHQW�

FLQTXDQWD�PHWUHV��¿QV�D�FDXUH�DEUXSWDPHQW���GHV�GH�TXLQ]H�PHWUHV�G¶DOojULD�>¿J���@

3HO�FDPt�HO�JHVW�KDXUj�GLEXL[DW�XQ�FRQMXQW�DUWLFXODW�G¶HVFDOHV�TXH�LQWHUFDOHQ��D�PRGH�GH�

UHSODQV�� XQHV� H[WHQVHV� VXSHUItFLHV� KRULW]RQWDOV� RFXSDGHV� SHU� XQHV� GLPLQXWHV� ¿JXUHV�

humanes que donen l’escala de la monumentalitat de la proposta. Com de passada, 

continguda dins la seqüència de trams, el traç continu dibuixa la secció dels auditoris. 

(O�SHU¿O�IUDFWXUDW�GH�OD�VHFFLy�DFWXD�GH�OtQLD�G¶KRULW]y��GHOLPLWDQW�GDOW�L�EDL[��DPE�XQ�GREOH�

registre d’activitats i formes:

- Per sota, a peu pla de carrer, es disposen els diversos espais servidors de l’Òpera, inclòs 
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l’aparcament20. 

��3HU�GDOW�XQD�VHT�qQFLD�GH�WUDoRV�FRUEV��WUHV�HQ�XQ�VHQWLW��XQ�HQ�O¶RSRVDW��GHOLPLWHQ�HO�SHU¿O�

L�SUH¿JXUHQ� OD�FREULPHQW�G¶DXGLWRULV�� foyers i restaurant, mentre que una altra corba, de 

VHJPHQWV�PpV�LQGHFLVRV���HPEROFDOOD�O¶DXGLWRUL�L�SHU¿OD�HO�belvedere posterior. 

En paraules del mateix arquitecte, “la idea rectora de l’Òpera de Sidney va ser que la 

SODWDIRUPD� WDOOpV� O¶HGL¿FL� FRP�XQ�JDQLYHW�� VHSDUDQW� FRPSOHWDPHQW� OHV� IXQFLRQV�SULPjULHV�

i les secundàries. A la part superior l’espectador percep l’obra d’art acabada, sota se la 

prepara”21.

$TXHVW�GRFXPHQW�JUj¿F�pV�UHOOHYDQW�QR�WDQ�VROV�SHU�DTXHVW�SURMHFWH��HQ�WDQW�TXH�LQDXJXUD�

la prevalença de la secció respecte la planta en bona part dels posteriors projectes públics 

de l’arquitecte.

Planta

Utzon va ser l’únic arquitecte que va ocupar en planta la totalitat del solar ofert. Aquesta 

va ser una de les decisions importants del projecte. La planta aquí seleccionada és la que 

representa el terra dels auditoris, alhora “coberta trepitjable” de la plataforma. >¿J���@

(O� PRQXPHQWDO� SRGL�� G¶XQV� YXLWDQWD� FLQF� PHWUHV� G¶DPSOjULD�� PRVWUD� XQ� GHVFHQWUDPHQW�

respecte la península, que possibilita l’accés rodat lateral a través de la façana oest. Per 

l’extrem oposat un petit canal d’aigua actua d’embarcador per l’arribada en ferry, el que 

obliga a un lleuger replegament del graonat. El conjunt d’accessos, rodats i per a vianants, 

20�(O�VLVWHPD�HVWUXFWXUDO�GH�OORVHV�SOHJDGHV�GH�IRUPLJy��LGHDW�SRVWHULRUPHQW�DPE�2YH�$UXS�SHUPHWUj�O¶HOLPLQDFLy�
GHO�SLODU�FHQWUDO�TXH�VXSRUWD�HO�SULPHU�UHSOj�GH�OD�SODWDIRUPD�HQ�OD�SURSRVWD�GHO�FRQFXUV�
21 (Utzon, J,. 1962. Platforms and Plateaus: Ideas of a Danish architect. Zodiac, nº 10 p.117)
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convergeixen a peu d’escala.

Aquesta planta és un document d’especial força expressiva, reforçada per la projecció de 

les ombres i el pavimentat direccional continu que separa aquesta superfície esglaonada del 

pla del terra de la península. Destaca el fet que el dibuix obvia pretesament els tancaments 

verticals i homogeneïtza espais exteriors i vestíbuls interiors. Tan sols es lliuren del tramat 

els escenaris, epicentres de la composició, i els trams graonats.

8QD�OOHXJHUD�LQÀH[Ly�GHOV�DXGLWRULV�IDUj�FRQYHUJLU�HOV�VHXV�HL[RV�UHVSHFWLXV��FDS�HO�FHQWUH�

del primer graó.

(O� SHUtPHWUH� GH� OD� SODWDIRUPD�� GH�JHRPHWULD� UHFWDQJXODU�� LQÀH[LRQD�D� O¶DUULEDU� D� O¶DOojULD�

GHOV�DXGLWRULV��GHOV�TXH�HQ�SUHQGUj� OD� IRUPD�EXOERVD��DSUR[LPDQW�VH�FRQFqQWULFDPHQW�HO�

SHU¿O�GHO�SURSL�¿RUG��$L[t��D� O¶RUWRJRQDOLWDW�GH� OHV�FRRUGHQDGHV�GH� OHV�SULPHUHV� WUDPDGHV�

de la plataforma, si addicionen les corbes del contorn irregular del graonat trapezoïdal 

GHOV�DXGLWRULV��(O�SHU¿O�UHVXOWDQW�HQ�SODQWD�RIHUHL[�XQD�¿JXUD�KtEULGD��FRP�OD�GH¿QLGD��HQ�OD�

secció longitudinal, pel buit comprès entre l’horitzontalitat de la plataforma i l’ondulació de 

la coberta22. 

La omissió en planta de tot el que no sigui essencial li atorga una estranya intensitat 

abstracte que la remet al món de l’arqueologia.

Perspectiva

Utzon presenta una única perspectiva. No és la visió general que es demana a les bases. 

(Q�SDUW�SHU�WHPSV��HQ�SDUW�VXSRVDGDPHQW�SHU�OD�GL¿FXOWDW�WqFQLFD�GH�OD�UHSUHVHQWDFLy��(Q�

22 “eV�PROW� LPSRUWDQW�PRVWUDU� OD� IRUoD� H[SUHVVLYD� GH� OD� SODWDIRUPD� L� QR� GHVWUXLU�OD� DPE� OHV� IRUPHV� TXH� HV�
construeixen sobre ella. Un sostre pla no expressa la horitzontalitat de la plataforma.” (Utzon, J,. 1962. Platforms 
and Plateaus: Ideas of a Danish architect. Zodiac, nº 10 p.117)
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realitat es tracta d’una secció de fuga central. El dibuix ens mostra un conjunt de persones, 

disposades al llarg d’una escala continua, al fons de la qual s’intueix una barana. Pel costat 

esquerre, que correspon a la sala gran, l’escala continua una darrera tramada més. Els 

laterals de la secció mostren unes porcions de cobertes ondulants que previsiblement 

protegeixen els espais laterals, deixant la part central a cel obert.�>¿J���@

Tal i com ja havia representat a la planta, la perspectiva omet els tancaments verticals 

de les sales per a reforçar la continuïtat espacial. Utzon, com va explicar en la memòria 

del concurs, no volia passadissos d’accés foscos a les sales. Volia que en tot moment 

O¶HVSHFWDGRU�WLQJXpV�UHIHUqQFLD�H[WHUQD�G¶RQ�HUD��/D�LQWHQFLy�HVSDFLDO�OD�MXVWL¿FDUj�WDPEp�HQ�

WHUPHV�G¶H¿FjFLD�HQ�FDV�G¶KLSRWqWLFD�HYDFXDFLy��

/D� VHOHFFLy� GHO� SXQW� GH� YLVWD� GH� OD� SHUVSHFWLYD� GHL[D� FRQVWjQFLD� GH� OD� SUHYDOHQoD�� SHU�

l’arquitecte, del lloc sobre el programa, oferint sorpresivament com a única perspectiva la 

visió d’un espai intersticial de lliure accés entre auditoris, que convida al passejant a un 

recorregut en anella, aliè a l’equipament.

'H� OD� GRFXPHQWDFLy� JUj¿FD� OOLXUDGD� DO� FRQFXUV�� PDOJUDW� O¶DEVqQFLD� DVVHQ\DODGD� GH�

perspectives o maquetes, no destaca cap representació dels alçats. Més substantiu que les 

IDoDQHV�TXH�8W]RQ�SUHVHQWj��pV�XQ�FURTXLV�SUHOLPLQDU�GH�WUHEDOO��GH�JUDQ�IRUPDW��D�FDUERQHW��

on es percep un conjunt de traços corbs, enèrgics, que es desplacen en totes direccions, 

travats a la composició per una doble línia horitzontal inferior. Voltes i podi. En aquell esbós 

primigeni rau ja l’obra. >¿J���@
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3.4.4. DOCUMENTS DE L’EXECUTIU I DIRECCIÓ D’OBRES. LES 3 FASES

De comú acord amb les autoritats es va decidir dividir la construcció de l’Òpera en tres 

fases: La plataforma, les voltes, i els tancaments verticals i desenvolupament interior dels 

dos auditoris.

Per a abordar aquest complex projecte executiu, per part d’un jove arquitecte inexpert en 

construccions d’aquesta escala, L. Martin i el mateix E. Saarinen havien suggerit a la Comissió 

del concurs la incorporació a l’equip de l’enginyeria londinenca Arup & Partners23.

(O�FRQMXQW�GH�OD�GRFXPHQWDFLy�TXH�8W]RQ�YD�OOLXUDU�SHU�D�OD�FRQVWUXFFLy�GHO�SURMHFWH�HV�FRQFUHWj�

en dos volums: El “Red Book”, lliurat a primers de 1958, una mena d’estudi preliminar que 

avança els diferents sistemes constructius, estructurals i acústics >¿J���������@ i el “Yellow 

%RRN´��SUHVHQWDW�D�PLWMDQV�GH�������XQ�FRQMXQW�GH�GRFXPHQWV�QRPpV�JUj¿FV�TXH�PRVWUHQ�

GHWDOODGDPHQW� OD�VROXFLy�GH¿QLWLYD�GH�FREULPHQW�HVIqULF�GH� OHV�YROWHV��&DOGULD�DTXt�DIHJLU�

un tercer document, aparentment menor, el “Blue Book”, esborrany sobre el sistema de 

FLUFXODFLRQV�GH�O¶HQWRUQ�XUEj��TXH�QR�V¶DUULEDULD�D�OOLXUDU24.

La il·lustració de la portada de cadascun dels dos exemplars lliurats, de format similar, en 

vermell i en groc respectivament, és il·lustrativa, no tan sols de la documentació que conté, 

sinó també de l’ordre de problemes que a Utzon li interessaven en aquells dos períodes, i 

23�8W]RQ�DFFHSWD�GH�ERQ�JUDW��2YH�$UXS�UHS�XQ�HQFjUUHF�LQGHSHQGHQW��DO�SXQW�GH�VHU�HO�UHVSRQVDEOH�GH�OD�JHVWLy�
L�HO�SURMHFWH�H[HFXWLX�GH�OHV�GXHV�SULPHUHV�IDVHV��$PE�HO�WHPSV��DTXHVW�IHW�HVGHYLQGUj�FDEGDO�SHU�D�HQWHQGUH�
el desenllaç de l’obra.
24 Ja cap el 1961, sembla que a petició d’Asworth, que tenia por que aquest delicat projecte caigués en mans 
G¶DOJXQD�HQJLQ\HULD�� OL�GHPDQj�8W]RQ�TXH� UHÀH[LRQpV�VREUH� O¶HQWRUQ�XUEj�GHO�FRQMXQW�GH� O¶jUHD��/D� UHVSRVWD�
JUj¿FD�D�DTXHOOD�GHPDQGD�R¿FLRVD�TXHGj�UHFROOLGD�HQ�HO�³%OXH�%RRN´���)URPRQRW��)���������Jorn Utzon: architetto 
della Sydney Opera House. p.198)
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dels criteris de representació amb els que ho va afrontar:

El volum del “Red Book”�V¶REUH�DPE�XQ�HVSOqQGLG�GLEXL[�D�Pj��GH�O¶DOoDW�HVW�GH�O¶ÑSHUD��

&RUUHVSRQ�D� OD�YLVLy�HQWUDQW�D�SRUW��(O� WUDo�GHO� FDUEy��KRULW]RQWDO��HQqUJLF�� WUDQV¿JXUD� OD�

plataforma en promontori, mentre que les veladures amb que representa les grans voltes 

remeten al dinamisme d’un conjunt de veles que, fent ús del “trampantojo”, emergeixen 

sobre l’horitzó de la badia. >¿J���@

La portada del “Yellow Book” mostra un fotomuntatge d’un casquet esfèric al que se li 

GHVSUHQHQ� LQJUjYLGDPHQW� TXDWUH� VHFWRUV� HVIqULFV�� GH� FRQWRUQ� WULDQJXODU�� (O� GRFXPHQW�

R¿FLDYD�OD�¿�GHOV�DQ\V�GH�UHFHUFD�VREUH�OD�IRUPD�JHRPqWULFD�GH�OHV�YROWHV��>¿J���@

Pel que fa a l’inconclús “Blue Book”, malgrat no haver òbviament portada, d’entre els 

documents que es varen arribar a elaborar destaca una interessant seqüència de seccions 

WUDQVYHUVDOV�TXH�PRVWUD�OD�SURSRVWD�G¶8W]RQ�SHU�D�O¶RUGHQDFLy�JHQHUDO�GHO�WUjQVLW�URGDW�GH�

l’entorn, que incloïa la resolució d’aparcaments coberts adjacents. >¿J���@

Fase 1. El projecte executiu de la plataforma

Malgrat l’aparença uniforme de la plataforma en planta, en realitat aquesta coberta 

DFFHVVLEOH� HVWj� FRQVWLWXwGD� SHU� GXHV� SDUWV�� FODUDPHQW� GH¿QLGHV� SHO� VLVWHPD� HVWUXFWXUDO�

que les suporten: Pel tram que cobreix l’aparcament, Ove Arup va plantejar un sistema 

HVWUXFWXUDO�DPE�OORVHV�SOHJDGHV�GH�IRUPLJy�HQ�9�TXH�DMXVWDYHQ�HO�VHX�SHU¿O�FDQYLDQW�DO�GHO�

PRPHQW�ÀHFWRU�GH�OD�VHFFLy�/D�VROXFLy�SHUPHWLD�VDOYDU�XQD�OOXP�GH����PHWUHV�VHQVH�SLODUV�

�PRGL¿FDQW�OD�VROXFLy�PpV�FRQYHQFLRQDO�GHO�FRQFXUV��GH�SLODU�FHQWUDO��L�DOKRUD�IXQFLRQDYD�

FRP�D�GUHQDWJH�JHQHUDO�G¶XQD�FREHUWD�ÀRWDQW�KRULW]RQWDO��(OV�SHU¿OV�GH� O¶HVWUXFWXUD��TXH�

ressegueixen el sentit ascensional de la coberta, dibuixen el negatiu de la gran escala del 
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basament. Del seu interior surten uns nuclis d’escales que connecten amb el foyer comú 

de la planta superior. L’altra part de la coberta, que conté les sales menors i els serveis 

escènics, es suporta de forma més convencional amb llosa de formigó sobre pòrtics de 

pilars, i tancaments de façana amb murs de formigó revestits. >¿J������@

En realitat el conjunt de la plataforma esta suportat per una altra plataforma constituïda 

per un entramat de 700 pilars de formigó disposats homogèniament sota nivell d’aigua per 

D�UHIRUoDU�XQD�EDVH�TXH�O¶HVWXGL�JHRWqFQLF�SRVWHULRU�DO�FRQFXUV�YD�UHYHODU�LQVX¿FLHQW�SHU�D�

suportar el conjunt25.

Així doncs, com a joc d’homotècies, les lleugeres cobertes de les voltes descansen sobre 

una pesant plataforma que esdevé alhora coberta dels espais servidors, suportats tanmateix 

sobre una immensa plataforma palafítica submergida.

Utzon associa la plataforma primera, a les plataformes de les residències japoneses, que 

D�PRGH�GH�IUjJLOV�SRQWV��DPE�SURX�IHLQHV�VXSRUWHQ�DTXHVWHV�FRQVWUXFFLRQV� OOHXJHUHV�HQ�

fusta; la plataforma segona, a les construccions massives de les cultures precolombines 

de la península del Yucatan26.

Fase 2. El projecte executiu de les voltes. La construcció simultània de la 

plataforma.

Mentre la plataforma es comença a construir, a inicis del 1959, Utzon i Ove Arup segueixen 

treballant, a Dinamarca i Anglaterra respectivament, per a resoldre i lliurar el projecte 

25 Citat a Fullaondo, J. D., 1974. La Ópera de Sidney. Nueva Forma. nº 96-97 gener-febrer. p. 1-84
26 (Utzon, J,. 1962. Platforms and Plateaus: Ideas of a Danish architect. Zodiac, nº 10 p.114)
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executiu del cobriment de les grans voltes27. Es tracta d’un febril període de recerca i 

SURGXFFLy�GH�GRFXPHQWDFLy�JUj¿FD�L�GH�PDTXHWHV�GH�JUDQV�GLPHQVLRQV��RQ�SURMHFWH�L�REUD�

es solaparan.

&RP� V¶KD� PRVWUDW� HQ� HO� FDStWRO� DQWHULRU� G¶DTXHVW� WUHEDOO�� 8W]RQ� MD� KDYLD� SURMHFWDW� ¿QV�

aleshores algunes plataformes però mai no havia treballat anteriorment en voltes de 

grans llums, a excepció de la proposta genèrica d’una cúpula de menors dimensions per 

O¶DP¿WHDWUH�GHO�FRQFXUV�GHO�&U\VWDO�3DODFH��(Q�HO�SDQRUDPD�LQWHUQDFLRQDO��IHLD�MD�DQ\V�TXH�

s’experimentava amb el cobriment de grans voltes de formigó armat >¿J������@.De fet, 

al llarg dels anys cinquanta, amb l’interès creixent per a les noves tècniques i els nous 

PDWHULDOV��DTXHVW�VLVWHPD�HVWUXFWXUDO�V¶DVVRFLDUj�D� OD� UHQRYDFLy�GHO�0RYLPHQW�0RGHUQ28. 

D’entre els precedents de l’Òpera,destaquen l’hangar per a dirigibles, de volta parabòlica, 

de E. Freixenet (Orly, 1923), l’hipòdrom de la Zarzuela (Madrid, 1935) d’E. Torroja, els 

laboratoris per a la Universitat de Mèxic (Mèxic, 1952) de F. Candela, els laboratoris de 

la Johnson Wax (Racine, 1936) de F.LL.Wright, el poliesportiu de Nervi (Viena, 1953), 

l’aeroport a St. Louis de Yamasaki (1954) o la mateixa terminal de la TWA a New York que 

E. Saarinen estava pro ectant entretant va formar part del jurat al concurs de l’Òpera. 

Molt probablement bona part d’aquests projectes foren analitzats per Utzon i Arup al llarg 

d’aquella etapa. La solució estructural havia de satisfer l’ambició formal de la coberta del 

concurs i a la vegada la precisió constructiva que va portar Utzon a exigir una solució 

prefabricada que garantís la correcta execució en obra.

27 De 122x53 i 107x39 metres de llum respectivament.
28 (Fromonot, F., 1998. Jorn Utzon: architetto della Sydney Opera House. p.57)
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Utzon i Arup varen assajar nombroses solucions estructurals. El diagrama�>¿J���@�mostra 

HOV�GLIHUHQWV�HVTXHPHV�HVWXGLDWV��SDUDEzOLFV��FLUFXODUV��HOāOtSWLFV� L��¿QDOPHQW�HVIqULFV��SHU�

D� JHRPHWULW]DU� DTXHOOHV� HVSRQWDQLV� WUDoRV� GH� O¶DOoDW� GHO� FRQFXUV�� /D� VROXFLy� GH¿QLWLYD��

SURSRVDGD� SHO� SURSL� DUTXLWHFWH�� V¶LPSRVj� GDYDQW� O¶HTXLS� GH� WUHEDOO� G¶2YH� $UXS�� /HV�

repercussions d’aquesta imprevista cursa en paral·lel entre els dos despatxos generaria 

XQHV�WHQVLRQV�SURX�LPSRUWDQWV�SHU�D�LQÀXLU�GHFLVLYDPHQW�HQ�HOV�GLVVRUWDWV�HVGHYHQLPHQWV�

¿QDOV�GH�OD�GLUHFFLy�G¶REUD�L�GHO�PDWHL[�HGL¿FL��$OV�LQWHUHVVRV�GHO�WUHEDOO��PpV�HQOOj�GHO�PXQW�

de versions de voltes, el diagrama s’erigeix eloqüentment com a prova de la consistència 

formal de la plataforma al llarg del procés.

Els tres anys que separen la construcció de la plataforma de la de l’inici de les voltes, 

SHUPHWHQ� YHXUH� XQD� LPPHQVD� HGL¿FDFLy�� D� FDYDOO� HQWUD� OD� UXwQD� DUTXHROzJLFD� L� O¶HVWUDW�

geològic. Com bé explica E. Sobejano29 les marques que els auditoris projectats per 

Utzonvaren deixar traçades sobre la península de Bennelong Point, ens remeten a una 

DUTXLWHFWXUD�PHWDIzULFDPHQW�WUDQV¿JXUDGD�HQ�UXwQD�R�SDLVDWJH��HQV�UHYHOHQ�OD�WUDQVIRUPDFLy�

G¶XQ�OORF�SHU�PLWMj�G¶XQD�LQWHUYHQFLy�WRSRJUj¿FD�RQ�HV�ID�GLItFLO�GLVFHUQLU�HOV�OtPLWV�HQWUH�HO�

QDWXUDO�L�O¶DUWL¿FLDO30.

Fase 3. El projecte executiu de l’interior dels auditoris. La construcció simultània de 

les voltes.

(OV�TXDWUH�DQ\V�TXH�UHVWHQ�¿QV�OD�FRQHJXGD�UHQ~QFLD�G¶8W]RQ��L�HOV�SRVWHULRUV�VHW��¿QV�OD�

inauguració del projecte, no són rellevants pels interessos del present treball. De tota manera, 

29 Sobejano, E., 1995. La Huella de un lugar, Catálogo de la exposición Jorn Utzon. Madrid:MOPU
30��9HXUH�PpV�IRWRJUD¿HV�GH�OD�FRQVWUXFFLy�GH�OD�SODWDIRUPD�D�O¶DSDUWDW�VHJ�HQW�GH�OHV�FRQFOXVLRQV�
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per a cloure narrativament el procés executiu del projecte, es recullen, resumidament, els 

principals esdeveniments d’aquell període.

$�OD�¿�GH������V¶LQLFLD� OD�FRQVWUXFFLy�GH� OHV�YROWHV�HVIqULTXHV��0HQWUH�TXH�V¶H[HFXWHQ� LQ�

situ els recolzaments estructurals, es prefabriquen prop del solar les diferents peces dels 

FDVTXHWV�HVIqULFV�L�HV�IDEULTXHQ�OHV�SHFHV�FHUjPLTXHV�EODQTXHV�GHO�UHYHVWLPHQW��(QWUHWDQW��

Utzon segueix desenvolupant el projecte executiu de la tercera fase. L’extensa documentació 

JUj¿FD�L�OHV�LPPHQVHV�PDTXHWHV�HQ�IXVWD��FRQVWUXwGHV�SHU�D�YHUL¿FDU�WDQW�HO�FRQMXQW�H[WHULRU��

com els volums dels auditoris i els elements modulats dels tancaments interiors, dona idea 

GH�OD�SURGXFFLy�IHEULO�GH�SURMHFWH�L�REUD��/¶HVIRUo�VHUj�HVWqULO��1L�HO�SURMHFWHV�GHO�WDQFDPHQW�

envidrat vertical de les concavitats de les voltes, a base de murs cortina, ni el de la solució 

GH¿QLWLYD�GHOV�DXGLWRULV��HVWUXFWXUDOPHQW�DXWzQRPV��QL�FDS�GHOV�GHWDOOV�GH�O¶LQWHULRU�V¶DUULEDUj�

ja a executar.�>¿J������@

La totalitat del projecte executiu, ja enllestit, i part de l’obra ja executada d’aquesta tercera 

fase, quedaran avortats sobtadament per la renúncia forçada d’Utzon, en part per les 

desavinences cada cop més importants amb l’estudi d’Ove Arup i agreujades per la nova 

conjuntura política que en les eleccions de 1965 passa dels laboristes a una coalició 

conservadora, interessada en desprestigiar el projecte estrella dels seus predecessors. 

3RFV�PHVRV�PpV�WDUG�GH�OD�UHQ~QFLD��8W]RQ�DEDQGRQDUj�GH¿QLWLYDPHQW�O¶REUD�L�HO�SDtV��'HV�

G¶HQoj� ¿QV� O¶DFDEDPHQW�� DGGXLQW� SUREOHPHV�SUHVVXSRVWDULV�� XQ�HTXLS� ORFDO� G¶DUTXLWHFWHV�

V¶HQFDUUHJDUj�GH�PRGL¿FDU�JUROOHUDPHQW� OD�GDUUHUD� IDVH�GHO�SURMHFWH�DEDQV�HVPHQWDGD�� L�

¿QDOLW]DUj�OD�GLUHFFLy�GH�O¶REUD31. Una de les primeres decisions de la nova etapa, que dona 

31�0DOJUDW�GLYHUVHV�PDQLIHVWDFLRQV�L�HO�UHFRO]DPHQW�GH�GHVWDFDWV�DUTXLWHFWHV��$DOWR��.KDQ��*URSLXV��0DUNHOLXV��
Tange i Van Eyck) el govern nomena un equip d’arquitectes dirigits per Peter Hall. Ferrer, J., 2006. Jørn Utzon 
: obras y proyectos = works and projects. Barcelona: Gustavo Gili 2006, p. 174
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idea de la disbauxa conjuntural, va consistir en intercanviar el programa dels dos auditoris: 

L’Òpera es va traslladar a la sala menor , i la sala de concerts es va desplaçar a l’auditori 

gran.32

6HW�DQ\V�PpV�WDUG��D�¿QDOV�GH�������V¶LQDXJXUj�O¶ÑSHUD�VHQVH�FDS�HVPHQW�DO�VHX�DUTXLWHFWH��

$O������HO�JRYHUQ�$XVWUDOLj��GLQV�HO�FRQWH[W�GH� OD�GHPDQGD�G¶LQFRUSRUDFLy�GH� O¶ÑSHUD�GH�

6LGQH\�HQ�HO�OOLVWDW�G¶HGL¿FLV�SDWULPRQL�GH�OD�KXPDQLWDW��YD�HVFHQL¿FDU�OD�UHFRQFLOLDFLy�DPE�

l’arquitecte inaugurant la “Sala Utzon”.�>¿J���@

3.4.5. EL SISTEMA D’APROXIMACIÓ I ACCÉS DEL SOH

/D�VLWXDFLy�JHRJUj¿FD�GH�%HQQHORQJ�3RLQW��XQD�SHQtQVXOD�GHO�¿RUG��SHUPHW�SHUFHEUH�OD�L�

arribar-hi tant per terra com per mar. Tant en un cas com en l’altre el lloc es comença a 

percebre de lluny33� >¿J���@��$TXHVWHV� YLVLRQV� OOXQ\DQHV� VyQ�PDMRULWjULDPHQW� REOLT�HV�� MD�

sigui des de l’entrada a la badia, o des de l’Avinguda Macquire. A mida que hom s’apropa 

D�O¶HGL¿FL�OHV�YLVLRQV�HV�WRUQHQ�PpV�IURQWDOV��$�PpV��WDQW�SHU�WHUUD�FRP�SHU�PDU��HO�OORF�HV�

pot veure tant des de ras de terra (ferry, tramvia, etc...) com des de dalt, ja sigui passejant 

pel Harbour bridge34, R�GHV�GHO� WXUy�GHO� MDUGLQV�ERWjQLFV�YHwQV��8W]RQ�Q¶pV�FRQVFLHQW�GH�

la incidència d’aquesta cinquena façana: ³/¶HGL¿FL�GH� O¶ÑSHUD�GH�6LGQH\�pV�XQ�G¶DTXHOOV�

HGL¿FLV�HQ�TXH�OD�FREHUWD�Wp�XQ�VLJQL¿FDW�IRQDPHQWDO��eV�XQ�HGL¿FL�FRPSOHWDPHQW�OOLXUH�HQ�

el seu emplaçament: es pot veure des de dalt i es pot navegar al voltant, ja que està situat 

32�(O�FRVWyV�L�VR¿VWLFDW�HVFHQDUL�KLGUjXOLF��SRUWDW�HVSHFLDOPHQW�GHV�GH�9LHQD��VHUj�GHVSHFHMDW�D�PLJ�PXQWDU�
33 “0DQWHQLU�O¶DSUR[LPDFLy��O¶REHUWXUD�L�OD�ÀXwGHVD�GHO�PRYLPHQW��8QD�GH�OHV�JUDQV�FDUDFWHUtVWLTXHV�GH�O¶ÑSHUD�pV�
O¶DSUR[LPDFLy��O¶REHUWXUD��OD�ÀXwGHVD�GHOV�PRYLPHQWV�GH�OD�JHQW�D�WUDYpV�G¶DTXHVWD��L�XQ�FRS�KR�GHVRUGHQHV��WHQV�
un problema. Hi ha la necessitat de tenir una vista llunyana dels llocs més importants.” (Utzon, J., 2002. Sydney 
Opera House Utzon design principles. p.69)
34 Sala principal, 9 metres més alta que el terra del pont sobre el port.
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HQ�XQD�SHQtQVXOD�TXH�V¶HQGLQVD�HQ�HO�SRUW��HQ�XQ�¿RUG�DPE�JUDQ�TXDQWLWDW�GH�EUDoRV��$L[z�

VLJQL¿FD�TXH�QR�HUD�SRVVLEOH�SURMHFWDU�XQ�HGL¿FL�DPE�DTXHVWD�XELFDFLy�TXH�QR�WLQJXpV�HQ�

compte la seva coberta.” 35

Tal i com esdevé a la resta d’obres seleccionades en aquest treball, l’episodi del accés a 

O¶ÑSHUD�GH�6LGQH\��WDQW�SHO�TXH�ID�D�OD�DSUR[LPDFLy�D�O¶HGL¿FL��MD�VLJXL�SHU�PDU�D�SHU�WHUUD��

com per a la seva accessibilitat elevada a través del seu immens graonat, és substantiu de 

O¶REUD�L��SHU�H[WHQVLy��GHO�OORF�XUEj�TXH�HO�SURSL�HSLVRGL�JHQHUD�

- L’ACCÉS DES DE MAR: La preeminència de les voltes.

“Si pensen a la catedral gòtica, s’aproximaran al que estic buscant. Mai no ens cansaríem 

GH�PLUDU�XQD�FDWHGUDO�JzWLFD��0DL�SRGUtHP�GHL[DU�GH�PLUDU�OD��6HPSUH�TXH�O¶HQYROWHP�R�OD�

veiem enfront al cel, ens sembla una imatge nova. Això és important, doncs el sol, la llum i 

els núvols la converteixen en un ser viu”36

Utzon va declarar la seva preferència per l’accés des de mar.37Es privilegiava, per tant, 

la visió icònica de les voltes, més que la d’un basament, que de lluny es percep com línia 

G¶KRULW]y�VREUH�OD�TXH�GHVFDQVHQ�XQHV�IRUPHV�SROLVqPLTXHV�L��GH�PpV�D�SURS�HV�WUDQV¿JXUD�

en penya-segat.

$O�OODUJ�GHO�FRQFXUV��8W]RQ�HV�YD�SURFXUDU�OHV�FDUWHV�QjXWLTXHV�L�SHOāOtFXOHV�GH�OD�]RQD��SHU�

35 (Utzon, J., 1995. Memoria sobre la Opera, Catálogo de la exposición Jørn Utzon, p. 59)
36 (Utzon, J., 2002. Sydney Opera House Utzon design principles p.68)
37 “/D�PDQHUD�LGHDO�G¶DSUR[LPDU�VH�L�DOOXQ\DU�VH�GH�O¶HGL¿FL�VHULD�HQ�IHUU\” Utzon, J., Descriptive Narrative,Sydney 
Opera House January 1965 citat a (Utzon, J., 2002. Sydney Opera House Utzon design principles. p.69)
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avaluar millor alçaries, distancies i colors de la badia. La disposició estratègica d’aquest 

¿RUG�OL�HYRFDYD�D�8W]RQ�OD�GHO�SURSHU�FDVWHOO�GH�.URQERUJ��VLWXDW�HQ�IURQW�GHO�PDU�EjOWLF��HQ�

el pas entre Dinamarca i Suècia >¿J���@. Ambdós casos ofereixen a l’espectador registres 

YLVXDOV�FDQYLDQWV��DFFHQWXDW�HQ�DTXHVW�FDV�SHU�O¶DOojULD�GHO�FRQMXQW��>¿J������@

La naturalesa pretesament abstracta d’aquesta visió ofereix als alçats de la plataforma el 

mínim d’obertures, per no perdre la seva condició de promontori. Com diria el propi Utzon, 

VL�OD�SODWDIRUPD�WLQJXpV�PpV�REHUWXUHV�SHUGULD�HO�VHX�FDUjFWHU�L�DGTXLULULD�O¶DSDUHQoD�G¶HGL¿FL�

G¶R¿FLQHV38.

Entrant de mar, per damunt d’aquest basament amb vocació d’estrat geològic sobresurten 

un conjunt de voltes. Dues d’elles capgirades a mar, orientades a nord, s’aboquen sobre la 

badia, a mode d’umbra del indret.

/D�GLVSRVLFLy�TXDVL�YHUWLFDO�GHOV�FDVTXHWV�HVIqULFV��FRVLWV�VLPqWULFDPHQW��FRQ¿JXUHQ�XQV�

YROXPV� GH� YjOXD� LFzQLFD� LQWHQVD�� GH� GREOH� UHJLVWUH�� 'HV� GH� WHUUD�� FRQWHPSODQW� OD� VHYD�

concavitat, remeten a una gran construcció primitiva, a un llindar de gran escala. Per contra, 

YLVWRV�D�O¶LQUHYpV��GHV�GH�PDU��OD�FRQYH[LWDW�UHVXOWDQW�HYRFD�GLYHUVHV�¿JXUHV�GHO�PyQ�PDUt�

(veles, embarcacions capgirades, closques amuntegades, etc). 

La polisèmia del conjunt ha levitat, com els núvols als que sovint Utzon remet aquestes 

formes, sobre la deriva dels sis anys de depuració geomètrica que separen la solució 

FRQVWUXFWLYD�HVIqULFD�¿QDO�G¶DTXHOOV�SULPLJHQLV�WUDoRV�GHO�FRQFXUV��3DUDGR[DOPHQW�DTXHVW�

HOHPHQW��HO�PpV�¿JXUDWLX�GH�OD�SURSRVWD��pV�HO�TXH�KD�HVWDW�VRWPqV�D�XQ�SURFpV�G¶DEVWUDFFLy�

mes laboriós i intens.

38 (Utzon, J., 2002. Sydney Opera House Utzon design principles. p.9)
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Malgrat que en l’aproximació per mar, les grans voltes blanques de formigó, accentuat 

per la cota elevada de la plataforma que las sosté, són les que referencïen visualment 

HO�SURMHFWH��D�SDUWLU�G¶XQD�FHUWD�GLVWjQFLD�G¶DSUR[LPDFLy�HO�VLVWHPD�G¶DFFpV�GH�O¶ÑSHUD�GH�

Sidney remet clarament a la plataforma com a suport visual i tectònic del conjunt.

- ACCÉS DES DE TERRA. La presència de la plataforma.

“De la mateixa manera que esdevenia als teatres grecs, l’accés dels espectadors és fàcil i 

es troba clarament marcat per unes senzilles escalinates”.39

Utzon vincula la forma ascendent de la plataforma a la sensació experimentada en l’ascensió 

d’alguns penya-segats de la costa danesa, on el moviment d’aproximació cap dalt només 

HW� SHUPHW� OD� YLVLy� GHO� EXLW� GHO� FHO� ¿QV� HO� GDUUHU�PRPHQW� RQ�� GH� VREWH�� HV� GHVFREUHL[� OD�

SDQRUjPLFD�GHO�PDU��40

Aquesta és la disposició des de la que vol percebre l’arquitectura del lloc, per a la qual 

FRVD�HQODLUD�XQD�SXQWD�GH�OD�SODWDIRUPD�D�TXLQ]H�PHWUHV�G¶DOojULD��FRQVWUXLQW�XQD�LOāOXVLy�

JHRJUj¿FD��8W]RQ�FRQYHUWHL[�%HQQHORQJ�3RLQW�HQ�XQ�SURPRQWRUL�

Des de terra, a l’Òpera s’arriba per l’Avinguda Macquire. Tal i com passava des de l’entrada 

a port, el solar es percep des de lluny, obliquament. A mida que ens apropem es guanya 

IURQWDOLWDW�¿QV�TXHGDU�WDQJHQWV�D�OD�VHYD�IDoDQD�RHVW��>¿J���@

Per dalt treuen cap tres voltes, que evoquen tres grans portes d’accés >¿J���@. Cadascuna 

39 (Ferrer, J., 2006. Jørn Utzon : obras y proyectos = works and projects. p.149) 
40 (Utzon, J., 2002. Sydney Opera House Utzon design principles. p.9) 
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d’elles, degut a la llum estructural, és proporcional a l’aforament de les sales. La menor 

i més propera corresponent al restaurant, i les dues de major dimensió, quelcom més 

endarrerides corresponen als dos auditoris. L’assemblatge simètric de les dues meitats dels 

FDVTXHWV�HVIqULFV�L�O¶DQJOH�G¶HVFDSoDPHQW��TXDVL�YHUWLFDO��GRQD�SHU�UHVXOWDQW�XQV�HQLJPjWLFV�

volums primaris que conviden a l’accés.�>¿J���@

A peu pla, el recorregut d’aproximació ens mostra en primer terme un monumental esglaonat, 

VHPEOD�TXH�HO� SRGL� ³PRGHUQ´�PpV�JUDQ� FRQVWUXwW� ¿QV� OD� GDWD� >¿J������@. Pel costat Est, 

ja present des d’aquella primera planta presentada a concurs, el primer tram d’escales 

es replega per a enquibir un petit embarcador que recull l’accés des de mar. Ambdues 

DSUR[LPDFLRQV��PDUtWLPD�L�WHUUHVWUH��FRQÀXHL[HQ�GRQFV�D�O¶HVSODQDGD�HQ�IURQW�GHOV�-DUGLQV�

%RWjQLFV�

L’ascensió a la plataforma s’inicia en el punt de convergència de l’axialitat, en planta, de 

OHV�GXHV�VDOHV��/D�LPSRQHQW�DPSOjULD�GH�O¶HVFDOLQDWD��G¶XQV�YXLWDQWD�PHWUHV��ID�GXEWDU�GH�

la condició d’escala i remet als graonats escènics >¿J���@. La impressionant maqueta que 

acompanya la primera presentació del projecte ens mostra un bloc rectangular, massís, 

TXH��HQ�OD�VHYD�SXUHVD�UHQXQFLD�D�LQFRUSRUDU�HQ�SODQWD�OHV�SURWXEHUjQFLHV�SRVWHULRUV�TXH�

UHFXOOHQ�HOV�SHU¿OV�¿QDOV�GHO�UHVSHFWLXV�DXGLWRULV��>¿J����@

Hom podria perfectament imaginar-se que la plataforma es tracta d’una construcció en sí 

mateixa, com al projecte d’Adalberto Libera a la Casa Malaparte (Capri,1940) on la pujada 

a la coberta, ocupada pel buit, esdevé l’espai arquitectònic més rellevant del projecte, com 

tantes de les construccions històriques a les que Utzon remet l’obra.
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3HO�TXH�ID�DOV�DFFHVVRV�HVSHFt¿FV�D�O¶HGL¿FL�GH�O¶ÑSHUD��8W]RQ�HVWDEOHL[�XQD�GLIHUHQFLDFLy�

molt clara: 

��(OV�DFFHVVRV�TXH�UHIHUHL[HQ�D�OHV�VHYHV�SDUWV�VLJQL¿FDQWV��HOV�FRQVWUXHL[�D�WUDYpV�GH�OHV�

voltes, transformades en portes en la seva quasi verticalitat, reforçant el seu registre icònic. 

És el cas de l’accés individual als dos auditoris i al restaurant. 

- Per contra, quan es tracta de l’accés a espais servidors, com és el cas dels foyers des de 

l’aparcament, o a la cuina del restaurant, es retalla un tram de coberta de plataforma. El 

resultat formal de la secció remet a les cobertes del projecte per a un Crematori, anteriorment 

abordat en aquest treball.

- Òbviament, aparcament i espais tècnics de l’aparell escènic, es situen a peu pla, perforant 

lateralment i ocupant el sota plataforma. 

Fent una descripció més detallada, la coberta graonada de la plataforma conté tres replans 

LPSRUWDQWV�� VHQVH� FRPSWDU� DPE�HOV�PpV� SHWLWV�� VXSRVDGDPHQW� SURYRFDWV� SHO�Pj[LP�GH�

graons que prescriu la Normativa. Cadascun d’ells suporta algun accés:

��(O�SULPHU�G¶HOOV��D�XQV�FLQF�PHWUHV�G¶DOojULD�GRQD�DFFpV�D�XQ�IR\HU�FRP~�GHOV�GRV�DXGLWRULV�L�

recull les escales provinents de l’aparcament inferior. Lleugerament descentrada, l’obertura 

LQÀLJLGD�D�OD�SODWDIRUPD�HVFLQGHL[�O¶HVFDOD�FRQWLQXD�HQ�GXHV��TXH�V¶DSUR¿WD�SHU�D�SURSRUFLRQDU�

autònomament, en la planta superior, els espais exteriors dels respectius auditoris. Els 

extrems de la plataforma es tensen, per una banda amb l’escala que recull l’accés en ferry 

GHV�GH�O¶HPEDUFDGRU�L��SHU�O¶DOWUH��DPE�O¶DFFpV�DO�UHVWDXUDQW��GH¿QLW�SHU�OD�FRQFDYLWDW�GH�OD�

primera closca. A diferència de la proposta presentada al concurs, el restaurant s’eleva 

D�XQ�UHSOj�HQWUHPLJ��GHV�G¶RQ�RIHUHL[�WHUUDVVD�SUzSLD��'HV�G¶DTXHOOD�FRWD�� MD�VREUHVXUWHQ�
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OHV�SXQWHV�GHOV�GRV�FDVTXHWV�VXSHULRUV��G¶XQV� WUHQWD�PHWUHV�G¶DOojULD��0DOJUDW�HOV�UHWDOOV�

KRULW]RQWDOV� LQIHULRUV�FRQWUD�HO�JUDRQDW�� OD�JHRPHWULD�SUzSLD�GHO�SHU¿O� WULDQJXODU�SHUPHWUj�

mantenir constantment les proporcions de l’obertura.

��7RW�MXVW�DUULEDU�D�DTXHVW�QRX�UHSOj��VLWXDW�D�XQV�GRW]H�PHWUHV�G¶DOojULD��HV�SUHVHQWHQ�HQ�

tota la seva dimensió, frontalment, els accessos independents als auditoris, a través de les 

GXHV�SRUWHV�PRQXPHQWDOV��GH¿QLGHV�SHU�O¶LQWHUVHFFLy�FzQFDYD�GH�OHV�YROWHV�HVIqULTXHV�DPE�

el pla del terra. 

/D�WUDQVSDUqQFLD�GHOV�WDQFDPHQWV�YHUWLFDOV��PDOJUDW�O¶DEVqQFLD�GH�OHV�UH¿QDGHV�VROXFLRQV�TXH�

Utzon havia proposat en l’executiu original, afavoreix l’orientació espacial que l’arquitecte 

pretén pel conjunt del sistema de circulacions, representat en aquella perspectiva de l’espai 

LQWHUVWLFLDO�HQWUH�VDOHV��TXH�HV�SUHVHQWj�DO�FRQFXUV�

En el recorregut ascendent de la plataforma, el desitjat traç continu de la secció fa que Utzon 

GLVSRVL�OHV�VDOHV�GHOV�DXGLWRULV�D�FRQWLQXDFLy�GHOV�HVFHQDULV��$TXHVWD�GHFLVLy�FRPSRUWDUj�

que els diferents accessos a la platea, per tant, es produeixi pels laterals dels corresponents 

escenaris.41

- Lluny d’acabar el recorregut, l’ascensió exterior segueix en paral·lel a la secció de les 

SODWHHV�GHOV�UHVSHFWLXV�DXGLWRULV� L�HV�SHUOORQJD� ODWHUDOPHQW�¿QV�DUULEDU�D�FRWD�VXSHULRU��D�

TXLQ]H�PHWUHV�G¶DOojULD��'HV�G¶DOOj��D� O¶H[WUHP�GHO�SHQ\D�VHJDW� �� O¶HGL¿FL� V¶RIHUHL[�FRP�D�

excepcional talaia per a divisar l’horitzó marítim de la badia, o l’escenari de la ciutat. Només 

DOOj�DFDEDUj�O¶DFFpV�

$UULEDW� DTXt� O¶HVSHFWDGRU� SRGUj�EDL[DU� DO�PROO� SHU� OHV�HVFDOHV� ODWHUDOV� R�� JLUDQW� VREUH� Vt�

41 Sumant aquesta consideració a la dimensió crítica de la plataforma, en sentit transversal, per a enquibir les 
GXHV�VDOHV�HQ�SDUDOāOHO��8W]RQ�HV�YHXUj�REOLJDW�D�SUHVFLQGLU�GHO�ODWHUDOV�G¶HVFHQD��3URSRVDUj�DOWHUQDWLYDPHQW�XQ�
HVFHQDUL�KLGUjXOLF��SRF�IUHT�HQW�D�O¶qSRFD��/HV�YLFLVVLWXGV�¿QDOV�G¶REUD�LPSHGLUDQ�OD�VHYD�H[HFXFLy�
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mateix, contemplar la ciutat. La plataforma que evoca a Utzon l’ascensió als promontoris 

GH� OD� VHYD�'LQDPDUFD�QDWDO� HV� WUDQV¿JXUD�� HQ�HO� VHX� UHJLVWUH�GHVFHQGHQW�� HQ�XQ� WHDWUH�

grec, com els que ja havia dissenyat anys abans al projecte del Crystal Palace o el que 

proposaria entretant per a la ordenació del projecte d’Elviria. A través de l’Òpera Utzon 

construiria a Bennelong Point un nou promontori de la ciutat. >¿J���@ 
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3.4.6 CONCLUSIONS DE LA “SIDNEY OPERA HOUSE”

$WHVD� OD� UHOOHYjQFLD�DUTXLWHFWzQLFD�GH� OD�ÑSHUD�GH�6LGQH\�� V¶KD�RSWDW�SHU�DYDQoDU�XQHV�

conclusions particulars sobre aquesta obra, que s’anticipen a les conclusions generals del 

capítol de la Tesi dedicat a les plataformes d’Utzon, en tant que element d’aproximació i 

DFFpV�DOV�VHXV�SURMHFWHV��$TXHVWHV�UHÀH[LRQV�REYLHQ�OD�LQÀXqQFLD�TXH�DTXHVW�SURMHFWH��L�HQ�

HVSHFLDO�DOJXQD�GH�OHV�VHYHV�LQGDJDFLRQV�IRUPDOV��WLQGUj�HQ�OD�VHYD�WUDMHFWzULD�SURIHVVLRQDO�

posterior. 

3RFV�HGL¿FLV�PRGHUQV��VLQy�FDS��KDQ�HVWDW�DFODPDWV�WDQ�XQjQLPHPHQW�SHU�D�UHSUHVHQWDU�

YLVXDOPHQW� XQD� FLXWDW�� ¿QV� L� WRW� XQ� FRQWLQHQW�� /D� UDy�QR� V¶HVJRWD�HQ� O¶H[FHSFLRQDOLWDW� GH�

l’emplaçament en que s’ubica, ni en l’extrema capacitat icònica que transmeten les seves 

IRUPHV�� FRQGLFLRQV� QHFHVVjULHV� SHUz� QR� VX¿FLHQWV� SHU� DTXHVWD� DGRSFLy� IHUYRURVD� GH� OD�

societat australiana.

Difícilment la notable singularitat del lloc i de la representativitat del Programa podien 

evitar que bastants projectes presentats al concurs introduïssin una gran escala que, en 

el cas d’Utzon va impregnar la naturalesa dels seus principals elements: el basament i la 

coberta.

7RW�L�OD�UHOOHYjQFLD�GHO�PRQXPHQWDO�SRGL�JUDRQDW�TXH�FRQVWLWXHL[�HO�EDVDPHQW�GH�O¶ÑSHUD��

ni Utzon fou l’únic arquitecte que utilItzá la plataforma en aquell concurs, ni tan sols fou 

l’únic que la va utilitzar per a construir el sistema d’accés elevat del seu projecte. De fet, les 

altres dues propostes premiades en segon i tercer lloc també disposaven l’accés principal 

del conjunt a una cota elevada, utilitzant diferents nocions de plataforma. Així doncs, si la 

SODWDIRUPD�GHO�SURMHFWH�G¶8W]RQ�YD�DVVROLU�DTXHOOD�KLVWzULFD�WUDQVFHQGqQFLD��PpV�HQOOj�GH�OD�
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seva presència i de les seves monumentals dimensions, fou per la seva singular naturalesa, 

D�WUDYpV�GH�OD�TXDO�HO�SRGL�HV�WUDQV¿JXUD��GH�PHU�HGL¿FL��HQ�OORF�XUEj�

/HV�PDJQt¿TXHV�IRWRJUD¿HV�GH�0D[�'XSDLQ42, durant els tres anys que separen la construcció 

GH�OD�SODWDIRUPD��GH�OD�GH�O¶LQLFL�GH�OHV�YROWHV��HQWUH������L�������GHL[HQ�FRQVWjQFLD�GH�OD�

seva absoluta autonomia formal com a element arquitectònic, així com de la seva inquietant 

presència, a cavall entre el promontori geològic i la ruïna arqueològica.>¿J���������������@

$TXHVW�FRQMXQW�GH�FRQFOXVLRQV�TXH�FRPSOHPHQWHQ�D�OHV�MD�HVERVVDGHV�HQ�O¶DQjOLVL�GH�O¶REUD�

D�OHV�SODQHV�SUHFHGHQWV�HV�SURMHFWHQ�PDMRULWjULDPHQW�VREUH�GRV�DSDUWDWV��(O�GH�OHV�UHODFLRQV�

formals que la plataforma, com a part d’un travat binomi, estableix amb la coberta, i el que 

la plataforma, com a proposta urbana, estableix amb el seu entorn.

1. PLATAFORMA/COBERTA

“Hi ha quelcom de màgic en la relació entre plataforma i coberta”43.

Al llarg de l’obra d’Utzon, especialment a partir de Sidney, basament i coberta, en tant que 

elements essencials dels seus projectes, constitueixen un binomi que articula un conjunt de 

nocions contraposades que puntuen repetidament l’obra d’aquell període: Racionalisme/

Realisme, Lloc/Tècnica, Estereotomia/Tectònica, Pesantor/lleugeresa, Dalt/Baix, Recta/

Corba, Horitzontal/Vertical, 

�5DFLRQDOLVPH�5HDOLVPH��$WRUJDQW�D�OD�GH¿QLFLy�GH�³IRUPD´�OD�GREOH�DFFHSFLy��G¶HVWUXFWXUD�

42 (Fromonot, F., 1998. Jorn Utzon: architetto della Sydney Opera House. pp. 100-131)
43 (Utzon, .J, 1962. Platforms and Plateaus: Ideas of a Danish architect. Zodiac, nº10, p. 116)
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L�GH�¿JXUD�R�FRQWRUQ44, semblaria que Utzon opta per la doble valència del terme, oferint 

OD� FREHUWD� DO�PyQ� RUJjQLF�� SROLVqPLF�� L� OD� EDVH� GH� O¶HGL¿FDFLy�� DO� UDFLRQDO�� 8W]RQ� pV� XQ�

DUTXLWHFWH� G¶DUUHOV� ¿JXUDWLYHV�� HOV� VHXV� UHIHUHQWV� QR�HQ�GHL[HQ�GXEWHV� �:ULJKW��$VSOXQG��

Aalto) però el mestre danès, a través de la geometria introdueix una mirada abstracta sobre 

OD�KLVWzULD�YHUQDFXODU�GH�FXOWXUHV� �SUHFRORPELQHV��RFFLGHQWDOV�� LVOjPLTXHV��RULHQWDOV��GHV�

d’on extreu plataformes rectangulars i casquets esfèrics45. 

- Lloc/Tècnica. Les condicions de possibilitat de les closques obeeixen als avenços de 

la tècnica, en especial del formigó, com el propi arquitecte ens revela. Per contra, el 

podi ens remet inequívocament al lloc, que ocupa en la seva totalitat, i al que acaba 

WUDQV¿JXUDQW�>¿J���@

(O�GLDJUDPD�FURQROzJLF�HODERUDW�SHU�O¶HVWXGL�GH�O¶2YH�$UXS��RQ�HV�PRVWUD�VLVWHPjWLFDPHQW�

OHV�YDULDFLRQV�GHO�SHU¿O�GH�EDVDPHQW�L�FREHUWHV��QR�HQV�H[SOLFD�WDQ�VROV�DTXHOO�OODUJ�SURFpV�

d’investigacions per la cubrició estructural de les cobertes. El document, altament pedagògic, 

GHL[D�LQYROXQWjULD�FRQVWjQFLD�G¶XQ�DOWUH�IHW�WDQW�R�PpV�VLJQL¿FDWLX��OD�SUjFWLFD�LPPXWDELOLWDW�

IRUPDO�GH�OD�SODWDIRUPD�GHV�GH�OD�SURSRVWD�GHO�FRQFXUV�¿QV�HO�OOLXUDPHQW�GH�O¶H[HFXWLX��OD�

qual cosa diu de la seva consistència conceptual i tectònica. >¿J���@�

- Pesantor/Lleugeresa. També aquí Baix/Dalt. Mentre que Utzon proposa una plataforma 

massiva, ancorada per la gravetat en el territori, una lleugera coberta aspira levitar, com 

un d’aquells núvols sobre l’horitzó que l’arquitecte va dibuixar en un dels croquis del famós 

44Veure C. Martí Arís. Abstracción. DPA.
45 Renato de Fusco generalitza l’estratègia al conjunt del Team X: “No es rebutja els codis del Moviment 
0RGHUQ��HV�SUHWpQ�WUDQVJUHGLU�OR��D�HQULTXLU�OR�DPE�YLUWXWV�GH�PRGHOV�PpV�DQWLFV���SHUz�DO�PDWHL[�WHPSV�SUHWpQ�
un llenguatge que es desenvolupi amb continuïtat amb ell. En aquest sentit seria més correcte parlar d’un 
manierisme semblant al del tardo renaixement”. De Fusco, R., 1975. Historia de la Arquitectura contemporanea. 
Roma:Bari. traducció 2ª edición: Madrid: Celeste, 1992.
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HVFULW�SRVWHULRU��H[WUDRUGLQjULD�VtQWHVL�GH�IRUPHV�L�GHQVLWDWV��(O�GLEXL[��GHV�GH�OD�VHYD�SRqWLFD�

senzillesa podria representar per si sol les aspiracions arquitectòniques d’aquella etapa de 

l’arquitecte. 

Malgrat la seva aparença massiva, estereotòmica, recollint Frampton46, la plataforma de 

O¶ÑSHUD��FRP�MD�V¶KD�GHVFULW�DQWHULRUPHQW��HVWj�VXSRUWDGD�SHU�XQD�HVWUXFWXUD�PpV�WHFWzQLFD��

L’operació permet enquibir els espais servidors, “ara podem construir amb pedres buides” 

LOāOXVWUDQW�OD�VHQWqQFLD�GH�.KDQ47. L’alçat lateral ens desvela els dos trams que constitueix el 

podi. El primer, embolcallat hermèticament per un tancament de plafons de granet, remet 

al món de les construccions del Yucatan. El segon tram de l’alçat ensenya sense pudor un 

gran buidat, llindar d’un extens aparcament, i mostra descarnadament el cantell d’un forjat 

que evoca les esveltes plataformes japoneses. Aquest episodi, sense pretès protagonisme 

LQLFLDO��TXH�DO�FRQFXUV�UHVROLD�OHV�FjUUHJXHV�GH�OD�OOXP�HVWUXFWXUDO�DPE�XQ�SLODU�FHQWUDO�DO�

FHQWUH�GHO�SzUWLF��D� OD�¿��DFDED� ³PRVWUDQW�P~VFXO´��/D�VXSUHVVLy�GH�TXDOVHYRO�HVWUXFWXUD�

portant visible, suggeriment més que probable d’Ove Arup, que comporta la solució d’una 

FREHUWD�GH� OORVHV�SOHJDGHV�GH� IRUPLJy��FRQYHQFHUj�D� WDO�SXQW�8W]RQ��TXH�DTXHVW�VHUj�D�

partir d’aquí, el sistema estructural adoptat al llarg del propers grans projectes, en detriment 

de les voltes, que no tornaran a aparèixer. Paradoxalment, l’estructura “funcional” de 

O¶DSDUFDPHQW�V¶LPSRVDUj�D�O¶HVWUXFWXUD�³IRUPDO´�GH�O¶DXGLWRUL��

- Recta/Corba. Llevat, si de cas, de les cobertes menors dels auditoris dels primers 

projectes i de la lleu ondulació dels estrats que constitueixen el pavelló de Langelinie, els 

VRVWUHV�G¶8W]RQ�¿QV�6LGQH\��FRP�D�FRQMXQW��IRUHQ�SODQV��(O�SURMHFWH�GH�O¶ÑSHUD�LQDXJXUD�OD�

46�)UDPSWRQ��.���������Estudios sobre cultura tectónica.�0DGULG�99�$$�$.$/�
47��)UDPSWRQ��.�������� Estudios sobre cultura tectónica. p. 218)
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contraposició formal entre les formes rectes i corbes de la secció. “És molt important mostrar 

OD�IRUoD�H[SUHVVLYD�GH�OD�SODWDIRUPD�L�QR�GHVWUXLU�OD�DPE�OHV�IRUPHV�TXH�HV�FRQVWUXHL[HQ�VREUH�

ella. Un sostre pla no expressa l’horitzontalitat de la plataforma”...“Com es mostra en els 

croquis per a l’Òpera de Sidney i per l’Institut d’Elsinor, els sostres, les formes corbes, més 

amunt o més avall, queden suspesos sobre l’altiplà48”...“El contrast de formes i el constant 

canvi d’alçàries entre aquests dos elements donen com a resultat espais de gran força 

arquitectònica, obtinguts mercès les possibilitats que brinden les modernes tècniques de 

construcció en formigó, que han ofert força eines expressives als arquitectes” 49. >¿J���@�

)RX�VLJQL¿FDWLYDPHQW�HQ�OD�IUDQMD�GHQVD�GH�EXLW�FRPSUHVD�HQWUH�OD�SODQRU�GH�OD�SODWDIRUPD�L�

l’ondulació de les voltes on Utzon va decidir col·locar la porta, l’accés principal de la “Sidney 

Opera House” i a partir d’aquí, de tants d’altres projectes posteriors. >¿J����@�

- Horitzontal/Vertical. L’horitzontalitat del podi i la verticalitat de les “closques” constitueixen 

les coordenades cartesianes del projecte. ³/D� JHQW� QDYHJD� DO� YROWDQW� GH� O¶HGL¿FL�� HOV�

transbordadors passen per davant d’ell, grans vaixells de passatgers se’l troben a l’arribada, 

HO�JUDQ�RFHj�HVWj�MXVW�GDYDQW�L�XQ�JUDQ�SRQW�PROW�D�SURS��DL[t�TXH�OD�JHQW�SHUFHS�O¶HGL¿FL�FRP�

un objecte. En lloc de projectar una forma ortogonal he creat una escultura, una escultura 

que resol les funcions necessàries; dit amb altres paraules, l’espai s’expressa a sí mateix, 

les expressions de l’espai són expressions d’aquesta coberta. Pensis en una catedral gòtica 

i es tindrà una idea del que he concebut”50. 

48 Malgrat formi part del títol, aquesta és la única ocasió en que Utzon utilitza el terme “Plateau” en l’article.
49 (Utzon, J., 1962, Plataforms and plateaus. Zodiac nº10).
50 (Utzon, J., 1995. Memoria sobre la Ópera, Catálogo de la exposición Jørn Utzon. p.59) 
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(IHFWLYDPHQW�� D� 6LGQH\� OHV� YROWHV� H[HUFHL[HQ� GH� ¿WD� YLVXDO�� 'HV� GH� WHUUD�� RIHULQW� XQHV�

simbòliques portes còncaves que mostren el seu llindar superior en la seqüència 

G¶DSUR[LPDFLy��¿QV�L�WRW�TXDQ�HO�YLVLWDQW�DVFHQGHL[�VROHPQHPHQW�SHO�JUDRQDW�GHO�SRGL��'HV�GH�

mar, unes voltes capgirades, a mode de veles tensades pel vent , ocultarien uns imaginaris 

PjVWLOV�TXH�FRQWUDSXQWDULHQ�OD�OtQLD�HOHYDGD�GH�WHUUD��

$TXHVWD�IRUWD�SROLVqPLD�GH�OHV�YROWHV�HV�YHXUj�WDPEp�DFRPSDQ\DGD�SHO�GREOH�UHJLVWUH�TXH�

la percepció de la plataforma ens ofereix:

-Des de terra, a través del podi graonat, Utzon ens convida a l’ascensió sentimental per 

XQ� SURPRQWRUL� DUWL¿FLDO� TXH� D� O¶DUTXLWHFWH� O¶HYRFD� HO� GHO� FDVWHOO� GH� .URQERUJ�� D� OD� VHYD�

Dinamarca natal. A mig camí de la pujada, tot girant-se vers la ciutat, l’escala es transforma 

en un generós teatre grec, un auditori a l’aire lliure des del que percebre privilegiadament 

O¶HVSHFWDFOH�XUEj�TXH�RIHUHL[�OD�FLXWDW��

-Des de mar, per contra, la plataforma s’atura abruptament i es transforma en un penya-

VHJDW�TXH�UHÀH[D�HQ�OHV�DLJ�HV�GH�SRUW�OD�VHYD�YRFDFLy�JHRJUj¿FD�

2. PLATAFORMA/ENTORN

0pV�HQOOj�GH�OHV�VROāOLFLWDFLRQV�GHO�SURJUDPD��HVWDEOHUW�GH�IRUPD�OD[D�D�OHV�EDVHV�GHO�FRQFXUV��

Utzon va proposar un monumental podi graonat que al llarg d’uns cent cinquanta metres de 

longitud i vuitanta d’ampla construïa un recorregut continu que s’iniciava a peu pla, davant 

O¶HVSODQDGD�GHOV�MDUGLQV�ERWjQLFV�L�FORwD�DEUXSWDPHQW��D�TXLQ]H�PHWUHV�G¶DOojULD��FRPSOHWDQW�

l’esplèndida visió de la badia de Sidney.

L’arquitecte danès va posar la planta coberta i la secció longitudinal al servei de la construcció 

G¶XQD�SODWDIRUPD�DUWL¿FLDO��XQ�SURPRQWRUL�TXH�FRQYLGDYD�DOV�VHXV�FLXWDGDQV�DVFHQGLU�KL��SHU�
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D�YHXUH�HO�SDLVDWJH�PDUtWLP�R��JLUDQW�������DVVHXUH�KL�SHU�D�JDXGLU�GH�O¶HVSHFWDFOH�XUEj��“Un 

DUTXLWHFWH�KD�GH�¿[DU�VH�DPE�OHV�SHUVRQHV��YHXUH�FRP�OHV�DJUDGD�FDPLQDU� L�RQ�TXHGHQ��

$�6LGQH\��OD�WDVFD�SULQFLSDO�HUD�IHU�TXH������SHUVRQHV�V¶DVVHJXHVVLQ��,�HQ�OORF�GH�WDQFDU�

OHV�HQ�XQ�HGL¿FL��RQ�QR�WLQJXHVVLQ�FDS�PHQD�G¶RULHQWDFLy��OHV�YjUHP�GHL[DU�SXMDU�SHU�XQD�

plataforma de 15 metres d’alt on, a l’igual que a la fortalesa de Kronborg, a Copenhagen, 

podien gaudir de l’aire fresc i de la vista del port”51.

La planta de situació ens mostra que la primera estratègia rellevant d’Utzon fou que la 

SODWDIRUPD�GHO�SURMHFWH�RFXSDYD�OD�SUjFWLFD�WRWDOLWDW�GH�OD�SHQtQVXOD�GH�%HQQHORQJ�3RLQW��DO�

SXQW�GH�IHU�FRLQFLGLU�HO�VRODU�L�O¶HGL¿FDFLy��$TXHVWD�LPSRUWDQW�GHFLVLy�WHQVDYD�HOV�OtPLWV�ItVLFV�

de la parcel·la i, a més permetia eixamplar les possibilitats de disposició del programa. 

Utzon va optar per a col·locar ajustadament els auditoris en paral·lel, en sentit longitudinal, 

subordinant-los a l’interès prioritari del recorregut ascensional. Fou l’únic concursant que 

va optar per aquesta arriscada tipologia. >¿J���@

En planta, com ja s’ha analitzat al capítol dedicat al projecte, Utzon havia de deixar lateralment 

una via rodada per accés a serveis i aparcament. Tot i la raonable dimensió transversal 

resultant de la plataforma, d’aproximadament vuitanta cinc metres, la compressió motivada 

per la posició exempta dels dos auditoris en paral·lel que Utzon va forçar, el va obligar a 

VDFUL¿FDU�OHV�FRUUHVSRQHQWV�OORWJHV�ODWHUDOV��YtFWLPHV�LQHTXtYRTXHV�GH�OD�VXERUGLQDFLy�GHO�

programa davant els imperatius del lloc.

(Q�VHFFLy�HO�SHU¿O�GHOV�DXGLWRULV�SDVVDUHQ�D�IRUPDU�SDUW�G¶XQ�WUDP�SDUFLDO�GH�OD�VHT�qQFLD�

51 (Utzon, J., 1995. Memoria sobre la Ópera, Catálogo de la exposición Jørn Utzon. p.59) 
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general. La seva acomodació al sentit ascendent del recorregut obligava tanmateix a invertir 

l’accés canònic a les sales respectives, arribant lateralment a elles des de la cota inferior de 

platea, tot travessant el gruix dels escenaris.

/D�VLWXDFLy�GHOV�DXGLWRULV�HQ�OD�SDUW�¿QDO�GH�O¶DVFHQV�SHUPHWp��VREUH�SODWDIRUPD��XQD�VHT�qQFLD�

G¶DSUR[LPDFLy�OODUJD��HQ�FRQVRQjQFLD�D�OD�VROHPQLWDW�L�D�O¶DFWLYDFLy�VHQVLWLYD�SUHWHVRV�SHU�

l’arquitecte en aquest rellevant episodi. Sota, Utzon utilitzava la plataforma per reconvertir 

metres quadrats d’espais servidors, aparcaments i locals tècnics, en metres cúbics d’una 

QRYD� WRSRJUD¿D�� “La idea rectora de l’Òpera de Sidney va ser que la plataforma tallés 

O¶HGL¿FL�FRP�XQ�JDQLYHW��VHSDUDQW�FRPSOHWDPHQW�OHV�IXQFLRQV�SULPjULHV�L�OHV�VHFXQGjULHV��$�

la part superior l’espectador percep l’obra d’art acabada, sota es prepara”52.

/D�UHOOHYjQFLD�GHO�VLVWHPD�GH�FLUFXODFLRQV�GHVFULW�HQV�PRVWUD�FRP��PDOJUDW�OD�LPSRUWjQFLD�

de la planta, la secció és el document essencial del projecte.�>¿J���@

$�6LGQH\�HO� ELQRPL� OORF�SURJUDPD�� LQYHUWHL[� OHV� VHYHV� FRRUGHQDGHV�HVSHFt¿TXHV�� HO� OORF�

es transforma en programa, fent de les escales un auditori a l’aire lliure, mentre que el 

SURJUDPD�GHOV�DXGLWRULV�GH¿QHL[�HO�WUDoDW�GH�OD�VHFFLy�L��HQ�GH¿QLWLYD��O¶HVVqQFLD�GHO�OORF�

Apunts per una darrera analogia històrica

Al llarg dels anys precedents al projecte de Sidney el propi Utzon va fer explícites referències, 

a la fí contingudes amb l’escrit/manifest “Plataformes i altiplans: Idees d’un arquitecte danès” 

on vinculava històricament el podi d’aquest projecte i de posteriors, amb les plataformes de 

FHQWUHV�FHULPRQLDOV�PjLHV�L�DVWHTXHV�

0pV� HQOOj� GH� OHV� GLYHUVHV� SODWDIRUPHV� GH� O¶$QWLJXLWDW� TXH� O¶DUWLFOH� UHJLVWUD�� WUDQVFULWHV� L�

52 (Utzon, J., 1962, Plataforms and plateaus. Zodiac nº10 p.117)
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analitzades en un apartat posterior d’aquest mateix treball, veiem tanmateix en aquesta 

REUD�LQWHQVHV�DQDORJLHV�DPE�O¶DUTXLWHFWXUD�FOjVVLFD�JUHJD��HVSHFLDOPHQW�HQ�GRV�UHJLVWUHV��

SHO�TXH�ID�D�OD�FXUD�HQ�OD�LPSODQWDFLy�GHO�SURMHFWH�HQ�HO�SDLVDWJH��VREUH�XQD�WRSRJUD¿D�TXH�

el propi projecte contribueix a construir, i pel que fa a la disposició preeminent dels auditoris 

sobre el podi, en tant que part més representativa del programa.

a.- En relació a la implantació del projecte, el projecte ens remet a determinats santuaris 

disposats sobre promontoris que divisaren i alhora construïren el paisatge marítim, com el 

de Poseidó al cab de Sunion >¿J���@, o erigits sobre un turó que el propi santuari contribuí 

DUWL¿FLDOPHQW�D�FRPSOHWDU��FRP�HO�G¶$IDLD�D�(JLQD��UHIHULW�HQ�HO�SULPHU�FDStWRO�GHO�SUHVHQW�

treball.

b.- En relació a la disposició dels dos auditoris de Sidney, podem trobar a l’arquitectura 

grega diversos referents de dos temples paral·lels emplaçats sobre un estrat horitzontal 

comú, com Paestum o Atenes. la seqüència d’aproximació a través d’un monumental 

espai graonat, desplaça més aviat l’analogia cap el tèmenos que contenia els dos temples 

originals, quasi paral·lels, de l’Acròpoli d’Atenes. >¿J���@

El recorregut ascensional descrit a Sidney, que culmina amb la visió de la Badia, es 

WUDQV¿JXUDULD� D� $WHQHV� DPE� OD� VROHPQH� SXMDGD� D� WUDYpV� GHOV� SURSLOHXV� ¿QV� DFFHGLU�

DO� WqPHQRV�� $OOj�� XQ� FRS� YLVWHV� D� OD� YHJDGD�� OOHXPHQW� G¶HVFRUo�� OHV� IDoDQHV� IURQWDOV�

GHOV� GRV� WHPSOHV�� HO� YLVLWDQW� HQ¿ODYD� D� WUDYpV� GH� O¶HVSDL� LQWHUVWLFLDO� TXH� VHSDUDYD�

HO� 3DUWHQy� GH� O¶DQWLF� WHPSOH� G¶$WHQHD�� FRP� HQ� HOV� DXGLWRULV�� ¿QV� DUULEDU� D� O¶H[WUHP�

RSRVDW� GH� O¶DOWLSOj�� RQ� HV� WUREDYD� O¶DOWDU�� ¿WD� GH� WRW� VDQWXDUL� L�� UHUH� G¶HOO�� HO� YDVW� KRULW]y�

GHO� SDLVDWJH� JUHF�� WUDQV¿JXUDW� D� 6LGQH\� HQ� OHV� HYRFDGRUHV� YLVLRQV� GH� OD� EDGLD��
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