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ELS PROJECTES “PLATEAU”53

La producció arquitectònica de Jorn Utzon, a partir de la consecució del concurs de l’Òpera, 

es diferencia amb certa precisió en dues etapes:

El primer període, que arranca el 1956, any de l’abandó de l’obra de Sidney i del país. El 

VHJRQ�SHUtRGH��V¶LQLFLD�HO�������GH�UHWRUQ�D�'LQDPDUFD�� L�HV�SHUOORQJDUj�GH�PDQHUD�PpV�

LQFHUWD�¿QV�HO�VHX�SUHPDWXU�UHWLU��D�0DOORUFD��

$O� OODUJ� GH� OD� SULPHUD� HWDSD�� TXH� GXUDUj� DSUR[LPDGDPHQW� XQD� GqFDGD�� >¿J������@ 

desenvolupada en paral·lel al projecte executiu i part de la direcció d’obra de l’Òpera, 

8W]RQ� UHDOLW]DUj� XQ� VHJXLW� GH� SURMHFWHV� HQ� HOV� TXH� UHLQFLGHL[� HVVHQFLDOPHQW� HQ� GRV�

apartats substantius del projecte de Sidney: La utilització estructural de les lloses en 

V de formigó, que assaja en la cobertura de l’aparcament, i especialment, en l’ús de la 

plataforma com a element de mediació amb el territori, sovint accés elevat del projecte.

Tot i el reconeixement internacional que li va atorgar el projecte de Sidney, Utzon va 

UHEUH�GXUDQW�HOV� VHJ�HQWV�DQ\V�SRFV�HQFjUUHFV��DO� SXQW�GH�TXH�SUjFWLFDPHQW� OD� WRWDOLWDW�

GHOV� H[HPSOHV� DQDOLW]DWV� TXH� IDQ� ~V� GH� OD� SODWDIRUPD� VyQ� FRQFXUVRV�� PDMRULWjULDPHQW�

d’equipaments, a diferència de la dedicació quasi exclusivament residencial d’abans del 

concurs de l’Òpera.

El propi Utzon en un escrit que aquest treball recull, va batejar a aquell conjunt 

GH� SURMHFWHV� TXH� FRQWHQLHQ� VLVWHPjWLFDPHQW� SODWDIRUPHV� ³SURMHFWHV� DOWLSOj´�� (O�

present capítol es proposa un recorregut pels principals projectes d’aquell període.

53 El terme “Plateau” Project és utilitzat pel propi Utzon en un article que publica a la revista Arkitekten (n.12, 
������S�������TXH�HV�FRPHQWD�D�OD�¿�G¶DTXHVW�PDWHL[�FDStWRO�
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Concurs per Berlín Hauptstadt (1957). 

(O�WUj¿F��FRP�*LHGLRQ�V¶HQFDUUHJj�G¶DVVHQ\DODU��HVWDYD�HQ�OD�EDVH�GH�OHV�SUHRFXSDFLRQV�

comuns d’aquella generació d’arquitectes que girava al voltant del Team X. També d’Utzon 

YD�XWLOLW]DU�HO�WUj¿F�FRP�D�HVWtPXO� L� MXVWL¿FDFLy�G¶DOJXQHV�G¶DTXHOOHV�SULPHUHV�SODWDIRUPHV�

TXH�YD�SURMHFWDU�D�OD�¿�GHOV�FLQTXDQWD��eV�HO�FDV�GH�G¶DTXHVW�SURMHFWH��L�WDPEp�KR�VHULD�GHO�

següent, l’Avantprojecte per aeroport (1958). 

El projecte responia a la convocatòria del govern alemany per a la reconstrucció del centre 

GH�OD�FLXWDW�%HUOtQ��PDMRULWjULDPHQW�GHUUXwW�GXUDQW�OD�VHJRQD�JXHUUD��$O�FRQFXUV�HV�SUHVHQWHQ�

arquitectes tan destacats com Le Corbusier, Scharoun, els Smitshson. El projecte d’Utzon, 

fet en col·laboració amb d’altres arquitectes54, es desenvolupa al voltant d’una autopista 

TXH�FLUFXQGD� OD�FLXWDW��HQ� OHV�FRRUGHQDGHV�GH¿QLGHV�SHU� OD�)ULHGLFKVWUDVVH� L� O¶8QWHU�GHQ�

/LQGHQ��(O�SURJUDPD��FRQVWLWXwW�SHU�HGL¿FLV�PDMRULWjULDPHQW�LQVWLWXFLRQDOV��HV�GLVSRVD�VREUH�

un conjunt de plataformes que organitzen, en secció, el sistema primari de circulacions: 

6RWD��HO� WUjQVLW�URGDW��GDOW� O¶HVSDL�FtYLF�GHOV�YLDQDQWV��³(OV�HGL¿FLV�HVWDQ�VLWXDWV�HQ�OD�SDUW�

superior de la plataforma i es relacionen els uns amb els altres dins d’una composició que 

QR�UHVXOWD�SHUWRUEDGD�SHO�WUj¿F�55.�>¿J���@

Avantprojecte per a un aeroport (1958).

/D�SURSRVWD�WDPEp�SUHQGUj�HO�WUj¿F��SDUWLFXODUPHQW�OD�VXSHUSRVLFLy�HQ�YHUWLFDO�GHO�GLIHUHQW�

WUjQVLW�GH�YHKLFOHV��SHUVRQHV� L�PHUFDGHULHV��FRP�D�EDVH�SHU�D�FRQVWUXLU�XQD�VHFFLy�TXH�

UHFODPDUj�GH�OD�SODWDIRUPD�HOHYDGD��WUDQVIRUPDGD�DTXt�HQ�SLVWD�G¶DWHUUDWJH��HO�SURWDJRQLVPH�

54 Peer Abben i Jorgen Michelsen, Erik i Henry Andersson.
55 (Utzon, J. Citat a Ferrer, J., 2006. Jorn Utzon. Obras y proyectos. p.180).
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formal del projecte. ³O¶DHURSRUW�PRGHUQ��DPE�¿QJHUV�G¶HQRUPHV�GLPHQVLRQV�pV��HQ�PROWV�

VHQWLWV��SRF�UDRQDEOH��7DQW�HOV�DYLRQV�FRP�HOV�FRW[HV�SRGHQ�FLUFXODU�¿QV�XQ�SXQW�GHWHUPLQDW�

amb absoluta precisió. Al permetre que es trobin en el mateix punt, un per sobre dels altres, 

i mitjançant la introducció entre ambdós del nombre de plantes destinades a la gestió de 

l’equipatge, l’aduana, el control de passaport i les sales d’espera, els passatgers i els seus 

HTXLSDWJHV�SRGHQ�VHU�FRQGXLWV�PLWMDQoDQW�DVFHQVRUV�GHV�GHO�VHX�FRW[H�¿QV�O¶DYLy��VDOYDQW�

la menor distància”56. >¿J���@

Tot i l’indiscutible interès d’aquestes primeres plataformes immediatament posteriors a 

Sidney, atenent els mateixos exemples històrics als que Utzon remetia retrospectivament 

les seves propostes, ambdós projectes basteixen una noció de plataforma propera a 

les lleugeres estructures orientals, més atenta en satisfer les exigències dels respectius 

programes que a transcendir-los, lluny a més de la condició estereotòmica de les plataformes 

massives que interessen particularment al present treball.

Concurs per un Institut a Hojstrup, (Elsinor, 1958). 

En paral·lel a l’elaboració del projecte executiu de l’Òpera de Sidney, aquells anys Utzon 

treballa desaforadament. Bona prova d’això és aquest concurs, on l’arquitecte presenta 

dues propostes. Una d’elles obté el primer premi >¿J���@. L’altra, el tercer >¿J���@. Tot i fer-ho 

amb diferents registres, la plataforma esdevé l’element rellevant dels dos projectes.

La proposta guanyadora, especialment en les versions posteriors al concurs, de 1959 i 

1961, recupera els temes formals que ja havia encetat al Concurs per a Escola de Comerç 

56 (Utzon, J. Citat a Ferrer, J., 2006. Jorn Utzon. Obras y proyectos. p.181)
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(Gotemburg, 1948), analitzat en planes precedents, de programa també semblant: 

9ROXPHWULD�SULQFLSDO�FRQVWLWXwGD�SHU�GRV�FRVVRV�WUDYDWV��XQ�G¶KRULW]RQWDO��GH¿QLW�SHU�XQ�SRGL�

rectangular que estructura el programa de l’aulari al voltant d’un pati central >¿J���@, i un 

FRV�YHUWLFDO� ODWHUDO�SULVPjWLF�>¿J���@, que allotja els apartaments dels estudiants. Els deu 

anys que separen ambdues propostes mostres interessants diferències. Entre d’elles, les 

relatives a la construcció formal de la plataforma, que ja no necessita de segments de 

PXUHWV�SHULPHWUDOV�SHU�D�GH¿QLU�HOV�VHXV�OtPLWV��/D�SODQWD�EDL[D�GH�OD�GDUUHUD�YHUVLy��GH�������

mostra tanmateix una ordenació més clara, que agrupa paquets d’aules i de despatxos i 

altres dependències menors per a constituir entitats espacials més consistents i equilibrades 

en relació als dos altres elements singulars del programa: els apartaments d’estudiants i 

l’auditori. El sistema de circulacions de l’institut, inscrit pels límits de la plataforma, s’inicia 

amb uns accessos intersticials, a través dels cossos descrits, i s’articula al voltant del pati 

central.

(O�OOHJDW�GHO�SURMHFWH�GH�6LGQH\��HVSHFLDOPHQW�UHIHULWV�D�OD�SODWDIRUPD��HV�IDUj�SUHVHQW�HQ�

la proposta a través de dos factors: Els criteris de representació de la planta, que amb 

el ratllat continu del paviment reforça la modulació estructural del projecte i la unitat 

JHRPqWULFD�TXH�HO�SRGL�GH¿QHL[��L�HO�VLVWHPD�HVWUXFWXUDO�GHO�FREULPHQW��WDQW�HO�GH�OHV�DXOHV��

que recull l’esquema de lloses plegades unidireccionals de l’aparcament de l’Òpera, com 

les singulars voltes de formigó de l’auditori, malgrat la diferència d’escala que minva aquí 

el seu protagonisme formal.

L’altra proposta presentada al concurs per Utzon, que obtingué el tercer premi, també pren 

OD� SODWDIRUPD� FRP�D�EDVH� IRUPDO� GHO� SURMHFWH�� SHUz�PHQWUH� TXH�DOOj� HUD� REMHFWXDO�� DTXt�

la plataforma és sistèmica. El projecte, en planta baixa única, s’articula al voltant d’un 
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conjunt de patis que constitueixen una malla rectangular capaç d’organitzar la totalitat del 

programa.�>¿J���@

Des d’un punt de vista tipològic, la proposta es pot relacionar amb les propostes docents 

G¶HVFROHV� SULPjULHV� GH� -DFREVHQ�� FRP� OHV� GH� 0XQNHJDUG� �������� 3HUz� HQ� WDQW� TXH�

construcció d’un entramat bidireccional que aspira a organitzar la totalitat del programa, la 

proposta més aviat remet a l’univers dels contemporanis mat-buildings, com la proposta de 

l’orfanat de A. Van Eyck (Amsterdam, 1953) 

Concurs per a l’Exposició Internacional a Copenhagen (1959)

Si la segona proposta per l’institut d’Elsinor s’inscrivia en els interessos formals dels mat 

buildings, el projecte per l’Expo Internacional de Copenhagen tendia cap el sistema de 

clústers, XQHV�RUGHQDFLRQV�HVSDFLDOV�REHUWHV��DUWLFXODGHV� L�RUJjQLTXHV��FURQROzJLFDPHQW�

FRQWHPSRUjQLHV�GH� OHV�SULPHUHV���6L� HO�mat building s’inspirava en el neoplasticisme, el 

clúster ho feia en l’expressionisme abstracte.

Ambdós constructes, mat building i clúster,�FRH[LVWLHQ�HVSRQWjQLDPHQW�GLQV�OHV�SURSRVWHV�

dels membres del Team X. Particularment en l’univers formal dels Smithson, que conciliaven, 

a tall d’exemple, el disseny del Cluster pel concurs de Berlín Hauptstadt (1958) amb la 

redacció de l’escrit ³+RZ�WR�5HFRJQL]H�DQG�5HDG�0DW�%XLOGLQJ”(1974)57

Situat a la riba del sector meridional del port de Copenhagen, la proposta d’Utzon organitza 

HO�SURJUDPD�GH�O¶([SRVLFLy�,QWHUQDFLRQDO�HQ�GXHV�jUHHV�VHQVLEOHPHQW�SDUDOāOHOHV��FRVLGHV�SHU�

un buit central, ofert als esdeveniments a l’aire lliure. A un costat es disposen els diferents 

57 Smithson, A., 1974. How to Recognize and Read Mat-Building. Architectural Design, vol. 9��SS��������� 
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expositors nacionals i internacionals. A l’altre, els espais col·lectius de reunions i audicions, 

que culminen amb una gran sala de congressos per a 6000 persones.�>¿J���@

(O� SOjQRO� GH� VLWXDFLy� PRVWUD� XQD� GLVSRVLFLy� JHQHUDO� TXH� VHPEOD� YROHU� SHUOORQJDU�

JHRPqWULFDPHQW�FDS�HQGLQV�O¶DFFLGHQWDW�SHU¿O�QDWXUDO�GH�OD�EDGLD��DQWLFLSDQW�VH�DOV�SRVWHULRUV�

exemples disciplinars de fractals. >¿J���@

Especialment interessant és la secció transversal del conjunt >¿J���@, a la que Utzon dedica 

els croquis més representatius >¿J���@. En aquest conjunt de documents es fa palesa la 

UHOOHYjQFLD�GH�OD�SODWDIRUPD�TXH�VXSRUWD�FRQFHSWXDO�L�WHFWzQLFDPHQW�HO�SHV�GH�OD�SURSRVWD��

7DO�L�FRP�HVGHYHQLD�D�6LGQH\�HO�SURMHFWH�YH�DFRWDW�HQWUH�HO�SHU¿O�GH�OD�SODWDIRUPD��HQ�WDQW�

TXH�QRYD�WRSRJUD¿D�GH�O¶LQGUHW��L�OHV�OOHXV�FREHUWHV�RQGXODGHV�TXH�DSDUHQWHQ�OHYLWDU�VREUH�

aquesta nova vall, doncs més que una, són dues les plataformes que constitueixen el 

clúster descrit. 

La proposta d’Utzon precedeix lleugerament a un altre projecte que comparteix els trets 

IRQDPHQWDOV�GH�OD�VHFFLy�WUDQVYHUVDO��(O�6DON�,QVWLWXW�GH�.KDQ�>¿J���@. Ambdues cedeixen el 

centre focal, deprimit, al buit, de d’on es percep l’horitzó marí. 

Establint paral·lelismes amb els referents mesoamericans als que Utzon remet la seva 

obra, podríem aventurar que Sidney és a Chichén Itzá, el que Copenhagen és a Monte 

Albán >¿J���@. Mentre en el primer emergeix solemnement el promontori, aquí el negatiu de 

la secció, el deprimeix.

En la seqüència cronològica de l’obra d’Utzon, el projecte de l’Expo de Copenhagen anticipa 

HO�TXH�O¶DUTXLWHFWH�GHVHQYROXSDUj�XQ�DQ\�PpV�WDUG�DO�FRQFXUV�SHU�D�l’ordenació d’Elviria 

(Màlaga, 1960), on un conjunt de plataformes, que prioritzen les visions de mar, suporten 

un ambiciós programa cultural que s’assenta respectuosament en el paisatge. Tot i l’interès 
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LQGLVFXWLEOH�GHO�SURMHFWH��O¶DFFLGHQWDGD�WRSRJUD¿D�GH�O¶LQGUHW�DIDYRUHL[�XQ�GHVHQYROXSDPHQW�

terrassat que atorga als estrats horitzontals resultants un registre allunyat dels interessos 

del present treball.

Projecte de Mercat a Helsingborg (1960).

8W]RQ�UHLQFLGHL[�HQ� O¶~V�GH� OD�SODWDIRUPD��6REUH�XQ�HVSDL�XUEj�KRULW]RQWDO�HV�GLVSRVD�XQ�

H[WHQV�SRGL��/¶HOHYDFLy�GHO�SOD�GHO�WHUUD�LQDXJXUD�OD�PRGL¿FDFLy�GH�OD�VHFFLy��TXH�DMXVWD�HO�

VRWHUUDPHQW�WRWDO�GHO�PHUFDW��GHV�G¶RQ�HPHUJHL[HQ�XQ�FRQMXQW�GH�GRW]H�OjPLQHV�SOHJDGHV�

GH�IRUPLJy�TXH��GLVSRVDGHV�HQ�SDUDOāOHO��H[HPSWHV��FREUHL[HQ�HO�EXLW�XUEj�UHVXOWDQW��“les 

compres es realitzen en el cràter central de la seva secció en forma de volcà aplanat, 

mentre que el lliurament de les mercaderies es du a terme a baix, sense cap mena 

d’impediments”58. >¿J������@

/D�SURSRVWD��TXH�LQFRUSRUD�OD�WRWDOLWDW�GHOV�HOHPHQWV�HVVHQFLDOV�GHO�UHSHUWRUL�8W]RQLj��UHPHW�

FRQWHPSRUjQLDPHQW�D�HVWUDWqJLHV�XUEDQHV�GH�3��0HQGHV�GD�5RFKD��FRP�SHU�H[HPSOH�OD�

secció del projecte de la biblioteca de Rio de Janeiro (1984).

'LItFLO�WUREDU�HQ�O¶REUD�G¶8W]RQ�XQ�SURMHFWH�WDQ�VLQWqWLF��8QD�SODWDIRUPD��XQ�SDWL�L�XQD�¿WD�YLVXDO��

FRQVWUXwGD�DPE� OHV�SUzSLHV� MjVVHUHV�GH�IRUPLJy�TXH�DL[RSOXJXHQ�HO�PHUFDW��TXH�VHPEOD�

soterrar-se per a no voler alterar, amb el programa, la radical abstracció del projecte. 

58 (Ferrer, J., 2006. Jørn Utzon : obras y proyectos = works and projects. p.220)
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1963-1965. Tres teatres esculpits. 

La terna consecutiva de concursos de teatres als que Utzon es va presentar entre 1963 i 

1965, els de Madrid, Zurich i Wolfsburg, correspon a un període en el que varen coincidir 

tres factors importants:

a) Mentre projectava els tres teatres, s’estaven construint les voltes de Sidney i es 

procurava enllestir la tercera fase del projecte executiu, la que corresponia al 

desenvolupament dels tancaments verticals exteriors, els murs cortina que tancaven 

els buits entre les voltes, i especialment a l’embolcall i tractament interior dels dos 

DXGLWRULV��8W]RQ�HVWj��GRQFV��LPPHUV�HQ�DTXHOO�SHUtRGH��HQ�HO�PyQ�HVFqQLF�

b)  Acabava de publicar a Zodiac, el 1962, el seu article “Plataformes i altiplans: Idees 

d’un arquitecte danès”. Aquestes eren, per tant, les primeres plataformes graonades 

que Utzon projectava, posteriorment a l’escrit, doncs el podi de l’Òpera va precedir 

O¶DUWLFOH�HQ�VLV�DQ\V��(OV�WHDWUHV�DFWXDYHQ��GRQFV��D�PRGH�GH�FRUUHODW�JUj¿F�GH�O¶HVFULW�

manifest.

c) Dins l’intensa activitat professional d’aquell període, el 1963 Utzon inicia també el 

projecte del Museu de Silkeborg (analitzat posteriorment en aquest mateix capítol). 

El desenvolupament d’aquells projectes, doncs, s’entrellaça. Com veurem, la 

decisió rellevant del projecte del Museu fou soterrar el seu programa, la qual cosa 

va atorgar a la secció d’aquella proposta una dimensió determinant. Des d’aquesta 

perspectiva, la introducció de la plataforma en els tres projectes dels teatres, i 

SDUWLFXODUPHQW�OD�LQFOXVLy�GHO�JUDRQDW�GHV�G¶XQ�GHOV�VHXV�H[WUHPV��PRGL¿FD�OD�FRWD�

zero del pla del terra, que es desplaça al seu nivell superior. Aquesta nova línia 
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GH�WHUUD�DUWL¿FLDO�SHUPHW�LQWHUSUHWDU�OHV�UHVSHFWLYHV�VHFFLRQV�GHOV�WUHV�WHDWUHV��TXH�

HV�UHWDOOHQ�HQ�DTXHVWD�QRYD�WRSRJUD¿D��FRP�SHU¿OV�GH�SURMHFWHV�VRWHUUDWV�TXH�QR�

difereixen especialment de la secció de Silkeborg. 

Òbviament, en paral·lel a aquests trets comuns de la secció, cadascuna de les respectives 

SODWDIRUPHV�GHOV���SURMHFWHV��FRQVWUXHL[�XQHV�UHODFLRQV�HVSDFLDOV�HVSHFt¿TXHV�DPE�O¶HQWRUQ��

>¿J������@

1. Teatre a Madrid, 1963.

El concurs pel Teatre Nacional de l’Òpera de Madrid és el primer d’aquesta terna. El solar, 

d’uns 25000m2, es situa enfront de la Castellana, en el complex Azca59. Al concurs, guanyat 

per l’arquitecte polac J. Gobulawski, es presenten nombrosos arquitectes reconeguts 

espanyols entre els que destaquen, Corrales y Molezun (tercer premi), Moneo, Fernandez 

Alba, etc.

La proposta d’Utzon ofereix una monumental plataforma rectangular graonada, en quatre 

trams, sense espais intermedis, recintada per murs perimetrals que enfatitzen visualment 

la condició massiva del podi.

Del conjunt emergeix, com a quadre de fons, el prisma rectangular de la caixa escènica. 

Per davant, acotant l’aproximació frontal al conjunt des del Passeig de la Castellana, es 

proposen una seqüència de grans marquesines, constituïdes per plans ondulats rectangulars 

de formigó, suportades en dos únics pilars, que accentuen la seva lleugeresa.

El sector el·líptic de la planta de l’auditori es reprodueix en l’estructura de formigó de la 

59 (Ferrer, J., 2006. Jørn Utzon : obras y proyectos = works and projects) Comunicació: “El teatro nacional de 
la Ópera de Madrid” 
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FREHUWD��VXSRUWDGD�SHU�WLUDQWV�PHWjOāOLFV�H[WHULRUV��TXH�HV�GHVSOHJD�UDGLDOPHQW��D�PRGH�GH�

YHQWDOO��GHV�G¶XQ�~QLF�PjVWLO�TXH�HPHUJHL[�FRP�D�¿WD�YLVXDO�GHO�FRQMXQW��

/¶DFFHVVLELOLWDW�HV�UHVROW�D�WUDYHV�GH���SRQWV�SHDWRQDOV��TXH�HV�UHÀHFWHL[HQ�VREUH�XQV�SODQV�

lineals d’aigua, i depositen els visitants sobre el nivells superiors de la plataforma, a peu 

pla de l’auditori. >¿J������@

2. Teatre a Zurich, 1964.

Malgrat l’interès de les altres dues propostes de la terna, i de les notables similituds pel 

TXH�ID�HOV�HOHPHQWV�HVVHQFLDOV�TXH� OHV�FRQVWLWXHL[HQ� L� OHV�D¿QV�HVWUDWqJLHV�XUEDQHV�TXH�

adopten, el projecte del Teatre de Zurich ha esdevingut amb el temps el més reconegut 

dels tres projectes. El motiu pot obeir, en part, a l’obtenció del primer premi del concurs (per 

davant d’equips com Van de Broek/Bakema o Scharoun, el qual, per contra, es va endur el 

FRQFXUV�SRVWHULRU�GH�:ROIVEXUJ���SHUz�WDPEp�D�O¶DFXUDGtVVLP�HQFDL[�XUEj�HQ�XQ�FRPSURPqV�

HQWRUQ�QHRFOjVVLF�L�EDUURF�GHO�FHQWUH�GH�OD�FLXWDW��HQYROWDW�GH�UHSUHVHQWDWLXV�HGL¿FLV�GRFHQWV�

universitaris. 

Longitudinalment el projecte es situava entre una acadèmia d’art i una escola, que va haver 

GH�UHVLWXDU�HO�JLPQjV�L�HO�FDPS�G¶HVSRUWV�SHU�D�FRQVWUXLU�HO�QRX�WHDWUH��$�GLIHUqQFLD�GH�OD�

majoria de participants, Utzon va incorporar la totalitat de la plaça en el seu esquema amb 

un pavelló d’esports, totalment nou integrat en l’espai de transició amb la vella escola. 

En paraules del propi arquitecte, “la proposta es concep entorn a un gran espai restringit al 

WUj¿F�L�HQYROWDW�G¶DUEUHV��XQ�SDUF�SHU�D�OD�FLXWDW�GXUDQW�HO�GLD�TXH��SHU�OD�QLW��HV�WUDQVIRUPD�

SHU�DFROOLU�DOV�HVSHFWDGRUV�LQWURGXLQW�ORV�HQ�HO�PyQ�PjJLF�GHO�WHDWUH´60

60 (Utzon, J., citat a Ferrer, J., 2006. Jørn Utzon : obras y proyectos = works and projects. p.149)
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Com en els altres dos exemples seleccionats, el projecte s’estructurava a través d’una 

monumental plataforma que contenia el programa i delimitava el lloc. Estava constituïda 

per tres grans replans que construïen l’aproximació progressiva al conjunt. Una sèrie de 

SODQV�G¶DLJXD�SXQWXDYHQ�HO�UHFRUUHJXW�DVFHQGHQW�¿QV�O¶DXGLWRUL��GH�FDSDFLWDW�SHU�XQHV������

persones, equivalent a la sala petita de Sidney.

/¶DXGLWRUL�� TXH� HV� UHWDOODYD� VREUH� HO� SHU¿O� GH� O¶LPPHQV� SRGL�� HV� FREULD� DTXt� DPE� XQHV�

MjVVHUHV� SOHJDGHV� GH� IRUPLJy�� TXH� UHFXSHUDYHQ� OD� VROXFLy� HVWUXFWXUDO� GH� O¶DSDUFDPHQW�

GH�6LGQH\��/¶HOLPLQDFLy�GHO�SDYLPHQW�ÀRWDQW�VXSHULRU�G¶DTXHOOD�SURSRVWD��SHUPHWLD�TXH�OHV�

HVSHFWDFXODUV� MjVVHUHV�H[SUHVVHVVLQ� OD� VHYD�PXVFXODGD�QXHVD��DFFHQWXDGD�SHU� OD� YLVLy�

lateral dels seus cantells.

Dels estrats horitzontals resultants, tan sols sobresortiria el volum escultòric de la caixa 

escènica, síntesi del que el jurat, presidit per Sven Markelius va acabar valorant: “Una 

FDWLID�OOLVD��D�PRGH�GH�UHOOHX��G¶HGL¿FLV�DPE�XQD�FREHUWD�HVWUXFWXUDGD´61. >¿J������@

3. Teatre a Wolfsburg, 1965.

La proposta d’Utzon obté el quart lloc a un concurs restringit, per darrera de Scharoun i 

Aalto, primer i segon, respectivament.

El programa del concurs no contemplava tan sols el projecte d’un teatre sinó que era la 

RUGHQDFLy�GHO�QRX�FHQWUH�XUEj�G¶DTXHOOD�jUHD��LQFORHQW�HO�WHDWUH�

Utzon disposa el recinte massiu del nou teatre sobre un turó, lleument elevat respecte 

OD� FRWD�GH� O¶DYLQJXGD�TXH�KL� GHVHPERFD��(Q�SODQWD�HO� UHFWDQJOH� GH¿QLW� SHO�PRQXPHQWDO�

SRGL�TXH�GHOLPLWD�HO�FRQMXQW�HGL¿FDW�V¶HPSODoD�REOLTXDPHQW�UHVSHFWH�OHV�FRRUGHQDGHV�TXH�

61 Utzon, J., 1970. Additive architecture, Arkitektur, n.1
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GH¿QHL[�OD�LPSRUWDQW�DUWqULD�URGDGD�TXH�KL�DUULED��>¿J������@

Utzon proposa un estany com a espai de mediació entre la ciutat i el conjunt teatral. 

/¶RSHUDFLy�IRUoD�L� MXVWL¿FD�OD�SUHVqQFLD�G¶XQ�SDUHOO�G¶HVFHQRJUj¿TXHV�UDPSHV�TXH��FRP�D�

0DGULG��VDOYHQ�HO�SOD�G¶DLJXD� LQIHULRU��/D�UHÀH[Ly�zSWLFD�UHVXOWDQW�DXJPHQWD�HQFDUD�PpV��

si cap, la monumentalitat de l’operació urbana. L’estratègia remet al primer gran podi que 

Utzon dissenya, el de la Reial Acadèmia Danesa de Música. (Copenhagen, 1945)

A més de les dues rampes, que tot i la seva perpendicularitat convergeixen en un mateix 

angle del podi, el sistema d’accessos es complementa amb una entrada lateral, l’accés 

principal, a cota del nivell superior del pati de butaques de l’auditori, sorprenentment 

perpendicular a l’eix longitudinal del projecte.

Tipològicament, tant aquest accés com el de les dues rampes, tots ells escorats en el 

mateix lateral, desequilibren clarament l’aproximació i els accessos d’una planta general 

de vocació simètrica. 

Pel que fa la resta d’elements, l’arquitecte reincideix en l’ús del pati central, que aquí actua 

a mode de foyer a l’aire lliure, i en la presència de grans marquesines exemptes de formigó, 

ja utilitzades també a Madrid.

A diferència de Sidney, on el recorregut ascendent del graonat de la plataforma es superposava 

amb el de la secció dels auditoris (condicionant negativament el desenvolupament dels 

laterals de l’escenari), en aquestes altres tres propostes teatrals l’ascensió per la plataforma 

HUD�FRQWUjULD�DO�VHQWLW�GH�O¶DXGLWRUL��(Q�FRQVHT�qQFLD��VL�D�6LGQH\�V¶DUULEDYD�SHU�EDL[��GHV�GHO�

darrera de l’escenari, en aquests tres casos posteriors l’accés era des del darrera del pati 

de butaques, i per dalt.�>¿J������@
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Centre universitari a Odense (1966)

Pel campus en el que s’inscriu el Centre Universitari d’Odense Utzon proposa una estructura 

RUJDQLW]DWLYD�GH�FO~VWHU��TXH�V¶HVWpQ�RUJjQLFDPHQW��VREUH�XQ�WHUUHQ\�SODQHU��FRQFDWHQDQW�

unitats de 35x35m, agrupades per especialitats docents. La formalització d’aquestes 

cèl·lules recupera la tipologia residencial amb pati descentrat, assajada a Skane (1953) i 

SRVWHULRUPHQW�D�.LQJR���������>¿J���@

Aquesta ordenació general sensiblement radial té per origen un extens podi, el darrer, sobre 

el que es disposen els equipaments col·lectius del campus (Auditori, biblioteca, menjadors, 

etc). El sota podi, un cop més, resol l’aparcament. L’estructuració d’aquesta plataforma 

remet a la proposada, vint anys enrere, al Concurs pel Crystal Palace (London, 1946). 

No és doncs estrany que torni a ser la planta, com en aquelles germinals plataformes, el 

document determinant de la proposta.�>¿J���@

7DQPDWHL[�HO�SURMHFWH�GH¿QHL[�XQ�HVWDQ\�FRP�HVSDL�GH�PHGLDFLy�DPE�O¶HQWRUQ���$FDGqPLD�

danesa de Música, Teatre de Wolfsburg) L’operació formal es veu reforçada per la presència 

HVFHQRJUj¿FD�G¶XQHV�SDVVHUHV�HOHYDGHV�VREUH�OD�VXSHUItFLH�G¶DLJXD��7HDWUH�GH�0DGULG���$�

la part posterior un conjunt de ponts per a vianants, que evoquen l’univers massiu de les 

fortaleses, connecten el monumental podi amb la resta del campus que, des d’aquest punt 

G¶RULJHQ�SRGULD�HVWHQGUH�LQGH¿QLGDPHQW�OD�OODUJjULD�GHOV�VHXV�WHQWDFOHV�FRQVWUXwWV��&RP�HV�

pot observar Utzon, invoca aquí passatges propis anteriors, estratègies i recursos formals, 

que prenen la plataforma com a origen topològic del projecte.

Al projecte pel Centre Universitari a Odense (1966) Utzon va projectar la seva darrera gran 

plataforma. Els diferents cossos dipositats sobre ella contenien ja els atributs formals de la 

següent etapa, representada per la modulació i la seriació del procés constructiu, el que ell 

mateix anomeraria més endavant “arquitectura additiva”.
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Museu a Silkeborg (1963)

A diferència de la resta d’exemples seleccionats el projecte de Museu a Silkeborg, de 

������QR�FRQWp�HVSHFt¿FDPHQW�FDS�SODWDIRUPD��1L�O¶DFFpV�DO�SURMHFWH�Wp�HO�VHQWLW�DVFHQGHQW�

que caracteritza els projectes que aquest treball analitza. Tot i així s’ha cregut interessant 

incloure’l en aquesta selecció, per diferents raons:

- Perquè introdueix una altre registre a la secció d’aquell conjunt de plataformes, en tant 

que element també rellevant d’aquest projecte.

��3HUTXq�DGPHW�XQD�OHFWXUD�TXH�HVWDEOHL[�FHUWHV�UHVVRQjQFLHV�DPE�HO�VLVWHPD�GH�FLUFXODFLRQV�

d’aquelles plataformes utzonianes, especialment amb el projecte de Sidney, contraposant 

el sentit descensional del recorregut a través de les rampes curvilínies del Museu en relació 

al sentit ascensional de les escales rectilínies a l’Òpera).�>¿J����@

La posició de Silkeborg dins l’index del present treball no és evident. Assumida la seva 

presència, apareixia el dubte de si era més pertinent encaixar el projecte cronològicament, 

FRP� OD� UHVWD�� L� SHU� WDQW� FDS� D� OD�PHLWDW� GH� O¶DSDUWDW� GHOV� ³3URMHFWHV�DOWLSOj´��PDOJUDW� QR�

formar-ne part literal, o, si per contra, seria més adient atorgar-li una posició singular, 

HQ� FRQVRQjQFLD� D� OD�PDWHL[D� QDWXUDOHVD� GH� O¶HQFjUUHF��$�PLJ� FDPt� G¶DPEGXHV�� O¶RSFLy�

VHOHFFLRQDGD� DFDED� VLWXDQW� 6LONHERUJ� GLQV� G¶DTXHVW� FDStWRO� SHUz� GHVSODoDW� DO� ¿QDO��

relativitzant la data del projecte. Al cap i a la fí Silkeborg, com epíleg, recrea millor que 

FDS� DOWUH� SURMHFWH� O¶DPDUJD�PHWjIRUD� GHO� SURJUHVVLX� VRWHUUDPHQW� L� SRVWHULRU� H[WLQFLy� GH�

OD�SODWDIRUPD�HQ�O¶REUD�G¶8W]RQ��FRLQFLGHQW�DPE�OD�VHYD�SDUWLGD�GH¿QLWLYD�G¶$XVWUjOLD��SRF�

temps després.



115 F.LL. Wright. Museu Gug-
genheim. New York, 1959
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El Museu de Silkeborg havia d’allotjar obres d’art contemporani europees, incloent el 

material que el seu amic Asger Jorn62, fundador del grup CoBrA, havia cedit al Museu de la 

VHYD�FLXWDW�QDWDO��)RX�HOO�TXL�DFRQVHOOj�TXH�O¶HQFjUUHF�IRV�SHU�8W]RQ63.�>¿J����@

Adduint que les ajustades dimensions del solar que l’Ajuntament va cedir per a la construcció 

del Museu no permetien enquibir més arquitectura que la del jardí ja existent, l’arquitecte 

IRQ�O¶DUTXLWHFWXUD�HQ�OD�WRSRJUD¿D��VRWHUUDQW�O¶HGL¿FL��“El museu, emplaçat en un frondós jardí 

DQWLF��KD�HVWDW�HVWUXFWXUDW�GH�PDQHUD�TXH�QR�LQWHUIHUHL[L�HQ�HO�VHX�HQWRUQ��FRQFHQWUDQW�VH�

totalment en el seu interior”64. >¿J���������@

L’argumentació desvela l’interès real d’Utzon per a construir una cova, de la que tan 

sols emergeixen uns escultòriques lluernes. “La inspiració per a la disposició del museu 

procedeix de les més diverses experiències –entre d’elles la meva visita a les coves de 

7DWXQJ��D�O¶RHVW�GH�%HLMLQJ��RQ�FHQWHQDUV�GH�¿JXUHV�HVWDQ�HVFXOSLGHV�D�OD�URFD�GH�OHV�FRYHV��

a la riba d’un riu. Aquestes escultures apareixen en totes les actituds en contrast o en 

62 El 1948, Jorn funda amb d’altres artistes holandesos i belgues el grup COBRA (acrònim de Copenhaguen, 
Brussel·les i Amsterdam) i l’homònima revista. Exposicions de COBRA a Amsterdam i, dos anys més tard, a 
Lieja, a cura d’Aldo Van Eyck, Al 1953 Jorn, després del desmembrament de COBRA funda el MIBI (Bauhaus 
Imaginatiu) en contraposició a la reproposició de la Bauhaus, per part de Max Bill, des d’on es llencen crítiques 
ferotges cap el funcionalisme racionalista. (Fromonot, F., 1998. Jorn Utzon: architetto della Sydney Opera 
House. p. 56)
63 Al 1957 Jorn havia publicat el manifest “Pour la forme” que reunia els articles escrits els darrers anys en 
SXEOLFDFLRQV�D¿QV��8Q�GHO� FDStWROV�� “Charme et mechanique”, és il·lustrat amb l’alçat de l’Opera de Sidney, 
~QLFD�REUD�FRQWHPSRUjQLD�FHOHEUDGD�SHO�PRYLPHQW�VLWXDFLRQLVWD���(O�UHFRQHL[HPHQW�LPSOtFLW�GH�-RUQ�FDS�D�O¶REUD�
G¶8W]RQ�TXH�GHVHPERFDUj�HQ�O¶HQFjUUHF�GHO�0XVHX�TXH�SURWDJRQLW]D��YHXUj�UHFLSURFLWDW�HQ�O¶HQFjUUHF�TXH�SRF�
GHVSUpV�8W]RQ�IDUj�D�-RUQ�SHU�D�UHDOLW]DU�DOJXQV�REMHFWHV�GH�FHUjPLFD�TXH�HV�GLVSRVDULHQ�VREUH�OD�SODWDIRUPD�
GH�6LGQH\��&DS�GHOV�GRV�HQFjUUHFV�HV�GXUj�D�WHUPH. (Fromonot, F., 1998. Jorn Utzon: architetto della Sydney 
Opera House. p. 57)
64 (Utzon, J., citat a Ferrer, J., 2006. Jørn Utzon : obras y proyectos = works and projects.)
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harmonia amb l’espai que les envolta”65. >¿J����@

Les característiques ideològiques del grup tampoc no deurien ser alienes a aquesta decisió 

tan rellevant del projecte. El grup CoBrA s’havia manifestat contra l’abstracció, i reivindicava 

l’ interès per l’art popular, en especial pel primitiu (en més d’una ocasió, membres del grup, 

evocant els primitius habitants de les cavernes, deixaven testimoni pintades parets i sostres 

d’habitatges compartits66���8W]RQ�GHFLGt�TXH�OD�IXVLy�YROXQWjULD�HQWUH�OD�YLGD�tQWLPD�G¶DTXHVWV�

artistes i la seva producció artística havia de quedar clarament palesa en el projecte.

(O� SURSL� 8W]RQ� V¶HQFDUUHJj� GH� GHVFULXUH� HOV� WUHWV� HVVHQFLDOV� GHO� SURMHFWH�� “L’estructura 

G¶DTXHVW� PXVHX� WH� TXHOFRP� GH� FRYD�� R� GH� IRUQ�� /D� SODQWD�OOXHUQD� TXH� UHVWD� YLVLEOH�

suggereix, al ser continuació directa de les parets del museu, aquest caràcter de caverna 

L�PRVWUD�FODUDPHQW�HO�PRWLX�GH�OD�VHYD�HVSHFLDO�FRQ¿JXUDFLy��8QD�FRYD�HQ�OD�VHYD�IRUPD�

natural, sense angles rectes, produeix, al contrari que un espai quadrangular, una marcada 

impressió de tancament. Les formes contínues, com les que trobem al museu, posen de 

manifest i ressalten les teles quadrades i les demes peces amb la mateixa força amb que 

l’horitzó circular d’un escenari ressalta a personatges i decorats. També el sol queda inclòs 

en aquest moviment continu, i aquestes formes agitades contribueixen tanmateix a la idea 

d’un museu excavat a la terra”67. >¿J��������@

Silkeborg porta a l’extrem l’interès d’Utzon en indagar, a través de la secció, la línia de terra 

GHOV�VHXV�SURMHFWHV��/D�VHFFLy�PRVWUD�XQV�FRVVRV�EXOERVRV��GH�SHU¿O�GLYHUV��FRPXQV�HQ�HO�

VHXUHPDW�VXSHULRU�D¿QDW�L�REHUW�D�OD�OOXP��(O�VHX�LQWHULRU�HV�UHFRUUHJXW�SHU�XQ�FRQMXQW�GH�

65 (Utzon, J., citat a Ferrer, J., 2006. Jørn Utzon : obras y proyectos = works and projects).
66 Ribas, R., 2005. Cota cero. DPA 21 p.65 Barcelona: Departament de Projectes d’Arquitectura de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC).
67 Utzon, J., 1963. Memoria del museo de Arte de Silkeborg. Dinamarca.
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rampes helicoidals exemptes que desplacen al visitant per les obres exposades en el seu 

descens cap a les cavernes. Degut a la inclusió d’aquestes rampes s’ha comparat aquest 

projecte amb els del Guggenheim de Wright i el Carpenter Center de Le Corbusier, però ni 

OHV�UDPSHV�LQWHULRUV�GH�6LONHERUJ�GH¿QHL[HQ�O¶HPEROFDOO�FRP�HO�*XJJHQKHLP��QL�HVWUXFWXUHQ�

el solar com el Carpenter. Sí, que es reivindiquen com a talaies privilegiades des d’on 

contemplar les peces exposades lliurement en l’espai. >¿J����@

(Q�FRWD�VXSHULRU��D�SHX�SOD��O¶DSUR[LPDFLy�D�O¶HGL¿FL�D�WUDYpV�GHO�MDUGt��PRVWUDYD�HQLJPjWLFDPHQW�

XQV� YROXPV� FHFV�� GH� SRFD� DOojULD�� GH� IRUPD� WURQFRFzQLFD�� HVFDSoDWV� REOLTXDPHQW� SHU�

afavorir les entrades de llum, tots ells disposats irregularment sobre un terreny planer. 

Contrapuntant aquestes formes ovoides, Utzon introdueix un llarg mur rectilini, apaïsat, a 

mode de tanca, que escala el solar. Una extensa marquesina, constituïda por una seqüència 

homogènia de voltes semicilíndriques de formigó completa, amb el mur descrit, el diedre 

que construeix l’accés i cobreix el vestíbul. >¿J������������@

Excepcionalment a Silkeborg Utzon arracona elements constants, essencials de la 

seva arquitectura, el basament i la cabana, utilitzant la terminologia semperiana68, per a 

submergir-se en l’arquetipus de la caverna. Un inquietant recorregut antropològic, que a 

ben segur deuria obtenir l ‘aquiescència del client Jorn.

En relació al projecte de l’Òpera, Silkeborg admet determinades analogies: Comparteix un 

registre fortament polisèmic de determinats elements essencials del projecte, evocatius de 

EXGHOOV��JHUUHV�FHUjPLTXHV��FUjWHUV��FRYHV��IRUQV��HWF����7DPEp�XQD�FRQVWDQW��TXH�DFDEDUj�

68 Semper, G., 1989. The four elements of architecture and other writings. Cambridge, Mass: Cambridge 
University Press. p.102.



110
109



127

sent premonitòria, la de la geometrització d’aquestes superfícies corbes irregulars per 

a permetre la seva prefabricació, iniciada a rel de les “closques” de Sidney. En l’apartat 

FURPjWLF��6LONHERUJ�DFWXD�GH�QHJDWLX�GH�6LGQH\��0HQWUH�TXH�DOOj�HO�UHFREULPHQW�H[WHULRU�GH�

OHV�YROWHV�HUD�G¶DSODFDW�FHUjPLF�EODQF�L� O¶LQWHULRU�GH�OHV�VDOHV�XWLOLW]DYHQ�FRORUV�YLXV��DTXt�

l’interior de les sales són totalment blans i és l’exterior dels grans lucernaris els que es 

tracten en colors intensos.

Si a Sidney Utzon remet el projecte a les visions de les plataformes maies i asteques, 

en el seu viatge a Mèxic, a Silkeborg, el buit capturat dins les concavitats cavernoses, 

podrien vincular-se a un altre viatge anterior, a París, on l’arquitecte coneix Léger i Le 

&RUEXVLHU�SHUz��VREUH�WRW��+HQU\�/DXUHQV��DPLF�GH�OD�IDPtOLD��6HJRQV�*LHGLRQ��VHUj�G¶HOO�GH�

TXL�DSUHQGUj�D�YDORUDU�HVSDFLDOPHQW�HO�EXLW��TXL�O¶HQVHQ\DUj�D�FRQVWUXLU�IRUPHV�D�O¶DLUH�L�D�

¿JXUDU�OD�VXVSHQVLy�GHO�PRYLPHQW69.

(OV�SURMHFWHV�G¶2GHQVH�L�6LONHERUJ�RIHUHL[HQ�XQ�GREOH�¿QDO�D�OD�SUHVqQFLD�GH�OHV�SODWDIRUPHV�

en l’obra d’Utzon: Odense, superposant en el mateix projecte la darrera plataforma amb el 

primer exemple explícit de la nova etapa que l’Utzon constructor inaugura: ”l’arquitectura 

DGGLWLYD´��6LONHERUJ��WUDQV¿JXUDQW�OD�OtQLD�GHO�WHUUD�GHOV�DUTXHWLSXV�GH�FDEDQD�HQ�VRVWUH�GH�

FRYD��&RP�DTXHOO�UHPRWV�³WHOOV´�PHVRSRWjPLFV´��RQ�HOV�HVWUDOOV�GHO�WHPSV�IRQLHQ�L�DPXQWHJDYHQ�

HO�EDVDPHQW�PDVVLX�GH�WHUUD�GHOV�]LJJXUDWV�SHU�D�FRQVWUXLU�OD�QRYD�KRULW]RQWDOGH�O¶DOWLSOj�70

69 (Fromonot, F., 1998. Jorn Utzon: architetto della Sydney Opera House. p. 34)
70�$O������O¶$MXQWDPHQW�YD�GHVHVWLPDU�HO�SURMHFWH��IUXLW�GHOV�GXEWHV�JHQHUDWV�SHU�OHV�VHYHV�IRUPHV�VXEWHUUjQLHV��
El 1971 Utzon va presentar una nova versió, en aquest cas ja dins l’estructura formal de l’Arquitectura additiva, 
que tampoc s’acabaria construint. >¿J����@





L’escr i t  de J .  Utzon “Plat forms and Plateaus:  Ideas of  A Danish Architec t” 
fou publicat l ’any 1962 al n.10 de  la revista Zodiac.  Tot i  que l ’art i c l e  t ingué 
un espec ial  ressò entre e ls  arquitec tes de la seva generació ,  a l ’autor d’aquest 
trebal l  no l i  consta que l ’ escr i t  tornés  a ser publicat íntegrament.  Les nombroses 
transcr ipc ions real i tzades en di ferents idiomes i   mit jans espec ial i tzats han re-
produït  tan sols  la primera part del  seu escr i t ,  que fa re ferència a les seves sensa-
c ions sobre grans  plataformes històriques,  en part i cular les  mesoamericanes,  i   a 
algunes re f l exions genèriques sobre e l  tràf i c  contemporani a la c iutat europea. 
Resta, però,  una part s igni f i cat iva de l ’ escr i t ,  dos terços en extensió,  dedicada a 
l ’ exposic ió de les  seves pròpies plataformes ( les  contingudes en e ls  que e l  propi 
arquitec te  bate jaria com “projec tes-al t iplà”) proposades en l ’ escr i t  com a corre lat 
profess ional de les  re f l exions plasmades a l ’ inic i  de l ’ escr i t .  Aquesta omissió ,  i  
l ’acurada composic ió gràf i ca de l ’art i c l e  or ig inal ,  previs iblement supervisat per 
Utzon, està en la base de la dec is ió de transcr iure l ’art i c l e  en format de facs ímil ,  
respectant per tant  la seva estructura formal,  tan sols  al terat per la traducc ió ,  respectant per tant  la seva estructura formal,  tan sols  al terat per la traducc ió ,  
per primer cop, de l ’ escr i t  al  català.

3.6.1. FACSÍMIL. L’escrit de J. 
Utzon “Platforms and Plateaus: 
Ideas of A Danish Architect” 
fou publicat l’any 1962 al n.10 
de la revista Zodiac. Tot i que 
l’article tingué un especial 
ressò entre els arquitectes de 
la seva generació, a l’autor 
d’aquest treball no li consta 
que l’escrit tornés a ser publicat 
íntegrament. Les nombroses 
transcripcions realitzades en 
diferents idiomes i mitjans 
especialitzats han reproduït 
tan sols la primera part del seu 
escrit, que fa referència a les 
seves sensacions sobre grans 
plataformes històriques, en 
particular les mesoamericanes, i 
D�DOJXQHV�UHÀH[LRQV�JHQqULTXHV�
VREUH�HO�WUj¿F�FRQWHPSRUDQL�D�OD�
ciutat europea. Resta, però, una 
SDUW�VLJQL¿FDWLYD�GH� O¶HVFULW��GRV�
terços en extensió, dedicada a 
l’exposició de les seves pròpies 
plataformes (les contingudes 
en els que el propi arquitecte 
EDWHMDULD�FRP�³SURMHFWHV�DOWLSOj´��
proposades en l’escrit com a 
correlat professional de les 
UHÀH[LRQV� SODVPDGHV� D� O¶LQLFL�
de l’escrit. Aquesta omissió, i 
O¶DFXUDGD�FRPSRVLFLy�JUj¿FD�GH�
l’article original, previsiblement 
VXSHUYLVDW�SHU�8W]RQ��HVWj�HQ�OD�
base de la decisió de transcriure 
l’article en format de facsímil, 
respectant per tant la seva 
estructura formal, tan sols alterat 
per la traducció, per primer cop, 
GH�O¶HVFULW�DO�FDWDOj�



2-5. Plataformes, Yucatan, Mexico

La plataforma, utilitzada com a 
element arquitectònic, resulta 
quelcom fascinant. Em va captivar per 
primera vegada a Mèxic, durant un 
viatge d'estudis que vaig realitzar el 
1949. Allà vaig trobar una gran 
varietat de plataformes, diferents tant 
perper la seva grandària com per la seva 
concepció. Moltes d'elles es troben 
aïllades, envoltades només per la 
natura.
Totes les plataformes mexicanes van 
ser ubicades i construïdes per artistes 
que van fer gala d'una gran 
sensibilitat en la seva apreciació de 
l 'entorn natural i d'una gran 
profunditat en la seva concepció del 
disseny. Irradia d'elles una gran força. 
QuanQuan un les sent sota els peus 
experimenta la mateixa sensació de 
fermesa que emana d'un massís rocós.
Vull donar alguns exemples de la 
brillant concepció que les recolza. En 
Yucatán, a Uxmal i en Chichen Itza 
s'han seguit els mateixos principis, 
basats en l 'existència d'entorns 
naturals similars. La regió de Yucatán 
és una planicie coberta per una selva 
inaccessibleinaccessible d'alçada uniforme i 
definida. En aquesta selva, els maies 
vivien en poblats envoltats de petites 
parcel·les de terreny desbrossades pel 
conreu i tenint com a fons, i també 
com a sostre, la jungla calorosa i 
humida. No hi havia llargues visuals 
nini era possible realitzar moviments 
cap amunt o avall.

En introduir l 'ús de la plataforma amb 
el seu nivell superior situat a la 
mateixa altura que les copes dels 
arbres, els maies van descobrir 
sorprenentment una nova dimensió de 
la vida, en consonància a la seva 
devoció als déus. Sobre aquestes altes 
plataformesplataformes -moltes de les quals tenen 
una longitud de cent metres- varen 
construir els seus temples. Des d'allà 
tenien accés al cel, els núvols, la brisa 
i a  aquella gran planícia oberta en 
què, de sobte, s 'havia convertit 
l 'anterior tedi selvàtic. Gràcies a 
aquestaquest artifici arquitectònic varen 
canviar totalment el paisatge i varen 
dotar a la seva experiència visual 
d'una grandesa només comparable a la 
grandesa dels seus déus.
Encara avui es pot experimentar 
aquesta mateixa meravellosa variació 
de sensacions que es produeix en 
passar de la selva tancada al vast 
espai obert que s'aprecia des de dalt 
de la plataforma. És un sentiment 
similar al que vivim a Escandinàvia 
quanquan després de setmanes 
d'interminable pluja, núvols i foscor, 
apareix novament el sol.



6-8. Monte Alban

També a l 'Índia i a l 'Orient, sense 
oblidar les acròpolis i el Mig Orient, 
moltes plataformes meravelloses de 
diferents tipus constitueixen la base 
de composicions arquitectòniques 
magníficament concebudes. Alguns 
exemples:
UnaUna de les més destacades és la 
mesquita d'Old-Delhi. Està envoltada 
per les construccions del mercat i els 
basars, ubicats al seu torn dins d'un 
garbuix de trànsit,  gent, animals, 
soroll i  edificis. Elevada entre tres i 
cinc metres pel que fa a tot aquest 
món,món, s 'estén l 'enorme plataforma de 
vermella pedra sorrenca, envoltada 
per arcades. En tres dels costats de la 
plataforma les arcades estan tancades 
per parets, de manera que només a 
través del quart costat es pot mirar 
cap avall i  establir contacte amb el 
desordredesordre i la vida de la ciutat. Dins 
d'aquesta platja o plataforma 
s'experimenta una profunda sensació 
de lunyania i de pau.



Amb mitjans tan escassos es va 
obtenir un efecte que cap arquitecte o 
client podria haver somiat 
prèviament.
ElsEls habitatges i els temples xinesos 
deuen molta part  de la sensació de 
fermesa i seguretat que transmeten al 
fet que es recolzen sobre una 
plataforma, element que sol tenir les 
mateixes dimensions que el sostre, o 
de vegades més grans, d'acord amb la 
importànciaimportància de l 'edifici. El joc entre 
la coberta i la plataforma produeix un 
efecte màgic. 
El pis, a les cases tradicionals 
japoneses, és una delicada plataforma 
tractada com si fos un pont. És una 
cosa així com el sobre d'una taula. És 
un moble. A les cases japoneses ens 
atrauen els terres, així com a les 
cases europees ens atrauen les parets. 
EnEn una casa europea un vol seure al 
costat de la paret, en el Japó vol seure 
sobre al terra, més que caminar-hi. La 
vida, a les llars japoneses, s 'expressa 
en els moviments de seure, de jeure o  
de caminar gairebé quatre grapes. 
Contràriament a la sòlida sensació de 
rocaroca que ofereixen les plataformes 
mexicanes, aquí un se sent com si 
estigués aturat sobre un petit pont de 
fusta, dimensionat només per sostenir 
el nostre pes i ni un bri més. Un 
refinament que s'agrega a 
l 'expressivitat de les plataformes 
japonesesjaponeses és l 'èmfasi horitzontal 
conferit a l 'espai pel moviment de les 
portes corredisses i les mampares, 
mentre que les línies negres, que 
marquen les vores de les estores, 
accentuen l 'atractiva superfície del 
pis. 
Contra el fons d'aquesta arquitectura 
tranquil·la, lineal i de colors 
naturals-però igualment efectiva i 
encantadora-, les dones japoneses es 
mouen silenciosament com exòtiques 
papallones, embolicades en els seus 
quimonos de seda alegrement 
acolorits.acolorits. Un altre exemple mexicà és 
Monte Albán, un lloc enginyosament 
escollit per adorar els déus. 
L'ordenament, o l 'adaptació, realitzat 
per l 'home en aquest lloc ha donat 
com a resultat un fet més important 
encara que la naturalesa mateixa, 
conferint-liconferint-li al mateix temps un alt 
contingut espiritual.
La petita muntanya, Monte Albán, 
gairebé una piràmide, domina tres 
valls a prop de la ciutat d'Oaxaca, al 
sud de Mèxic. La muntanya està 
truncada, i aquesta espècie d'altiplà 
superior mesura aproximadament uns 
500 per 300 metres. Mitjançant la 
construccióconstrucció d'escalinates i edificis 
terrassats sobre la vora de la 
plataforma, i mantenint la part 
central de aquesta a un nivell inferior, 
el cim de la muntanya es va convertir 
en alguna cosa completament 
independent que flota en l 'aire, 
separatseparat de la terra. Des de dalt no es 
veu res més que el cel i els núvols que 
passen: un nou planeta.



Alguns dels meus projectes dels anys 
més recents es basen sobre l 'ús 
d'aquest element: la plataforma. A més 
dede la seva força arquitectònica, la 
plataforma subministra un bon recurs 
per resoldre els actuals problemes de 
trànsit.  El simple fet que els 
automòbils puguin passar per sota 
d'una superfície reservada al trànsit de 
vianants ofereix moltes possibilitats 
d'utilització.d'utilització.
Gran part de les nostres boniques 
places europees es deterioren a causa 
dels automòbils. Els edificis, que 
abans "conversaven entre si" a través 
d'una plaça, ja sigui perquè estiguessin 
ordenats en sistemes axials o en 
composicions equilibrades, ara ja no 
hoho poden fer perquè el flux del trànsit 
els separa. La velocitat i el 
comportament sorprenentment sorollós 
dels vehicles ens fan fugir de les 
places, llocs que abans utilitzàvem per 
passejar tranquil ·  lament.
En alguns dels esquemes que mostrem 
hi ha diversos nivells de trànsit 
plantejats sota d'una plataforma (per a 
moviment de vianants cobert, per al 
trànsit de vehicles i per a 
estacionament). Els edificis estan 
ubicats a la part superior de la 
plataformaplataforma i es relacionen els uns amb 
els altres dins d'una composició que no 
resulta pertorbada pel trànsit.
En el projecte per l 'Òpera de Sydney, 
la idea rectora va ser fer que la 
plataforma tallés l 'edifici com un 
ganivet separant completament les 
funcions primàries de la secundàries. 
A la part superior de la plataforma, 
l 'espectador rep l 'obra d'art acabada, a 
la part inferior es prepara.la part inferior es prepara.
És molt important mostrar la força 
expressiva de la plataforma i no 
destruir-la amb les formes que es 
construeixen sobre 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,  queden suspesos més amunt o 
més avall sobre “el plateau”#. El 
contrast de formes i el constant canvi 
d’alçàries entre aquests dos elements 
donendonen 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”.





14-19 Fotografia de la maqueta de l’Opera de Sidney House`









Elviria
L'àreaL'àrea de concurs  per a aquesta 
ciutat està en una posició 
meravellosa al mar Mediterrani, per 
tant les vistes al mar han de ser el 
motiu dominant en la planificació  
d'aquest districte. Així que tots els 
edificis d'aquest esquema s'han 
d'emplaçard'emplaçar  sense destruir el 
contacte visual amb el mar, no 
importa com de lluny de la platja 
estiguin . Un estudi de les qualitats 
especials del terreny revela que hi 
ha alguns punts d'aquest gran país 
que es destaquen com a trets 
distintiusdistintius de tota la zona, punts en 
què es té la temptació de 
concentrar-se.
La primera d'elles és on les 
muntanyes es troben amb la plana, 
just abans de la seva desembocadura 
a la platja. Aquest punt ha estat 
seleccionat per a  situar  el nostre 
centre comercial i els hotels, 
restaurants, etc. L'altre és a la part 
altaalta de les muntanyes, on alguns 
altiplans clarament definits es 
perllonguen  cap en  fora com a dits,  
de forma molt dramàtica. Aquest 
punt llunyà ha estat elegit per situar 
el  nostre calm centre humanístic.  

Esquema del concrus per a Elvira, 1960.
20-21-22 Secció Planta i plànol del centre 
Humanístic.



Esquema del concur per a l’Exposició Universal , Copenhagen
1959.
26. Secció
27. Planta Baixa.
28. Secció.
29. Planta Coberta.







Projecte per a un Institut prop d’Elsinore, Dinamarca, Primer 
Premi del Concurs, 1958.
30. Secció
31. Planta Baixa





Projecte per a un Institut prop d’Elsinore, Dinamarca. 
Primer Premi del Concurs, 1958.
32. Planta Coberta.
33. Secció.





El sostre es pot suspendre des de dalt,  
es pot estendre arreu o pot saltar per 
sobre teu en un gran salt o en molts 
petits. El problema és dominar la 
impermeabilització, els requisits 
estructurals i la protecció tèrmica en 
una producció massiva d'elements, que 

combinats poden donar diferents 
formes al sostre, un bon problema per 
a ser resolt.
Aquesta plataforma de la  casa-pati  
mostra un  caracteritzat conjunt de  
cobertes  format per un element d'alt 
valor  compositiu.
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Infinites variacions   de la 
plataforma-idea són possibles. Un altre 
exemple es troba en el petit centre 
comercial, on les compres es duen a 
terme en el centre del cràter, en la 
secció inferior d'una mena de volcà  i 
on, des de sota,  té lloc el lliurament de 
lesles mercaderies  de manera poc 
molesta.
En els "projectes-altiplà" s'han de 
resoldre moltes dificultats tècniques. 
Una d'elles, el problema del drenatge 
d'aigües pluvials, que és important, 
s 'ha resolt a l 'esquema de l 'Òpera de 
Sidney d'una manera senzilla en 
col·laboració amb l 'enginyer 
estructuralestructural Ove Arup. Les lloses 
plegades, de forma cònica  i buidat 
reduït en la seva part superior, creen 
un sistema de drenatge ideal per a la 
superfície de la plataforma de granit. 
Les lloses de  granit,  de 2x1 metres i 3 
polzades de gruix, tenen les juntes  
lleugeramentlleugerament separades  perquè la 
pluja pugui córrer a través i es 
recolzen horitzontalment sobre els 
cantells de  les lloses plegades, de 
manera que el conjunt de la  
plataforma esdevé un colador.

Esquema per a Centre Comercial.
36. Secció.
37. Planta Baixa.
38. Planta.
39. Planta Coberta.
40. Secció.







L'enorme i  modern  aeroport  tipus 
"dits de mà" és des de molts punt de 
vista irracional. Tant l 'avió com 
l'automòbil poden conduir fins a un 
punt determinat amb absoluta precisió.  
Deixant-los coincidir un sobre l 'altre i 
introduint  la quantitat necessària de 
forjatsforjats enmig pel tràfec    d'equipatges, 
duana,  control de passaports i  sales 
d'espera, els passatgers i els seus 
equipatges poden ser transferits amb la 
menor distància possible des de 
l 'automòbil fins d'avió per mitjà 
d'ascensors.



Esquema per a un Institut prop d’Elsinore, Dinamarca.
Tercer Premi del Concurs, 1958.
50. Secció.
51. Planta Ubicació.

La plataforma en l 'esquema de l 'escola 
secundària es troba en un paisatge 
lleument ondulat, i  subratlla, per la 
seva perpendicularitat i  rectitud, els 
moviments suaus del paisatge.
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3.6.2. SOBRE L’ESCRIT “PLATFORMS AND PLATEAUS: IDEAS OF A DANISH 

ARCHITECT”

En aquest reconegut article Utzon faria un sentit al·legat en favor de la plataforma, no tan 

VROV�HQ�WDQW�TXH�HOHPHQW�VXEVWDQWLX�GH�OD�JUDQ�DUTXLWHFWXUD��VLQy�WDPEp�FRP�D�VROXFLy�H¿FDo�

a determinats problemes urbans contemporanis. A la darrera part, més coneguda l’arquitecte 

desvelaria les estratègies que reclamava a les plataformes dels seus propis projectes, que 

actuen en l’escrit com a correlat íntim d’aquelles transcendents experiències.

Un parell d’apunts previs sobre l’entorn cronològic de l’escrit.

��� /¶DUWLFOH�� SXEOLFDW� D� O¶DQ\� ������ FRLQFLGHL[� DPE� OD� ¿QDOLW]DFLy� GH� OD� SODWDIRUPD� GH�

Sidney, començada tres anys abans, i el corresponent inici de les obres de les voltes. És 

paradoxalment la primera plataforma construïda. Entre els sis anys que separen la data 

del concurs de Sidney i la de l’article en qüestió, Utzon havia realitzat, com s’ha analitzat 

en l’apartat anterior, un nombre considerable de projectes. La majoria d’ells, els més 

importants, tenien en la plataforma un dels seus elements essencials. De fet, costa trobar-

QH�DOJXQ�TXH�QR�O¶LQFRUSRUL��3HUz�WRW�L�DL[t�¿QV�6LGQH\�HQFDUD�QR�Q¶KDYLD�SRJXW�FRQVWUXLU�FDS��

Amb la construcció de la plataforma de l’Òpera, Utzon podia ja aportar un exemple propi, a 

PRGH�GH�FRUUHODW�SUjFWLF�GH�OHV�VHYHV�UHÀH[LRQV�WHzULTXHV�

2. Al 1961, un any abans de l’aparició d’aquest article, es publica el projecte d’Utzon per 

a l’Exposició Internacional de Copenhagen, de 195971. L’arquitecte utilitza la memòria 

71 (1961. Arkitekten, n. 12. p. 290)
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TXH� DFRPSDQ\D� OD� GRFXPHQWDFLy� JUj¿FD� GHO� SURMHFWH� SHU� D� DFXVDU� GH� SODJL�� QR� JDLUH�

veladament, a l’arquitecte Henning Larssen, antic col·laborador al seu estudi, en el concurs 

per la nova Universitat d’Estocolm (1961) >¿J����@. El projecte de Larssen, que a més 

obtingué el primer premi, estava formalment estructurat sobre una immensa plataforma 

que suportava el programa. “En relació al concurs per a la nova Universitat d’Estocolm, de 

1961, vull donar a conèixer el meu projecte per a l’Exposició Internacional de Copenhagen, 

de 1959. Ho faig per a evitar malentesos i perquè necessito pau per a poder treballar en el 

desenvolupament dels meus projectes “plateau”, creats a través d’un llarg i feixuc treball 

així com per experiències a través dels meus viatges a Mèxic, Índia i Xina72. L’objectiu 

G¶DTXHVW� WUHEDOO� KD� HVWDW� DFRQVHJXLU� XQ� HOHPHQW� XQL¿FDGRU� TXH� UHVROJXL� OHV� GHPDQGHV�

IXQFLRQDOV�GH�WUj¿F�DUTXLWHFWXUD�XQL¿FDGRUD��SHU�DO�VHX�~V�HQ�SURSRVWHV�G¶DUTXLWHFWXUD�TXH�

satisfacin les nostres noves, actuals necessitats i oportunitats”. Utzon utilitza en l’article per 

SULPHUD�YHJDGD�O¶H[SUHVVLy�³SODWHDX´��SURMHFWHV�DOWLSOj��SHU�D�DJUXSDU�HO�FRQMXQW�GH�SURMHFWHV�

seus que la contenen. La voluntat de reivindicar l’autoria de l’ús intensiu de la plataforma 

FRP�D�IUXLW�GH�OD�GHFDQWDFLy�GH�WDQWV�WUHEDOOV�L�YLDWJHV��L�DVVRFLDU�OD�DOV�WUHWV�GH¿QLGRUV�GHO�

conjunt de la seva obra, podria estar doncs en la base del posterior escrit, i del to en clau 

de manifest, que el mestre danès utilitza.

Contingut i estructura

/¶HVFULW�G¶8W]RQ��WRW�L�YHUVDU�PRQRJUj¿FDPHQW�VREUH�OHV�SODWDIRUPHV��V¶HVWUXFWXUD�QR�JDLUH�

ordenadament en tres apartats:

72 Llevat de Marroc i Mèxic, Utzon va visitar la resta de països als que fa referència en l’article, amb posterioritat 
DO�FRQFXUV�GH�O¶ÑSHUD��GH�FDPt�FDS�R�GHV�G¶$XVWUjOLD�
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a. Les visions experimentades en viatges a cultures remotes,

E��(O�WUj¿F��JHQqULTXHV�R�DSOLFDGHV�D�VLWXDFLRQV�FRQFUHWHV�

c. L’ús de la plataforma en l’obra pròpia, associada a projectes concrets.

a.�/D�SULPHUD�SDUW�GH�O¶HVFULW�HVWj�HVSHFt¿FDPHQW�GHGLFDW�D�DQDOLW]DU�GLYHUVRV�H[HPSOHV�GH�

plataformes de l’antiguitat:

- Mèxic. Les plataformes de Mèxic son les que Utzon primer cita i a les que dedica més 

HVSDL��+R�ID�LQWHUFDODGDPHQW��HQ�XQ�SDUHOO�GH�SDUjJUDIV��

(Q�HO�SULPHU�G¶HOOV�FLWD�XQ�SDUHOO�GH�FHQWUHV�FHULPRQLDOV�PjLHV�LPSRUWDQWV��DPEGyV�VLWXDWV�

a la península del Yucatan: Uxmal73 i Chichen Itzá74. Utzon fa referència als trets comuns 

del conjunt d’aquests centres cerimonials, sense concretar explícitament cap construcció 

particular d’aquestes dues ciutats antigues.

Tot i no desvelar-ho, tres de les quatre imatges75�>¿J��������@ que il·lustren aquesta primera 

descripció fan referència a una construcció de Chichen Itzá: l’observatori astronòmic 

anomenat “el Caracol”. La construcció, destaca singularment per un volum cilíndric, 

recorregut interiorment per una escala espiral que li atorga el nom i que es diposita sobre 

una plataforma rectangular, com esdevé a la resta de construccions de l’antiga ciutat (veure 

73� 8[PDO� IRX� XQD� ORFDOLWDW�PDLD� GHO� SHUtRGH�&OjVVLF�� VLWXDGD� D� OD� UHJLy� GH�3XXF�� D� OD� SDUW� RFFLGHQWDO� GH� OD�
Península del Yucatan. Del conjunt en destaca el “Palau del Governador”, per molts autors considerat un dels 
PLOORUV�H[HPSOHV�GH�O¶DUTXLWHFWXUD�PHVRDPHULFDQD��OD�³3LUjPLGH�GHO�$GLYLQR´�L�HO�³&XDGUiQJXOR�GH�ODV�0RQMDV´
74 &KLFKpQ�,W]i�IRX�WDPEp�XQD�FLXWDW�PDLD�GHO�SHUtRGH�&OjVVLF��VLWXDGD�D�OD�SDUW�VHSWHQWULRQDO�GHO�<XFDWDQ��(OV�
PRQXPHQWDOV�HGL¿FLV�GH� OD�*UDQ�(VSODQDGD�GH�&KLFKpQ�,W]i�HVWDYHQ�SUHVLGLWV�SHU� OD�� WDPEp�DQRPHQDGD�³el 
Castillo”��XQ�GHOV�HGL¿FLV�PpV�DOWV�L�QRWDEOHV�GH�O¶DUTXLWHFWXUD�PDLD��
75 Gendrop, P. i Heyden, D., 1989. Arquitectura Precolombina. Madrid: Aguilar. Fig.278 i 279
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planta adjunta). La quarta il·lustració, que s’intercala entre les altres tres, correspon a un 

croquis� >¿J����@��'H� O¶HVTXHPjWLF�GLEXL[� VH¶Q�GHVSUqQ�TXH�8W]RQ�V¶LQWHUHVVD�PpV�SHU� OD�

QRFLy�DEVWUDFWD�GH�SODWDIRUPD��GH� OD�TXH�REYLD� WRWD� ¿JXUDFLy�� TXH�SHU�DOJXQD�HGL¿FDFLy�

HQ� FRQFUHW�� (O� SHX� GH� IRWR� DJUXSD� HVTXHPjWLFDPHQW� OHV� TXDWUH�� ³3ODWDIRUPHV��<XFDWDQ��

Mèxic”.

La narració de la sensació espacial incorpora una interessant analogia sobre el doble 

UHJLVWUH�GH�OD�FRSD�G¶DUEUH��HQ�WDQW�TXH�XQLWDW�GH�FRQVWUXFFLy�GHO�ERVF�VHOYjWLF��/D�GLIHUqQFLD�

de cota de la seva visió transmuta, el que era el sostre inexpugnable del sota bosc, en la 

catifa il·limitada en que es transforma la percepció per sobre de les seves copes76. És a 

dir, d’aquestes plataformes es valora la capacitat de la seva secció per a enlairar la línia de 

terra i, en conseqüència, accedir des d’aquesta nova cota a d’altres horitzons.

(Q�HO�VHJRQ�SDUjJUDI�VREUH�OHV�SODWDIRUPHV�D�0q[LF��O¶DUTXLWHFWH�FLWD�0RQWH�$OEDQ77. Per sobre 

GH�OD�YjOXD�FRQFUHWD�G¶DOJXQD�G¶DTXHVWHV�FRQVWUXFFLRQV��SUREDEOHPHQW�D�8W]RQ�O¶LQWHUHVVpV�

les condicions de l’emplaçament i l’espai buit de la gran esplanada/plaça central, d’uns 

400 per 200 metres de costat, acotada longitudinalment per les plataformes nord i sud. 

L’elevació de les seves construccions perimetrals construeix, en secció, un recinte còncau 

76 “En aquesta selva, els maies vivien en poblats envoltats de petites parcel·les de terreny desbrossades pel 
conreu i tenint com a fons, i també com a sostre, la jungla calorosa i humida. No hi havia llargues visuals ni 
era possible realitzar moviments cap amunt o avall. En introduir l’ús de la plataforma amb el seu nivell superior 
situat a la mateixa altura que les copes dels arbres, els maies van descobrir sorprenentment una nova dimensió 
de la vida, en consonància a la seva devoció als déus”
77 Els seus orígens daten del 600 a. de C., però l’excepcional conjunt del centre cerimonial es desenvolupa al 
OODUJ�GH�TXLQ]H�VHJOHV��¿QV�D�OD�¿�GHO�SULPHU�PLOāOHQQL��'RPLQDQW�OD�YLVLy�GH�WUHV�YDOOV�GH�OD�UHJLy�G¶2D[DFD��DTXHVW�
immens turó, s’elevava uns 400 metres, des d’on s’esgraonava cap vall la resta de la ciutat. El resultat fou una 
extensa successió de plataformes i esplanades, més de 2000, constituint un excepcional paisatge de buits i 
plens. (Gendrop, P. i Heyden, D., 1989. Arquitectura Precolombina. p. 55)
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que, com a joc homotècic, es repeteix a l’interior de la plataforma nord78. 

A diferència d’Uxmal i de Chichen Itzá, el que atrau aquí a Utzon és la densitat del buit, 

OD�FDSDFLWDW�G¶DOWHUDU�L�FRQVWUXLU�XQ�QRX�SDLVDWJH��/¶DUTXLWHFWXUD�HVGHYp�DFFLGHQW�JHRJUj¿F��

FRP�8W]RQ�SURFXUj�DPE�OHV�VHYHV�SODWDIRUPHV�

1R�pV�GRQFV�G¶HVWUDQ\DU�TXH�GH� OHV� WUHV� LPDWJHV�DPE�TXH�8W]RQ� LOāOXVWUD�0RQWH�$OEjQ��

GXHV�IRWRJUD¿HV�HPIDWLW]LQ�OD�FRQVWUXFFLy�GHO�EXLW��/D�SULPHUD�G¶HOOHV�>¿J����@�correspon a 

O¶DQRPHQDW�³&RPSOH[�,9´��XQD�FRQVWUXFFLy�UHFWDQJXODU�GH¿QLGD�SHU�GRV�YROXPV�SULVPjWLFV�

desiguals recintats i cosits per un pati central. Es tracta d’una de les nombroses construccions 

que delimita amb una de les seves cares menors la gran esplanada central, anomenada 

Gran Plaça79. La segona imatge >¿J����@, més general, mostra el costat oriental de la Gran 

Plaça vista des de la plataforma nord80. La darrera il·lustració >¿J����@, un croquis, ens 

mostra el buit que presideix la secció transversal. El peu de foto de l’escrit agrupa les dues 

imatges sota el títol Monte Alban.

De la plataforma de Monte Alban, com a conjunt, Utzon en destaca la seva capacitat per a 

construir un univers propi al seu interior. Un cop acotat el recinte, és la planta el que preval. 

$�DTXHVW�PDJQt¿F�HSLVRGL�HVSDFLDO�8W]RQ�UHPHW�SRVWHULRUPHQW�OD�VHFFLy�GHO�VHX�SURMHFWH�

per a l’Expo Internacional de Copenhagen.

(Q�O¶HVFULW�MD�QR�DSDUHL[HUDQ�PpV�IRWRJUD¿HV��7RW�VyQ��SULPHUDPHQW��FURTXLV��L�SRVWHULRUPHQW�

IRWRV�GH�OD�LPPHQVD�PDTXHWD�GH�6LGQH\�L��SHU�~OWLP��GRFXPHQWV�JUj¿FV�G¶DOWUHV�SURMHFWHV�

propis.

78 “...i mantenint la part central de aquesta a un nivell inferior, el cim de la muntanya es va convertir en alguna 
FRVD�FRPSOHWDPHQW�LQGHSHQGHQW�TXH�ÀRWD�HQ�O¶DLUH��VHSDUDW�GH�OD�WHUUD��'HV�GH�GDOW�QR�HV�YHX�UHV�PpV�TXH�HO�FHO�
i els núvols que passen: un nou planeta”. (Utzon, J,. 1962. Platforms and Plateaus: Ideas of a Danish architect. 
Zodiac, nº 10 p.116)
79 (Gendrop, P. i Heyden, D., 1989. Arquitectura Precolombina��)LJ����L�¿J����
80 (Id. Fig.70)
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Sorpresivament, a la maquetació d’aquestes plataformes mexicanes, Chichen Itzá i Monte 

$OEiQ�� WRW� L� TXH�JUj¿FDPHQW� OHV� LPDWJHV�HVWDYHQ�DJUXSDGHV�HQ�XQD�GREOH�SODQD��8W]RQ�

intercala entre unes i altres la narració d’altres exemples de plataformes, d’India, Japó i 

Xina, amb una breu menció a l’Acròpolis, única plataforma occidental citada en l’article.

- Índia. 8W]RQ�H[HPSOL¿FD�OHV�SRUWHQWRVHV�SODWDIRUPHV�tQGLHV�D�WUDYpV�GH�OD�*UDQ�0HVTXLWD�

de Delhi, principal lloc de culte dels musulmans de la ciutat81.La construccióes sustenta 

sobre una extensa plataforma a la que s’accedeix per tres dels quatre costats del recinte 

rectangular que la delimita. El pati resultant, obert a ponent, esdevé una esplèndida atalaia 

per a contemplar la ciutat. De la plataforma Utzon en destaca la seva capacitat d’abstreure’s 

GHO�FDRV�GH�WUj¿F�L�VRQRU�TXH�O¶HQYROWD82 així com la condició privilegiada de balcó sobre la 

FLXWDW��1R�OL�GHGLFD�FDS�LOāOXVWUDFLy��QL�IRWRJUD¿HV�QL�FURTXLV�

- Xina. De L’arquitectura Xinesa Utzon no cita cap exemple. En valora particularment la 

³ItUPLWDV´��TXH�OD�SUHVqQFLD�GH�OD�SODWDIRUPD�DWRUJD�LQGLIHUHQWPHQW�D�FDVHV�L�WHPSOHV��6HUj�OD�

única vegada que l’arquitecte estableix una relació mètrica entre basament i coberta, als que 

HTXLSDUD�HQ�SURMHFFLy��OOHYDW�G¶HGL¿FDFLRQV�PpV�UHOOHYDQWV�RQ�OD�VXSHUItFLH�GH�OD�SODWDIRUPD�

és superior. El senzill croquis de la secció que il·lustra l’exemple�>¿J����@ sembla centrar-se 

en la diferent dimensió longitudinal dels dos elements així com en el buit “capturat” entre el 

SHU¿O�IUDFWXUDW�GHO�SRGL�L�O¶RQGXODFLy�WUDGLFLRQDO�GH�OD�SDJRGD��'H�O¶H[HPSOH�GH�OD�SODWDIRUPD�

81 Es tracta d’una Mesquita construïda a mitjans del s.XVII. Es troba en una zona elevada a la que s’arriba per 
tres escalinates, al nord, llevant i sud. Aquestes escales comuniquen, a través de portes monumentals amb un 
gran pati obert encarat a ponent, costat on es troba la part coberta, molt reduïda en relació amb el conjunt, els 
altres tres costats estan limitats per un tancament d’arcs.
82 “Dins d’aquesta platja o plataforma s’experimenta una profunda sensació de llunyania i de pau”. (Utzon, J,. 
1962. Platforms and Plateaus: Ideas of a Danish architect. Zodiac, nº 10 p.115)
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131 Croquis de les Plataformes a Xina

xina en destaca, per tant, les seves dimensions en planta, en relació a la de la coberta.

- Japó. L’estructura formal de la plataforma japonesa és una excepció en relació a la resta 

d’exemples exposats en l’article. L’arquitecte en destaca la naturalesa de l’estructura 

porticada que sustenta la casa, que accentua la seva aparent fragilitat per la presència de 

la tarima de fusta. Utzon tampoc no selecciona cap obra arquitectònica en concret, però en 

DTXHVW�FDV�FLUFXPVFULX�OD�UHÀH[Ly�D�OD�³FDVD�WUDGLFLRQDO�MDSRQHVD´��8W]RQ�WDPSRF�QR�PRVWUD�

cap imatge concreta però, com en el cas de Xina, dibuixa un expressiu croquis�>¿J����@, 

disposat visualment sota el croquis anterior. Utzon, doncs, contraposa aquesta lleugeresa 

de plataforma japonesa amb la solidesa de les plataformes xineses.

L’estructura narrativa d’aquest primer terç de l’article retorna sorprenentment a Mèxic per 

a presentar el segon exemple de plataforma mexicana, Monte Albán. En aquest primer 

apartat veiem com Utzon barreja de dos tipus de plataformes, una d’estereotòmica (Temple 

maia i asteca) una altra de tectònica (casa japonesa). Dins la primera trobem la plataforma 

VLQJXODU� �&KLFKHQ� ,W]i�� TXH� HVWDEOHL[� UHVVRQjQFLHV� DPE� HO� SURMHFWH� GH� O¶ÑSHUD� �PHQ\V�

LQWHQVDPHQW�DPE�OD�PDMRULD�GHOV�VHXV�SURMHFWHV�DOWLSOj���R�XQD�DJUXSDFLy�GH�SODWDIRUPHV�

(Monte Alban o Teotihuacan), que remet al projecte de l’Exposició Internacional de 

Copenhagen. Dins la segona estructura formal de plataforma, encarnada per les lleugeres 

FRQVWUXFFLRQV�RULHQWDOV��FRVWD�DGVFULXUH�KL�DOJXQ�SURMHFWH�G¶8W]RQ�PpV�HQOOj�GHO�SULPHU�WUDP�

de la plataforma de l’Òpera. Excepcionalment, un projecte de la primera etapa, el complex 

esportiu d’Aarhus (1947) suportat sobre lleus plans horitzontals. Poc però eloqüent balanç 

entre ambdues nocions contraposades de plataformes.
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b.�(O�VHJRQ�WHUo�GH�O¶HVFULW�HVWj�GHGLFDW�D�XQ�SUREOHPD�FRQWHPSRUDQL��HO�WUj¿F��L�D�OD�VROXFLy�

que la plataforma hi proporciona >¿J����@�� 6¶HVJULPHL[HQ� UHSHWLGDPHQW� UHÀH[LRQV� TXH�

reivindiquen la “utílitas” de la plataforma. Com únic exemple es cita la situació degradada 

de les “belles places europees”, envaïdes per la insolent presència dels cotxes. Malgrat la 

YHKHPqQFLD�GH�OHV�UHÀH[LRQV�8W]RQ�QR�GHGLFD�DO�WUj¿F�FDS�LOāOXVWUDFLy�HVSHFt¿FD��WRW�L�TXH�

DTXHVWD�PDWHL[D�SjJLQD�FRQWp�WUHV�FURTXLV��(O�SULPHU�G¶HOOV�UHSUHVHQWD��FRP�FDS�DOWUH�GLEXL[�

G¶8W]RQ�� HO� ELQRPL� EDVDPHQW�FREHUWD�� (O� FURTXLV�� G¶H[WUDRUGLQjULD� IRUoD� SRqWLFD�� PRVWUD�

senzillament un fragment de mar, limitat per la línia de l’horitzó, sobre el que es projecta 

O¶RPEUD�G¶XQ�FRQMXQW�GH�Q~YROV�TXH�ÀRWHQ�D�SRFD�DOojULD� >¿J����@. Probablement aquest 

H[SUHVVLX�FURTXLV�IRV�OD�WUDGXFFLy�JUj¿FD�GH�OHV�GDUUHUHV�UHÀH[LRQV�TXH�8W]RQ�UHDO,W]i�VREUH�

l’abstracció sensorial que es viu a la plataforma de Monte Alban: “el cim de la muntanya 

HV�YD�FRQYHUWLU�HQ�DOJXQD�FRVD�FRPSOHWDPHQW�LQGHSHQGHQW�TXH�ÀRWD�HQ�O¶DLUH��VHSDUDW�GH�OD�

terra. Des de dalt no es veu res més que el cel i els núvols que passen: un nou planeta”.

c. Al darrer terç de l’escrit Utzon remet a l’obra pròpia. Es citen projectes propis en que 

OD�SODWDIRUPD�DSDUHL[�³FRP�D�SXQW�GH�SDUWLGD´��/¶DUTXLWHFWH�MXVWL¿FD�OD�SUHVqQFLD�G¶DTXHVW�

element adduint diferents arguments: 

��(Q�SULPHU�OORF��HVWHQHQW�OHV�UHÀH[LRQV�GH�SDUjJUDIV�DQWHULRUV�VREUH�HO�WUj¿F��SHU�OD�FDSDFLWDW�

de la plataforma, a través de la secció, en salvar satisfactòriament la disfunció entre el cotxe 

L�HO�YLDQDQW��$�PpV��FRP�H[FXUV��HQ�HO�FDV�FRQFUHW�GH�O¶ÑSHUD�GH�6LGQH\�HO�SHU¿O�GH�OD�VHFFLy�

UHWDOOD�³FRP�XQ�JDQLYHW´�OHV�IXQFLRQV�SULPHULHV��UHSUHVHQWDFLy��L�VHFXQGjULHV��SUHSDUDFLy��

GHO�SURJUDPD��6¶LQVLVWHL[��GRQFV��HQ�OHV�ERQGDWV�XWLOLWjULHV�GH�OD�SODWDIRUPD��HQ�VHFFLy��MD�

sigui externa o internament.
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- La segona raó que l’arquitecte esgrimeix per a defensar l’ús de la plataforma en l’obra 

SUzSLD��pV�OD�VHYD�³IRUWD�SUHVqQFLD�DUTXLWHFWzQLFD´��/D�MXVWL¿FDFLy�DFDEDUj�GHULYDQW�HQ�GREOH�

recomanació: Mostrar la nuesa de la plataforma, en tant que expressió d’una idea, i evitar 

un sostre pla que manllevi la seva horitzontalitat. L’Òpera de Sidney i l’Escola de Elsinor 

són els exemples seleccionats per a il·lustrar aquesta relació intensa entre basament i 

coberta. 

Els altres dos croquis�>¿J��������@�TXH�FRPSOHWDYHQ�OD�FROXPQD�JUj¿FD�HQFHWDGD�DPE�HO�

croquis del núvols mostraven eloqüentment aquests atributs formals entre la plataforma i la 

coberta que Utzon pretén introduir en els seus projectes. Com en el cas anterior cadascun 

G¶HOOV�IHLHQ�GH�WUDGXFFLy�YLVXDO�DOV�SDUjJUDIV�UHVSHFWLXV��“És molt important mostrar la força 

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

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, queden 

suspesos més amunt o més avall sobre “el plateau”. 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”.

8W]RQ�LQWURGXwD�HQ�DTXHVW�¿QDO�GH�SDUjJUDI�XQD�EUHX�OORD�D�OHV�WqFQLTXHV�FRQWHPSRUjQLHV�

de construcció en formigó armat, en tant que possibilitaven la lliure expressió de formes. 

Tota una premonició de la propera nova etapa de l’Utzon constructor.

La majoria d’autors clouen aquí aquest article. (pp113-117). Però en realitat l’escrit continua 

DO� OODUJ� G¶XQD� YLQWHQD� GH� SODQHV� PpV�� HQ� OHV� TXH� 8W]RQ� PRVWUD� GRFXPHQWV� JUj¿FV� GH�
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diversos projectes propis on la plataforma hi és present de manera substantiva, de vegades 

acompanyats de breus escrits, a mode de memòria d’intencions (pp118-140). Projectes 

il·lustrats per ordre d’aparició: Elviria (1960), Exposició Universal de Copenhagen (1959), 

Institut a Elsinor-primera versió (1958), Croquis de Casa a Bayview (sense explicitar 

la referència), Mercat a Helsingborg (1960), Òpera de Sidney (1956-73), avantprojecte 

d’Aeroport (1958) i Institut a Elsinor-segona versió (1958).

Sorprèn l’aparent desordre expositiu, particularment d’aquesta darrera part de l’escrit, que 

FORX�DEUXSWDPHQW�HQ�XQ�EUHX�SDUjJUDI�SHUWDQ\HQW�D�O¶~QLF�L�SRF�UHSUHVHQWDWLX�PDW�EXLOGLQJ�de 

la seva trajectòria, el corresponent a la segona proposta presentada al concurs de l’Institut 

a Elsinor83.Ni al projecte de l’Expo de Copenhagen ni al de la primera proposta de l’Institut 

G¶(OVLQRU�DFRPSDQ\DUj�FDS�FRPHQWDUL�DOV�GRFXPHQWV�JUj¿FV�TXH�V¶LQVHUHL[HQ�>¿J��������@

Una possible explicació de la irregularitat de l’escrit prové de la pròpia formació i interès 

de l’arquitecte, més professional que teòric de l’arquitectura. Les seves impressions sobre 

les plataformes mexicanes, índies, xineses o japoneses. Són més originals que profundes, 

IHWHV�PpV�SHU�O¶REVHUYDFLy�GH�O¶DUWHVj��TXH�ID�GH�OD�SUjFWLFD�HO�VHX�R¿FL��TXH�SHO�WHzULF��3HUz�

G¶DTXHVWD�HQ�RFDVLRQV�LQJqQXD�IUHVFRU�GH�OHV�UHÀH[LRQV��SURYp�WDQPDWHL[�HO�VHX�LQWHUqV�

Al llarg de l’escrit Utzon construeix l’argumentari reivindicatiu de la plataforma utilitzant 

registres diversos: Li reconeix una valència històrica, en tant que legat de les grans cultures 

arquitectòniques, li atorga una valència instrumental, ja sigui en l’escala urbana, on s’erigeix 

83 Aquesta versió obtingué el tercer premi del concurs. La primera versió, també analitzada en el capítol anterior 
d’aquest treball, obtingué amb una altra proposta el primer premi i, tot i no ser executada, fou objecte d’un major 
desenvolupament.



127



179

FRP�D�VROXFLy�GHO�SUREOHPD�GHO�WUj¿F��R�HQ�O¶HVFDOD�GHO�SURMHFWH��HVWUXFWXUDQW�HO�SURJUDPD�

i, per últim li associa a través de l’obra pròpia, una valència formal que el permet construir, 

sovint amb la complicitat de la coberta, esplèndides seqüències d’aproximació i accés de 

SURMHFWHV�TXH�SDFWHQ�DPE� OD�JHRJUD¿D� L�DPE� OD�KLVWzULD� OHV�FRQGLFLRQV�XUEDQHV�GHO�VHX�

emplaçament. >¿J����@





Al llarg de l’escrit Utzon construeix l’argumentari reivindicatiu de la plataforma utilitzant 

registres diversos: Li reconeix una valència històrica, en tant que legat de les grans cultures 

arquitectòniques, li atorga una valència instrumental, ja sigui en l’escala urbana, on s’erigeix 

com  a  solució  del  problema  del  tràfic,  o  en  l’escala  del  projecte,  estructurant  el  programa  

i, per últim li associa a través de l’obra pròpia, una valència formal que elpermet construir, 

sovint amb la complicitat de la coberta, esplèndides seqüències d’aproximació i accés de 

projectes  que  pacten  amb   la  geografia   i  amb   la  història   les  condicions  urbanes  del  seu  

emplaçament.
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3.7. CONCLUSIONS

ADVERTÈNCIA PRÈVIA. A la introducció del present treball s’avançava la hipòtesi de que 

el lligam indissoluble del nom d’Utzon amb el de la plataforma, al punt de fer-la esdevenir 

element constitutiu de la seva arquitectura, fou en gran mesura motivat per la suma de dos 

fets rellevants: Per guanyar, el 1956, el prestigiós concurs internacional pel SOH, a partir 

d’una monumental plataforma que emergia com una nova formació rocosa sobre la badia 

de Sidney, i per a publicar sis anys més tard, a la revista Zodiac, un article de títol prou 

eloqüent: “Platforms and Plateaus: Ideas of A Danish Architect”.

$� OD�PDWHL[D� LQWURGXFFLy� V¶DSXQWDYD� DO� UHVVz�PHGLjWLF� G¶DTXHVWD� REUD�� TXH� YD� DUULEDU� D�

representar icònicament un continent, com a probable causa del eclipsi que Sidney hauria 

pogut projectar sobre la resta de la seva producció arquitectònica i, per extensió, sobre les 

nombroses plataformes que aquesta contenia. 

Una part dels objectius d’aquest treball ha estat justament posar en valor la reiteració del gest 

KRULW]RQWDO�DPE�HO�TXH�8W]RQ�WUDoj�WDQWV�SRGLV��5HVVHJXLQW�XQ�UHFRUUHJXW�DSUR[LPDGDPHQW�

cronològic, s’han analitzat al voltant d’una vintena d’aquells projectes que contenen 

la plataforma com element substantiu. Cal afegir que la selecció realitzada en absolut 

esgota els projectes en que l’arquitecte danès fa ús de la plataforma. No apareixen, per 

exemple, cap de les plataformes que Utzon introdueix en algunes de les seves propostes 

residencials, tant individuals com col·lectives (habitatges a Helsingborg (1954-66), casa 

Banck, a la mateixa població (1958), habitatges a Elsinor (1960) o la mateixa casa per 

l’arquitecte (1963-65) a Bayview, Sidney, ni d’altres propostes urbanes, com la del concurs 

per a l’Ordenació de Frederiksberg, a Copenhagen (1959). 
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Sorprèn constatar, quasi tant com la quantitat de plataformes projectades, el fet que Utzon 

no aconseguís construir-ne cap més84. Al 1966, abans d’acomplir la cinquantena, coincidint 

amb el profund desencís provocat per l’obligada renúncia a la direcció d’obres de l’Òpera 

GH�6LGQH\��8W]RQ�DEDQGRQDULD�$XVWUjOLD�SHU�VHPSUH��L�WDPEp�OHV�SODWDIRUPHV��

Aquest capítol es presenta com a recull de conclusions de la plataforma utzoniana, 

especialment en tant que element que protagonitza el sistema d’accés elevat de la seva 

arquitectura. De tota manera, tant a l’apartat dedicat a l’Òpera de Sidney com al de l’escrit 

de “Platforms and Plateaus”, així com les diverses agrupacions en que s’ordenen la resta 

GHOV�SURMHFWHV�VHOHFFLRQDWV��OHV�SULPHUHV�SODWDIRUPHV��OHV�¿WHV�YHUWLFDOV��HOV�SURMHFWHV�altiplà) 

han donat lloc a conclusions particulars que, metodològicament, s’ha optat per a inscriure-

les dins dels corresponents capítols. 

Per a evitar la repetició de les conclusions ja avançades en aquells apartats, les que es 

desgranen tot seguit pretenen ser llegides com a complement d’aquelles, agraint al lector 

l’esforç de fusionar-les.

Tal i com ja s’ha apuntat, Utzon va fer un ús tan reiterat de la plataforma que de fet costa 

trobar durant aquell intens període algun projecte que no la inclogui. La vehemència, però, 

HQ�TXH�8W]RQ�KDYLD�GHIHQVDW�GXUDQW�GXHV�GqFDGHV�OD�SODWDIRUPD�HV�YD�WUDQV¿JXUDU�GH�FRS�

en silenci, si de cas puntualment trencat, com en el projecte per a la seva casa de Can 

Lis, a Mallorca, bagul sentimental de la seva sobtadament estroncada llar de Bayview , a 

Sidney.

Regirat en negatiu, la nova etapa que l’escrit “L’arquitectura additiva”��������FHUWL¿FDYD��QR�

84�$OJXQV�DXWRUV�LQFORXHQ�HO�0HOOL�%DQF��7HKHUDQ���������R�¿QV�L�WRW�OD�FDVD�/LV��0DOORUFD���������GLQV�HO�JUXS�GH�
projectes on la plataforma és present, però les particulars condicions urbanes en un cas, o topològiques en 
l’altra, fan que aquest estudi no les inclogui com a remarcables.

1946 Proposta per al Crystal Palace 
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contindria ja una sola referència ni al lloc ni a la plataforma amb la que Utzon aspirava en 

el passat a construir-lo.85

7DO� L� FRP� MD� V¶KD�DQDOLW]DW� WDPEp�HQ�SjJLQHV�SUHFHGHQWV��8W]RQ�QR� IRX� O¶~QLF� DUTXLWHFWH�

d’aquell període que va utilitzar les plataformes en els seus projectes. Ni tan sols l’únic 

que les va utilitzar per a enlairar els seus accessos. Ben al contrari, la plataforma fou una 

GH�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�FRPXQV�L�HVSHFt¿TXHV�TXH��VHJRQV�*LHGLRQ��GLVWLQJt�DOV�DUTXLWHFWHV�

d’aquella generació. Com el mateix historiador ens recorda, “La 3a. generació va col·locar el 

plànol horitzontal en primer terme, com element constitutiu de la seva arquitectura. Les dues 

generacions modernes precedents, també, però més en el sentit d’enllaçar diferents nivells. 

Ex. Le Corbu, des de Chandigarh al Carpenter, o Aalto, des de Viipuri a Sainatsalo”86.

85 “Una utilització conseqüent d’elements de construcció produïts industrialment sols es pot aconseguir si aquests 
HOHPHQWV�SRGHQ�VHU�DIHJLWV�DOV�HGL¿FLV�VHQVH�WHQLU�OD�QHFHVVLWDW�GH�WDOODU�ORV�R�DGDSWDU�ORV�G¶DOJXQD�PDQHUD�
Un principi pur de l’adició implica una nova forma arquitectònica, una nova expressió, amb les mateixes 
característiques i els mateixos efectes que s’obtenen, per exemple, a l’afegir més arbres a un bosc, més béns a 
un ramat, més pedres a una platja, més vagons a una estació o més aliments a una taula d’esmorzar tradicional 
danesa; tot depèn de quants components diferents si s’afegeixin a aquest joc. De la mateixa manera que un 
guant encaixa a la mà, aquest joc respon a les demandes de la nostra època que aboga per una llibertat en el 
GLVVHQ\�G¶HGL¿FLV�L�XQ�SURIXQG�GHVLJ�SHU�D�HVFDSDU�GH�O¶KDELWDWJH�HQ�IRUPD�GH�FDL[D�GH�GLPHQVLy�SUH¿[DGD��VRWV�
dividida en particions a la manera tradicional.
$O�WUHEDOODU�DPE�HO�SULQFLSL�DGGLWLX��KRP�SRW�UHVSHFWDU�VHQVH�GL¿FXOWDW�WRWHV�OHV�GHPDQGHV�GH�GLVVHQ\�L�GLVWULEXFLy��
DL[t�FRP�WRWHV�OHV�QHFHVVLWDWV�G¶DPSOLDFLy�L�WUDQVIRUPDFLy��$L[z�HV�SRVVLEOH�SHUTXq�O¶DUTXLWHFWXUD��R�SRWVHU�PpV�
DYLDW��HO�FDUjFWHU�GH�O¶HGL¿FL��pV�UHVXOWDW�GH�OD�VXPD�WRWDO�GH�FRPSRQHQWV�L�QR�GH�XQD�FRPSRVLFLy�GLFWDGD�SHU�OHV�
façanes.
Al projectar amb el principi additiu, hom està en disposició d’evitar anar en contra del dret a l’existència de cada 
component individual. Tots troben la seva expressió pròpia.
El dogma funcionalista que després de tot suposa la raó essencial de la veritable arquitectura queda respectat. 
Els dibuixos no tenen un valor en sí mateixos si estan formats per línies sense sentit ni dimensió: les línies 
PRGXODUV�UHSUHVHQWHQ�JUXL[RV�GH�PXUV��L�OHV�OtQLHV�VREUH�XQ�SDSHU�GH¿QHL[HQ�HOV�FRQWRUQV�GH�O¶REMHFWH�DFDEDW��
(OV�SURMHFWHV�PRVWUHQ�HO�JUDX�GH�OOLEHUWDW�TXH�SRW�DFRQVHJXLU�VH�DPE�HO�SULQFLSL�DGGLWLX�SHU�D�DVVROLU�REMHFWLXV�
molt variats. Demostren també els valors inherents al disseny d’unitats o components, i proporcionen alguna 
indicació dels avantatges que tenen respecte al control de producció, costos i terminis d’execució, en comparació 
DPE�HGL¿FLV�FRQVWUXwWV�GH�PDQHUD�DUWHVDQDO�´�(Utzon, J., 1970. Additive architecture, Arkitektur, n.1)
86 (Giedion S., 1965. Space, Time and Architecture. P.647). Cal recordar que l’historiador suís va considerar 
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Però la noció de plataforma en Utzon adquireix unes característiques singulars que l’allunya 

d’altres arquitectes contemporanis, sovint més interessats en nocions de plataforma 

més sistèmiques, com les que inauguren els PDW�EXLOGLQJ o els clústers87. També Utzon 

DERUGDULD� HVSRUjGLFDPHQW� DTXHOOHV� HVWUXFWXUHV�� FRP� HO� VHX�mat a la segona versió de 

l’Institut a Elsinor, o les diferents variants de clúster als projectes d’Elviria o d’Odense, tots 

ells analitzats aquí. 

)LQV� L� WRW� O¶RUJDQLW]DFLy�HVSDFLDO�G¶DOJXQV�GHOV�VHXV�PpV�VLJQL¿FDWLXV�SURMHFWHV�GXUDQW� OD�

SRVWHULRU�HWDSD�GH�O¶DUTXLWHFWXUD�³DGGLWLYD´��FRP�HOV�GHO�&HQWUH�XUEj�D�)DUXP��'LQDPDUFD��

1966) o de l’Estadi a Jeddah (Arabia Saudí, 1969) podrien ser interpretats com a clústers. 

Però a diferència de bona part d’aquells companys generacionals de viatge, tot i les 

puntuals incursions com les esmentades, Utzon no defuig de la monumentalitat objectual 

de la plataforma que aquests nous sistemes urbans pretenien combatre. Ans al contrari. 

Els seus referents arquitectònics del món antic no en deixaven dubtes. Com el mateix 

arquitecte explicaria, tretze anys després del viatge a Mèxic, el 1949, aquells volums 

IDVFLQDQWV�FRURQDWV�SHU�SODWDIRUPHV��TXH�FRQVWLWXwHQ�HOV�JUDQV�FHQWUHV�FHULPRQLDOV�PjLHV�L�

DVWHTXHV��WHQLHQ�FRP�SRFV�D�OD�KLVWzULD�XQD�H[WUDRUGLQjULD�IRUoD�DUTXLWHFWzQLFD88. 

Utzon no descobriria les plataformes als altiplans del Yucatán, com alguns autors sostenen, 

SHUz�SUREDEOHPHQW� IRX�DOOj�RQ�SHUFHEpV�FRP�D�FDS�G¶DOWUH� LQGUHW�DEDQV�� OD�FDSDFLWDW�GH�

la plataforma per a transcendir merament les sol·licitacions del programa i aspirar, a 

Utzon el més genuí representat d’aquella generació d’arquitectes nascuts entre guerres.
87�/D�SUHIHFWXUD�GH�.DJDZD��GH�.��7DQJH��OHV�8QLYHUVLWDWV�GH�)UDQNIXUW�L�%HUOtQ��GH�&DQGLOLV��-RVVLF�L�:RRGV��HO�
centre comercial a Rotterdam, de Van de Broek i Bakema, el Berlin-Hauptstadt dels Smithson, o l’hospital de 
Venezia de Le Corbusier en serien alguns dels exemples contemporanis a la seva obra.
88 (Utzon, J,. 1962. Platforms and Plateaus: Ideas of a Danish architect. Zodiac, nº 10)
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WUDYpV�G¶HOOD��D�FRQVWUXLU�TXHOFRP�PpV�TXH�HGL¿FLV��7DO�L�FRP�V¶KD�REVHUYDW�HQ�OHV�SjJLQHV�

SUHFHGHQWV��SUqYLDPHQW�DOV�VHXV�LQLFLjWLFV�YLDWJHV�DO�0DUURF�L�D�0q[LF��OHV�SODWDIRUPHV�MD�

eren presents en aquells primers projectes de l’arquitecte, com les de l’Escola de Música 

a Copenhagen (1944), o les del Crystal Palace (1946) o la de l’ Escola de Comerç a 

Gotemburg (1948), però eren encara basaments eminentment funcionals. No pretenien 

WDQW� WUDQVFHQGLU�HO�SURJUDPD�FRP� MXVWL¿FDU� OD�VHYD�H[LVWqQFLD�D� WUDYpV�G¶HOO��(V� WUDFWDYD��

PpV�DYLDW��GH�SODWDIRUPHV�³~WLOV´��JXLDGHV�SHU�GHFLVLRQV�SUHVHV�PDMRULWjULDPHQW�HQ�SODQWD��

document rellevant dels projectes d’aquell període. No és doncs d’estranyar que l’element 

“pati”, disposat centradament, compartís el protagonisme d’aquelles primeres propostes 

introspectives, amb aquesta noció més laxa de l’element “plataforma”. 

A mida que les plataformes evolucionen, el programa aniria cedint protagonisme davant del 

OORF��/D�VHYD�DUTXLWHFWXUD�HV�FRQIURQWDULD�PpV�LQWHQVDPHQW�DPE�HO�SDLVDWJH��¿QV�DO�SXQW�TXH�

D�SDUWLU�GH�6LGQH\�OD�SODWDIRUPD�DVSLUD�D�FRQVWUXLU�MD�HO�OORF�XUEj�GHO�SURMHFWH�

Utzon activaria encara sobre la plataforma una altra valència fonamental: L’accés elevat 

D�FRWD�GHO�SRGL��D�GLIHUqQFLD�G¶DOWUHV�DUTXLWHFWXUHV�TXH�LQWURGXHL[HQ�OD�SODWDIRUPD��¿QV�L�WRW�

de manera rellevant, però sense vincular-la al sistema d’aproximació i accés del projecte, 

com per exemple al projecte SAS de Jacobsen). Aquesta premissa introduiria una llarga 

1 $OJXQV�DXWRUV�LQFORXHQ�HO�0HOOL�%DQF��7HKHUDQ���������R�¿QV�L�WRW�OD�FDVD�/LV��0DOORUFD���������GLQV�HO�JUXS�GH�
projectes on la plataforma és present, però les particulars condicions urbanes en un cas, o topològiques en 
l’altra, fan que aquest estudi no les inclogui com a remarcables.
2 S.Giedion. Espacio, tiempo y arquitectura, Pp647. Cal recordar que l’historiador suís va considerar Utzon el 
més genuí representat d’aquella generació d’arquitectes nascuts entre guerres.
3 /D�SUHIHFWXUD�GH�.DJDZD��GH�.��7DQJH��OHV�8QLYHUVLWDWV�GH�)UDQNIXUW�L�%HUOLQ��GH�&DQGLOLV��-RVVLF�L�:RRGV��HO�
centre comercial a Rotterdam, de Van de Broek i Bakema, el Berlin-Hauptstadt dels Smithson, o l’hospital de 
Venezia de Le Corbusier en serien alguns dels exemples contemporanis a la seva obra.
4 J.Utzon, “Plat…..
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seqüència en el sistema d’accés de les seves propostes urbanes, on la secció esdevindria 

el document prevalent.

Des dels primers projectes d’Utzon el traç horitzontal de les plataformes s’alternava amb la 

SUHVqQFLD�GH�³¿WHV´�YHUWLFDOV�SHU�D�FRQVWLWXLU�OHV�FRRUGHQDGHV�HVSDFLDOV�GH�OD�VHYD�DUTXLWHFWXUD��

/D�¿WD89��HQ�WDQW�TXH�HOHPHQW�GH�JUDQ�HVFDOD��V¶HULJLD�HQ�HO�SDLVDWJH�SHU�D�VLJQL¿FDU�OD�VHYD�

SRVLFLy� GHV� GH� OD� OOXQ\DQLD�� (Q� IXQFLy� GHO� SURJUDPD� L� O¶HQWRUQ�� SODWDIRUPD� R� ¿WD� SRGLHQ�

aparèixer separadament. En altres ocasions, com a Sidney, apareixien conjuntament. Podi 

L�¿WD��VRYLQW�WUDQV¿JXUDGD�HQ�FREHUWD��V¶DOLDULHQ�SHU�D�FRQVWUXLU�HO�VLVWHPD�G¶DFFpV�GH�OHV�

propostes més rellevants de l’arquitecte.

El conjunt de l’obra d’Utzon, i l’Òpera de Sidney, en particular, respon com probablement 

la de cap altre arquitecte modern als procediments fonamentals sobre els que Semper va 

FODVVL¿FDU� OD�QDWXUDOHVD�GH� OHV� WqFQLTXHV�FRQVWUXFWLYHV��/¶(VWHUHRWRPLD90 i la Tectònica91. 

0HQWUH�TXH�HO�PDVVLXV�EDVDPHQWV�XW]RQLDQV��HV�IRQLHQ�DPE�OD�WRSRJUD¿D��OHV�OOHXV�FREHUWHV�

89 Iniciades en el singular projecte per a un Crematori (1945), que inevitablement remet al recorregut ascensional 
GHO�FHPHQWLUL�G¶$VSOXQG�� OHV�¿WHV�YLVXDOV�DSDUHL[HUDQ�SHULzGLF�DPHQW�DO� OODUJ�GH� O¶REUD�G¶8W]RQ��¿QV� L� WRW�DPE�
posterioritat a la desaparició de la plataforma. D’aquella primera etapa, que clou a Sidney, destaquen el trípode 
HVWUXFWXUDO� GH� IRUPLJy�� GH� ���PHWUHV� G¶DOojULD�� GHO�'LSzVLW� G¶DLJXD� D� O¶LOOD� GH�%RUQKROP� �������� HO� SROLVqPLF�
pavelló Langelinie (1953) o un projecte de pont asimètric (Oslo, 1954). Altres propostes del mateix període 
RIHULUHQ� UHJLVWUHV�YHUWLFDOV�G¶H[SUHVVLy�PHQ\V�DEVWUDFWD��VLVWHPjWLFDPHQW�FRQWUDSXQWDGHV�SHU� O¶KRULW]RQWDOLWDW�
GHO�EDVDPHQW��/D�WRUUH�G¶R¿FLQHV�SHU l’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)
90 L’etimologia grega d’estereotomia, steros, sòlid, i tomia, cortar, suggereix que aquèsta última depèn de la 
PDoRQHULD�SRUWDQW��EH�VLJXL�GH�SHGUD�R�G¶REUD��&LW���)UDPSWRQ��.���������Estudios sobre cultura tectónica. p. 
16)
91 El terme tectònica, d’origen grec, deriva de tekton, fuster o constructor. El terme es refereix a l’habilitat tècnica 
GHO�IXVWHU�� L�GHVSUpV��SHU�H[WHQVLy��D�OD�GH�TXDOVHYRO�DUWHVj�TXH�WUHEDOOL� WRW�WLSXV�GH�PDWHULDO�GXUV�� OOHYDW�GHOV�
PHWDOOV��(O�SDSHU�GHVHQYROXSDW�SHO�WHFNWRQ�GRQDUj�OORF�¿QDOPHQW�DO�SDSHU�GH�FRQVWUXFWRU�PHVWUH�R�DUFKLWHNWRQ��
�)UDPSWRQ��.���������Estudios sobre cultura tectónica. S p. 14)
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ondulades de formigó aspiraven a levitar sobre ella. 

Utzon dotaria d’intensitat el basament i la coberta, dos dels quatre elements essencials 

DPE�HOV�TXH�HO�PDWHL[�6HPSHU�RUGHQD�O¶HGL¿FDFLy92��D�FRVWD�GH�VDFUL¿FDU�QH�XQ�WHUFHU��HO�

tancament vertical, que freqüentment l’arquitecte decidiria ometre de la representació dels 

seus projectes. L’arriscada presentació del projecte al Concurs de Sidney, on l’arquitecte 

representa, tant la planta principal com la perspectiva, única, sense cap referència als 

tancaments verticals, n’és una mostra ja analitzada al capítol anterior.

(OV�FULWHULV�GH�UHSUHVHQWDFLy�JUj¿FD�GHO�SURMHFWH�DGTXLUHL[HQ�SHU�8W]RQ�HVSHFLDO�LPSRUWjQFLD��

7DQPDWHL[�OD�LQWHQFLRQDOLWDW�JUj¿FD�G¶DTXHOOD�SHUVSHFWLYD�GH�O¶HVSDL�LQWHUVWLFLDO�HQWUH�DXGLWRULV�

remet clarament a la brillant presentació d’un projecte anterior, el del concurs pel Crystal 

3DODFH��FDUDFWHULW]DW�SHU�OD�VLQJXODU�PDQHUD�FLQHPDWRJUj¿FD�GH�VHU�PRVWUDW��XQ�HVSOqQGLG�

storyboard, on un conjunt concatenat de vinyetes construeix la seqüència d’aproximació 

GHO�SURMHFWH�L�HQIRFD�HOV�VHXV�HSLVRGLV�YLVXDOV�PpV�LPSRUWDQWV��PDMRULWjULDPHQW�UHODFLRQDWV�

amb el podi que suporta al conjunt arquitectònic.

6L�DWHQHP�D� OHV�SUzSLHV�GHFODUDFLRQV�G¶8W]RQ�HO� WUj¿F�VHULD� OD� MXVWL¿FDFLy�PpV� UHFXUUHQW�

D�O¶KRUD�G¶DUJXPHQWDU�OD�SUHVqQFLD�GH�OD�SODWDIRUPD��(O�WUj¿F�RFXSD�XQ�HVSDL�UHOOHYDQW�HQ�

l’escrit “Platforms ans Plateaus”: “Alguns dels meus projectes dels anys més recents es 

basen sobre l’ús d’aquest element: la plataforma. A més de la seva força arquitectònica, 

la plataforma subministra un bon recurs per resoldre els actuals problemes de trànsit. El 

simple fet que els automòbils puguin passar per sota d’una superfície reservada al trànsit de 

vianants ofereix moltes possibilitats d’utilització...Gran part de les nostres boniques places 

92 Basament, coberta, tancament vertical i llar. (Semper, G., 1989. The four elements of architecture and other 
writings.)
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HXURSHHV� HV� GHWHULRUHQ� D� FDXVD� GHOV� DXWRPzELOV�� (OV� HGL¿FLV�� TXH� DEDQV� ³FRQYHUVDYHQ�

entre si” a través d’una plaça, ja sigui perquè estiguessin ordenats en sistemes axials o 

HQ�FRPSRVLFLRQV�HTXLOLEUDGHV��DUD�MD�QR�KR�SRGHQ�IHU�SHUTXq�HO�ÀX[�GHO�WUjQVLW�HOV�VHSDUD��

La velocitat i el comportament sorprenentment sorollós dels vehicles ens fan fugir de les 

places, llocs que abans utilItzávem per passejar tranquil·lament”93.

1R�WDQ�VROV�D�O¶ÑSHUD�GH�6LGQH\�8W]RQ�IDULD�H[SOtFLWD�UHIHUqQFLD�DO�WUj¿F��7DPEp�DOV�VHXV�

primers projectes importants, just després de Sidney, el concurs per Berlín Hauptstadt 

(1957)94 i l’Avantprojecte d’un aeroport (1958)95, analitzats anteriorment, foren argumentats 

SHU�8W]RQ�D�WUDYpV�GHOV�ÀX[RV�FLUFXODWRULV��/HV�SUzSLHV�SDUDXOHV�GH�O¶DUTXLWHFWH��UHFROOLGHV�

en el capítol que les aborda, descrivint els objectius dels respectius projectes, no deixen 

GXEWH�GH�OD�YROXQWDW�GH�UHVROXFLy�GHO�7Uj¿F�FRP�D�MXVWL¿FDFLy�³REMHFWLYD´�GH�OD�SUHVqQFLD�GHOV�

VHXV�SRGLV��/D�GLVSRVLFLy�YHUWLFDO�HQ�HVWUDWV�GH�FDGDVFXQ�GHO�GLIHUHQWV�ÀX[RV�HVSHFLDOLW]DWV�

DWRUJD�D� OD�VHFFLy�G¶DTXHVWV�SURMHFWHV��XQ�FRS�PpV��XQ�SDSHU�HVVHQFLDO��(O� WUj¿F�FRP�D�

SUHRFXSDFLy�L�OD�VHFFLy�FRP�GRFXPHQW�IRQDPHQWDO�HV�UHSURGXLUj�FRQWLQXDGDPHQW�

9DO�D�GLU�TXH�WDPEp�HO�WUj¿F��FRP�DEDQV�KR�UHIHUtHP�D�OD�SODWDIRUPD��IRX�XQD�SUHRFXSDFLy�

urbana compartida pels arquitectes de la 3a generació96,prèviament heretada d’urbanistes 

93 (Utzon, J,. 1962. Platforms and Plateaus: Ideas of a Danish architect. Zodiac, nº 10 p.117)
94 “(OV�HGL¿FLV�HVWDQ�VLWXDWV�HQ�OD�SDUW�VXSHULRU�GH�OD�SODWDIRUPD�L�HV�UHODFLRQHQ�HOV�XQV�DPE�HOV�DOWUHV�GLQV�G¶XQD�
FRPSRVLFLy�TXH�QR� UHVXOWD�SHUWRUEDGD�SHO� WUj¿F�� �Abben . P., i Michelsen. J., , Henry Andersson, E., citat a 
Ferrer, J., 2006. Jørn Utzon : obras y proyectos = works and projects. p.180)
95 A excepció de la plataforma projectada per l’avantprojecte d’aeroport (1958), (excepció motivada per l’alta 
HVSHFL¿FLWDW�GHO�SURJUDPD��FRP�HVGHYLQGULD�WDPEp�H[FHSFLRQDOPHQW�HO�OORF�D�OD�FDVD�)DUQVZRUWK�GH�0LHV���OD�
totalitat de plataformes de l’obra d’Utzon són massives, estereotòmiques en termes de Frampton.
96�3UREDEOHPHQW��SHUz��FDS�G¶HOOV�KR�H[SUHVVDULD� WDQ�HORT�HQWPHQW�FRP�KR�IHULD�.KDQ�� WRW� L�SHUWjQ\HU�D�XQD�
generació anterior: “Les exigències del cotxe, de l’aparcament, etc., devoraran tots els espais que ara existeixen 
L�PROW�DYLDW�QR�WLQGUHP�SHWMDGHV�LGHQWL¿FDGRUHV��HO�TXH�MR�GHQRPLQR�OOHLDOWDW�VHQ\DOV��5HFRUGLQ�TXDQ�SHQVHQ�HQ�
OD�VHYD�FLXWDW��SHQVHQ�LPPHGLDWDPHQW�HQ�FHUWV�OORFV�TXH�OD�LGHQWL¿TXHQ�FRP�D�WDO�TXDQ�HQWUHP�HQ�HOOD���6L�SHU�
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com E. Henard (la Ruefuture, 1904), o L.Hilberseimer (la ciutat vertical, 1924). 

Una segona argumentació a la presencia de les seves plataformes, la professa admiració 

d’Utzon per les arquitectures Antigues, per altra banda particularment atractives pel 

món escandinau de primers de segle, fou també un interès generacionalment compartit. 

Constantino Dardi ho va il·lustrar amb precisió: “El llibre de Història d’Arquitectura al costat 

del tecnígraf, sobre la taula de dibuix, no és només una brillant imatge inventada per la 

crítica per descriure la situació actual, sinó també una referència molt precisa a una nova 

dimensió de la cultura, a la que es recorre amb major convicció en aquests anys per a 

il·luminar el camp de la investigació projectual”97.

Probablement l’interès d’Utzon per la història, derivés dels seus anys de formació, 

especialment amb S. Rasmussen, i de la seva reconeguda admiració per Asplund, del 

que valorava la seva arquitectura però també els seus coneixements de la Història, tant 

antiga com moderna, i cóm aquesta carregava les valències de la seva arquitectura. 

Però a diferència del mestre suec, Utzon ho feia amb una aproximació desinhibida. Són 

VLJQL¿FDWLYHV� OHV� VHYHV� UHÀH[LRQV� VREUH� OHV� SODWDIRUPHV� PH[LFDQHV�� tQGLHV�� [LQHVHV� R�

japoneses, més originals que profundes. 

3HUTXq�WRW�L�OHV�VHYHV�LQTXLHWXGV�LQWHOāOHFWXDOV��8W]RQ�QR�pV�XQ�WHzULF��VLQy�XQ�DUWHVj�TXH�

YHUL¿FD� O¶DUTXLWHFWXUD�D� WUDYpV�GHOV� VHXV�SURMHFWHV��(O�GHVDMXVW� FURQROzJLF� FDQzQLFDPHQW�

invers entre teoria i obra n’és una prova: l’escrit “Platforms and Plateaus,...”, tot i el to 

OHV�H[LJqQFLHV�GHO�FRW[H�HQGXULP�L�VROLGL¿TXHP�OD�FLXWDW�±RPHWHQW�O¶DLJXD��OHV�]RQHV�YHUGHV��OD�FLXWDW�TXHGDUj�
destruïda. El cotxe, pel seu mateix valor destructiu, ha de fer que tornem a pensar la ciutat en termes d’espais 
verds, d’un món d’aigua, aire i locomoció´��.DKQ��/���������The Animal World. Canadian art 19. n.1. p5 Citat a 
)UDPSWRQ��.���������Estudios sobre cultura tectónica. P.216)
97 Dardi, C., 1971. Il gioco sapiente. Tendenze Della nuova architettura. Pa- dua: Marsilio.
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GH�PDQLIHVW� DPE� HO� TXH� HV� SRGULD� LQWHUSUHWDU�� HV� SXEOLFj� VLV� DQ\V� GHVSUpV� GHO� SURMHFWH�

de l’Òpera. “L’arquitectura additiva”, quatre anys després dels primers projectes que 

O¶H[HPSOL¿TXHQ��$PEGyV�DUWLFOHV�DFWXHQ�GRQFV��FRP�D�FRUUHODW�QDUUDWLX�G¶XQHV�GHFLVLRQV�MD�

DYDQoDGHV�JUj¿FDPHQW�DPE�DQWHULRULWDW��

1R� QRPpV� HO� WUj¿F� L� OD� +LVWzULD��$OWUHV� LQWHUHVVRV� DUTXLWHFWzQLFV� TXH� GH¿QLUHQ� HOV� WUHWV�

comuns generacionals d’aquells arquitectes propers al Team 10, recollits per J. Drew98, com 

O¶HQIRUWLPHQW�GH�OD�WHQGqQFLD�HVFXOWzULFD��OD�UHD¿UPDFLy�GHO�VHQWLPHQW�HQ�O¶$UTXLWHFWXUD��OD�

sensibilitat envers el vernacle i la relació Arquitectura-Paisatge, també s’acomodarien amb 

notable precisió a les aspiracions arquitectòniques de les plataformes del mestre danès. 

(Q�HO� FDStWRO�GHGLFDW�D� OHV�FRQFOXVLRQV�HVSHFt¿TXHV�GH� OD�SODWDIRUPD�GHO�SURMHFWH�GH� OD�

Sidney Opera House, es va optar per a agrupar-les en dos grans apartats: el de la relacions 

TXH�OD�SODWDIRUPD�HVWDEOHL[�DPE�O¶HQWRUQ�XUEj�L�HO�TXH�DTXHVWD�WUDYD�LQWHUQDPHQW�DPE�OD�

coberta. Això es segueix fent especialment palès a l’esplèndida sèrie consecutiva de tres 

teatres, projectats entre 1963 i 1965, suportats també tots ells sobre monumentals podis 

graonats que s’erigien com a elements de mediació i articulació amb els respectius entorns 

urbans i alhora afavorien llargues seqüències d’accés. 

$�6LGQH\�HO�WUDo�FRQWLQX�GH�OD�VHFFLy�ORQJLWXGLQDO�GH¿QHL[�XQ�UHFRUUHJXW�TXH��LQLFLDW�D�SHX�

SOD�� DVFHQGHL[� LQLQWHUURPSXGDPHQW� DO� OODUJ� G¶XQV� FHQW� FLQTXDQWD�PHWUHV� ¿QV� D� FDXUH� D�

PDU��DEUXSWDPHQW��GHV�G¶XQV�TXLQ]H�PHWUHV�G¶DOojULD��3UHQHQW�O¶ÑSHUD�SHU�H[FXVD��8W]RQ�

FRQVWUXHL[� XQ� SURPRQWRUL�� TXH� HPHUJHL[� FRP� D� QRYD� JHRJUD¿D� GHV� GH� OD� TXH� GLYLVDU�

l’esplèndida badia de la ciutat. Refent el camí, el traç deixava tallat sobre el pendent un 

conjunt d’auditoris, uns a cobert, altres a l’aire lliure, des dels que fruir tant de la música 

98 Drew, J., 1973. Tercera generación. Barcelona: Gustavo Gili. p. 37.
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com de les visions urbanes de la ciutat.

&RQWUjULDPHQW��FDS�DOWUH�GHOV�SRVWHULRUV�SURMHFWHV�G¶DXGLWRULV�FREHUWV�TXH�8W]RQ�YD�SURMHFWDU�

(Madrid, Zurich, Wolfsburg) hagués tingut probablement, d’haver-se construït, aquella 

VLQJXODU�LQWHQVLWDW�GH�6LGQH\��UHVXOWDQW�GH�SULYLOHJLDU�DOOj�OD�FRQVWUXFFLy�GHO�OORF�SHU�VREUH�

de qualsevol altra sol·licitació del programa. Els següents teatres, igualment tallats sobre 

O¶DUWL¿FLDO�WHUUHQ\�GH�OHV�UHVSHFWLYHV�SODWDIRUPHV�LQFOLQDGHV��IRUHQ�MD�PpV�DWHQWV�DO�SURJUDPD�

i varen invertir la secció de la platea en relació al sentit ascendent de l’accés. El gest permetia 

accedir millor als respectius auditoris, des de la seva part superior, obviant les enormes 

GL¿FXOWDWV�G¶DFFHVVLELOLWDW�GHOV�DXGLWRULV�GH�6LGQH\��MD�HVPHQWDGHV�HQ�HO�FDStWRO�DQWHULRU��GH�

les que destaca l’obligada supressió de les llotges lateral. Per contra la construcció del lloc 

en sortia perdent. 

Potser per a posar-hi remei, Utzon pretengués recuperar al Teatre de Wolfsburg, a través 

GHO�SOD�G¶DLJXD��OHV�HYRFDFLRQV�VHQWLPHQWDOV�GHO�EDVWLy�GHO�FDVWHOO�GDQqV�GH�.URQEXUJ�FLWDW�

per l’arquitecte, assajades primer a l’Escola de música de Copenhagen, i després a Sidney. 

(O�UHFXUV��SHUz��GH�OD�YHVVDQW�PDVVLYD�GH�OD�SODWDIRUPD�UHÀHFWLGD�HQ�HO�JHRPqWULF�HVWDQ\�

KDJXpV�UHVXOWDW�WDQ�DUWL¿FLyV�FRP�OHV�QHFHVVjULHV�SDVVHUHV�TXH�WDQW�DOOj�FRP�DO�7HDWUH�GH�

Madrid aparegueren per a salvar els excessius fossars.

Aquell conjunt de teatres que succeïren a Sidney també destacaven conjuntament per 

XQ�DOWUH�IHW�QRWDEOH��/D�PRGL¿FDFLy�GH�O¶HVWUXFWXUD�GH�FXEULFLy�GHO�DXGLWRULV�TXH��OOHYDW�GH�

OD� FDL[D�HVFqQLFD��DGRSWDULD�HO� VLVWHPD�HVWUXFWXUDO� GH� OHV� MjVVHUHV�SOHJDGHV�GH� IRUPLJy�

que l’arquitecte, amb Ove Arup, va encetar a Sidney. Utzon prescindia de la cubrició amb 

voltes. 

$�OD�¿��SDUDGR[DOPHQW��OD�FREHUWD�GH�O¶DSDUFDPHQW�GH�6LGQH\�V¶LPSRVj�D�OD�GHOV�DXGLWRULV��
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Espais servidors i servits alteraren jerarquia. Aquelles variacions de l’estructura afectarien 

també òbviament les relacions basament-coberta. Potser per contrarestar aquesta major 

austeritat formal de la coberta, Utzon ampliaria de vegades l’escala d’aquells expressius 

SHU¿OV�HVWUXFWXUDOV�GH�FXEULFLy��L�HOV�UHFRQYHUWLULD�HQ�H[HPSWHV�PDUTXHVLQHV�TXH��D�PRGH�

GH�¿WHV�XUEDQHV��FRQWULEXLULHQ�D�FRQVWUXLU�OD�VHT�qQFLD�G¶DSUR[LPDFLy��SULPHU�DO�SURMHFWH�GHO�

Mercat de Helsingborg i després als projectes dels teatres de Madrid i Wolfsburg.

Tot i les freqüents interpretacions de l’obra d’Utzon que prenen les seves singulars cobertes 

com a epicentre del projecte, fou la plataforma, i a través d’ella, la relació que estableix amb 

el pla de la coberta, el que fou realment determinant. En aquest sentit, pocs documents 

LQYROXQWjULDPHQW�WDQ�HORT�HQWV�FRP�HO�GHOV�GLDJUDPHV�FURQROzJLFV�GH�OHV�GLIHUHQWV�VROXFLRQV�

HVWUXFWXUDOV�GH�OD�FREHUWHV��HODERUDW�SHU�O¶HVWXGL�G¶2YH�$UXS��DQWHULRUPHQW�DQDOLW]DW>¿J���@��

SHU�D�UDWL¿FDU�OD�LPSHUWRUEDELOLWDW�L�FRQVLVWqQFLD�GH�OD�VROXFLy�GH�OD�SODWDIRUPD�HQ�HO�GHFXUV�

del temps, tant el de l’executiu del projecte com el posterior de l’obra. 

/D�VqULH�G¶HVSOqQGLGHV�IRWRJUD¿HV�HQ�EODQF�L�QHJUH�GH�0D[�'XSDLQ99 que congelen el període 

en que la plataforma esperava rebre la resolució estructural de les grans voltes de formigó, 

WHVWLPRQLHQ� PHUDYHOORVDPHQW� O¶H[WUDRUGLQjULD� IRUoD� DUTXLWHFWzQLFD� G¶DTXHVW� HOHPHQW�� D�

cavall entre la ruïna arqueològica i l’accident geològic.100

99 )RWRJUD¿HV�UHFROOLGHV�D�O¶HVSOqQGLGD�PRQRJUDItD�GH�)URPRQRW��)�������. Jorn Utzon: architetto della Sydney 
Opera House. Milano: Electra.
100�6¶KD�RSWDW�TXH�VLJXLQ�DTXHVWHV�HVSOqQGLGHV�IRWRJUD¿HV�OHV�TXH�LOāOXVWULQ�OD�WRWDOLWDW�GH�O¶DSDUWDW�GHGLFDW�D�OHV�
conclusions del SOH.



1966 Casa a Bayview, Sidney 145
144



2071966 Casa a Bayview, Sidney

Com ja s’ha abordat anteriorment Utzon va projectar la seva darrera plataforma, en el 

SURMHFWH� SHO� &HQWUH� XQLYHUVLWDUL� G¶2GHQVH� �������� RQ� HV� FHUWL¿FDULD� LQHTXtYRFDPHQW� HO�

WUDVSjV�GHOV�LQWHUHVVRV�SULRULWDULV�GH�O¶DUTXLWHFWH�SHO�OORF�FDS�HOV�GH�OD�WqFQLFD��$Q\�DEDQV��

però, el progressiu soterrament d’aquells darrers projectes, el de l’Exposició Universal 

a Copenhagen, el del Mercat a Helsingborg i particularment Silkeborg, esdevingueren 

SUHPRQLWzULDPHQW�DPDUJD�PHWjIRUD�GH�OD�GHVDSDULFLy�GH�OD�SODWDIRUPD��L�SHU�H[WHQVLy�GHO�

lloc, en el protagonisme del projectes d’Utzon, retornant irreversiblement la línia de l’horitzó 

dels seus futurs projectes al pla ras del terra.

$�EHQ�VHJXU�8W]RQ�SRGULD�IHU�VHYHV�OHV�SDUDXOHV�G¶$ULV�.RQVWDQWLQLGLV��³���/¶DUTXLWHFWXUD�QR�

pot existir sense paisatge, sense el clima, la terra, els costums, les maneres. Per aquesta 

UDy�GH�YHJDGHV�FRQWHPSOHP�HGL¿FLV�DQWLFV�TXH�VHPEOHQ�FRQWHPSRUDQLV��L�WDPEp�SHU�DTXHVWD�

UDy�FRQVWUXwP�DYXL�HQ�GLD�HGL¿FLV�TXH�SRGULHQ�KDYHU�VH�FRQVWUXwW�HQ�HO�SDVVDW����´101 Com 

.RQVWDQWLQLGLV��8W]RQ�PDQLIHVWDULD��WRW�L�TXH�SDUFDPHQW��OD�VHYD�DGPLUDFLy�SHU�O¶$FUzSROLV�

d’Atenes. A l’apartat dedicat a les conclusions de l’Òpera de Sidney s’exposen certes 

analogies entre ambdós projectes referides tant als criteris d’implantació en el territori, com 

al sistema d’aproximació i accés a les respectives construccions. 

$� GLIHUqQFLD� GH� WDQWHV� DOWUHV� SODWDIRUPHV� FRQWHPSRUjQLHV�� OD� UHOOHYjQFLD� GHOV� PDVVLXV�

SRGLV�G¶8W]RQ�YLQJXp�GHWHUPLQDGD��PpV�HQOOj�GH� OD�VHYD�UHLWHUDGD��REVHVVLYD�SUHVqQFLD��

SHU� D� OD� YROXQWDW� G¶HVGHYHQLU� DFFLGHQW� JHRJUj¿F� L� DOKRUD� UHLYLQGLFDU�VH� FRP�KHUHYD�GHOV�

grans referents històrics. Utzon entengué que a través de les plataformes, més que l’espai, 

101 �.RQVWDQWLQLGLV��$��������architectural design. p. 212. &LWDW�D�)UDPSWRQ��.���������Estudios sobre cultura 
tectónica. p. 319)
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projectava el temps. “Bé, de fet, no estem interessats en com seran les coses dins de 25 

anys, independentment del que construïm. En realitat, en el que estem interessats és en 

que, quan dins de 2000 anys algunes persones realitzin excavacions, trobin alguna cosa 

amb força i puresa corresponent al nostre període.”102

102 (QWUHYLVWD�D�-HQVHQ��3��&LWDW�D�)UDPSWRQ��.���������&DS����-RUQ�8W]RQ��)RUPD�WUDQVFXOWXUDO�L�PHWjIRUD�WHFWyQLFD. 
Estudios sobre cultura tectónica. p. 40)
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