
Sert: de la ciutat funcional al 
disseny urbà.  2ª part

Conferència donada a la ETSAV el 8 
de març del 2005 a càrrec dels 
professors Josep M. Rovira i Jaume 
Freixa



• L’any 1953 Sert accepta 
fer-se càrrec de la 
direcció de tota l’Escola
Graduada de Disseny de 
Harvard i alhora del seu 
Departament 
d’Arquitectura el juliol de 
1953, substituint a Walter
Gropius. Amb 51 anys és 
un pedagog tardà però en 
canvi compta amb 
experiència com a 
organitzador perquè és 
president dels CIAM des 
de 1947 i abans ja havia 
estat responsable de 
ponències i secretari 
d’organitzacions com el 
GATPAC. El seu paper 
com a autor de “Can our
cities survive?” i 
propagandista de la Ciutat 
Funcional en un medi poc 
receptiu com l’americà
l’ha obligat a adaptar el 
seu discurs i fins i tot li ha 
brindat arguments per 
una revisió enriquidora 
dels principis d’aquella. 



• A l’Escola es fa càrrec del taller de darrer 
curs (Master Class), amb els alumnes 
més madurs, i amb en ells continua fent 
el que sempre ha fet amb els projectes, 
fossin o no encàrrecs reals: investigar i 
proposar formes i tipus d’arquitectura i 
ciutat. 

• També aprèn moltes coses de l’Escola. 
La presència del Planejament com una 
disciplina estructurada i que es dota 
d’instruments cada vegada millors i al 
seu costat la de Paisatgisme  que 
compta amb una gran tradició i 
excel·lents professionals, li canvien el 
concepte de la seva professió. L’any 
1956, mentre la dissolució dels CIAM el 
deixa sense la seva plataforma de debat 
habitual va gestant la idea d’un camp de 
coneixement a una escala intermèdia 
entre l’edificació i el planejament 
Regional i Urbà que batejarà amb el nom 
de Disseny Urbà. No cal dir que aquest 
s’ocupa de la formalització física de la 
ciutat, projectada amb dels instruments 
de l’obra civil, el paisatge (conservació i 
transformació) i l’edificació, amb nous 
tipus arquitectònics si cal, que és allò que 
més ha interessat Sert des de fa anys. A 
la primavera de 1956 té lloc el primer 
d’una llarga sèrie de simposiums sobre 
Disseny Urbà que es reuniran cada any a 
Harvard.



Exercici: projecte per Lowell Technological Institute



Maqueta de conjunt del projecte per al Lowell Tech. A la 
dreta, zona acadèmica i d’esports, a l’esquerra 
residències i habitatges



• LOWELL TECHNOLOGICAL INSTITUTE
• Un exemple d’aquesta mena de feina és el treball 

“col·laboratiu” desenvolupat a la classe de Sert i 
durant el curs 1956-1957 basat en un conveni amb el 
Institut Tecnològic de Lowell, (LTI segons les inicials 
angleses) situat en antiga ciutat industrial tèxtil del 
mateix nom al nord de Massachusetts. Es proposa 
una expansió i diversificació del Campus tan en 
facultats com en equipament esportiu, cultural i 
residencial . S’organitzen grups mixtes d’estudiants de 
Planejament, Paisatgisme i Arquitectura que proposen 
intervencions en diferents parts dels terrenys del 
campus del Lowell Tech.  i de la ciutat. 



• Amb l’ajuda d’unes beques i sempre comptant amb la mà d’obra que 
forneixen els estudiants, Sert i el seu equip docent publiquen l’any 1958 un 
recull molt complet d’exemples d’habitatge de tot el mon classificats per 
tipus edificatoris i de distribució i analitzats amb un criteri unificat de dibuix, 
escala i paràmetres numèrics com superfície, densitat, etc. S’anomena 
“Comparative Housing Studies” i s’acompanya de propostes dels propis 
estudiants per a tipus d’habitatge a diversos nivells d’alçada i densitat 
aplicables a uns exercicis concrets. Aquest manual és un model de material 
docent de consulta que  resulta exemplar per l’època en que fou fet. D’entre
els tipus proposats pels estudiants destaquen pel seu interès les cases 
d’una sola planta amb patis per anar agrupades en doble rengle. 





• Cada professió fa la 
seva feina tenint en 
compte la dels seus 
companys d’equip i 
seguint uns criteris 
comuns (connexions 
externes, elements 
naturals o construïts a 
conservar, per exemple) 
establerts en la primera 
etapa de l’exercici 
juntament amb el 
programa, que han 
preparat sobretot els 
estudiants de 
Planejament. Els equips 
presenten les seves 
propostes que formen 
un “collage” més o 
menys coherent en els 
dibuixos i maquetes 
conjunts.



• CASA SERT A CAMBRIDGE
• Es pot dir que una de les coses que Sert va emportar-se cap a 

Cambridge dels seu període de Nova York va ser l’interès per 
casa amb pati desenvolupada a Chimbote i altres ciutats de 
Sud Amèrica. La seva casa, construïda entre 1956 i 1957  en 
uns terrenys de la universitat de Harvard és un prototipus de 
pati totalment envoltat per la distribució que recorda els 
sistemes antics (ciutats gregues o egípcies) més densos on les 
cases s’uneixen amb altres per tres costats. Lluny d’això, 
estem davant d’una casa aïllada inscrita dins d’un recinte, 
definit per dos murs paral·lels que deixa part de la parcel·la a 
fora, en forma de jardins sobrants, fins a  ratlla del carrer o el 
límit interior. amenitats com el contacte amb la natura 
consumint molt  menys terreny que els xalets perquè
estalviaven espais intersticials inútils. També permetia estalvis 
per repetició i seriació que en facilitarien a construcció. Tot 
plegat feia de la seva casa un manifest contra la ciutat jardí
americana. 





• Els murs del recinte fan de parets de la 
casa però s’allarguen per incloure dos 
espais descoberts.  Per això es pot dir que 
és una casa amb tres patis i també una 
casa introvertida perquè la seva façana és 
una tàpia muda. Però Sert va publicar-la 
sempre acompanyada de la versió, reduïda 
però més coherent, agrupada amb altres 
cases formant un rengle. Encaixades en 
una parcel·la típica de 50 x100 peus (uns 
15 x 30 m) i compartint mitgeres, aquestes 
cases, argumentava, garantien intimitat 
(privacy).











Cases en rengle basades en la seva que Sert va proposar 
a Harvard. No s’arribaren a construir.



11 Cases per a professors de la U.A.B a Bellaterra “Homentage a Sert”, projectades per 
Jaume Freixa l’any 1985 adaptant el disseny anterior a la construcció local.





• La Escola de Disseny era també per Sert una gran 
plataforma de relacions professionals i humanes. 
Amb professors i ex alumnes de l’Escola va formar 
la seva nova oficina i entre professors de l’Escola hi 
trobava els consultors d’estructures, acústica i 
jardineria, com Hideo Sasaki, director del 
Departament de Paisatgisme, que dissenyà els 
austers jardins de la casa Sert. Entre les relacions 
que Sert feu més enllà de les portes de la 
Universitat hi havia Pietro Belluschi, director del MIT 
-universitat tecnològica veïna de Harvard- que a 
mitjans dels anys 50 era responsable del programa 
de construccions oficials de l’Estat Americà a 
l’estranger. Belluschi animà Sert a entrar en el 
concurs per  l’Ambaixada dels Estats Units a 
Londres, de 1956 i li encarregà l’Ambaixada a 
Bagdad, al llavors regne de l’Irak. 



Ambaixada dels EUA a Londres, 1956



• AMBAIXADA DELS ESTATS UNITS A BAGDAD.
• Gelosies, persianes, finestres amb viseres (brise-

soleil) es multipliquen, sovint per davant de galeries 
(per això es pot parlar de façanes de “dues capes”) 
per tal de filtrar un sol agressiu i assegurar ombres i 
ventilacions creuades. Sert és bon coneixedor de 
l’hàbitat tropical gràcies als seus treballs a Amèrica 
del sud i explota aquestes proteccions construïdes per 
donar ritme, textura i color a les seves façanes. 

• El complex sorprèn per la seva grandesa, una 
veritable colònia amb més de 2000 persones. Es 
desenvolupa al llarg d’una parcel·la estreta que té un 
dels seus extrems a la riba del Tigris on s’hi situa la 
residència de l’Ambaixador. A l’altre extrem, amb 
entrada a un carrer, s’hi situa la Cancelleria, l’edifici 
principal. Aquesta, com la residència de l’Ambaixador
i la majoria dels blocs per a personal són edificis amb 
pati, com les cases de Bagdad.





• Un canal recorre tot el complex assegurant frescor i 
rec per als jardins i horts. Per a mantenir aquest canal 
calgué una bomba, ja que es tracta d’un canal 
artificial, que no enllaça amb el riu aigües amunt. 

• Acabat l’any 1960, l’edifici conegué un gran èxit de 
publicacions a Europa i Amèrica perquè fou reconegut 
com a paradigma de la “regionalitat” moderna, és a 
dir, un edifici que encaixa en el context sense 
manllevar formes històriques o folklòriques. De fet, 
l’aspecte “oriental” dels edificis de l’Ambaixada és fruit 
de la barreja de recursos tècnics moderns (com la 
coberta prefabricada de llosa plegada de la 
Cancelleria o les cobertes “flotants” de formigó) i 
d’altres més tradicionals (com les gelosies o les 
superfícies revestides de ceràmica) però utilitzats amb 
un ull astut i culte, conscient de les associacions 
d’imatges que podien suggerir a l’espectador. 











• HOLYOKE CENTER 
• Sert esdevingué consultor principal de la Harvard 

Planning Office durant l’any 1956, mentre també
participava en la Comissió de Planejament de la ciutat 
de Cambridge.  Proposà frenar l’expansió del Campus 
que amenaçava amb esgotar el sol disponible en 
aquella i racionalitzar el accessos, espais lliures, usos 
etc. Sert i els seus socis de SJ & G varen dissenyar 
tres edificis clau per a la vertebració del campus 
dispers per la ciutat: dos edificis- frontissa i un edifici-
porta. A més, aquests tres edificis es destacarien molt 
en alçada marcant el perfil de la ciutat des del riu i 
actuant com a fites o referències del paisatge  
metropolità. Es tracta del Holyoke Center i el Science
Center (ambdós frontisses entre parts del Campus) i 
els habitatges de Peabody Terrace , al costat del riu 
Charles. 







• Holyoke Center es pot qualificar d’edifici “cívic”. Criticat 
per la seva alçada i els seus materials (no fa servir el 
totxo tradicional) i qualificat per un crític com “gran dragó
gris” es fa perdonar el seu impacte amb gests de bon 
veïnatge com:

- recular uns metres les façanes més altes del davant i del 
darrere creant unes   placetes molt populars quan fa bon 
temps.  

• presentar pels costats uns cossos de baixa alçada per 
assemblar-se ales cases del carrers laterals i a més hi 
posa botigues.

• resoldre el seu propi aparcament amb un garatge soterrat.
• Crear un carrer interior que permet als estudiants 

procedents de les residències del costat del riu travessar 
aixopluc la distància que els separa de les portes del 
recinte universitari. 













L’edifici proposa la superació
del mur cortina, tan típic dels 
edificis d’oficines, mitjançant 
un joc de vidres translúcids  
(un sandwitch: fibra de vidre 
atrapada entre dues llunes 
pulides) i transparents, de 
manera que aquests darrers 
es situïn a cada espai de la 
distribució sense cap 
pretensió d’ordre. Una 
modulació estricta (mòdul 
aprox. 70 cm) remarcada per 
uns muntants de pedra 
artificial es superposa a la 
aleatorietat dels panys 
transparents equilibrant-ne en 
part l’efecte visual.





• El programa és variat: 
oficines de direcció, 
administració, serveis 
generals de la 
Universitat i serveis als 
estudiants, etc. A la 
planta baixa hi han 
botigues, cafeteries, un 
banc i l’entrada a la 
clínica dels estudiants, 
entre d’altres coses. 

• Es va començar a 
projectar l’any 1958 i 
acabat després de dues 
fases, l’any 1966.



• BOSTON UNIVERSITY
• Cridats inicialment per a fer el 

projecte del Centre 
d’Estudiants, S. J & G. varen 
acabar fent el planejament per 
a tot el Campus i construint tres 
dels seus edificis. També aquí
la decisió fou densificar, 
proposant edificis en alçada i 
concentrant en el mateix 
terreny facultats que estaven 
disperses. 

• “Cap d’ells podria existir per 
separat, els seus volums, les 
seves formes i textures no 
serien les mateixes si 
estiguessin situats en llocs 
amplis i enjardinats amb molt 
d’espai entre ells.” Així
descrivia Sert l’harmonia 
complexa que uneix aquests 
edificis i els relaciona amb els 
existents. Tres edificis que no 
semblen tocar a terra, com si 
s’estiressin cap amunt per a 
reflectir-se millor al riu. 





• La torre amb les 
escoles de Dret i 
Educació, 
acabada l’any 
1964, té annex un 
cos baix amb la 
biblioteca (amb 
lluernes com les 
de la Fundació
Maeght) i sala  de 
conferències. La 
seva façana  
gràcies a una 
doble pell afegida 
en voladís es 
fragmenta d’acord 
amb un traçat 
geomètric que en 
regula les 
proporcions. de la 
seva alçada.



• El Centre 
d’Estudiants
s’inaugurà
l’any 1963 i 
conté una 
sala 
d’espectacles 
polivalent i 
dues 
cafeteries 
donant a un 
pati interior



• La Biblioteca Central Mugar s’acabà el 1966 i 
presenta un perfil esglaonat per a aparèixer com un 
edifici més baix des de l’espai del davant.



• Interior de la 
Biblioteca Mugar del 
Campus de Boston 
University



• GUELPH UNIVERSITY
• Un tercer campus universitari permetrà a Sert exercir de 

dissenyador urbà, combinant, amb col·laboradors, la 
planificació de les funcions en el temps i els projectes d’obra 
civil, paisatgisme i arquitectura edificada. 

• Cridats com a assessors per la oficina Project Planning
Associates de Toronto, Canadà, dirigida per un ex deixeble 
de Sert, els membres de SJA varen projectar una modificació
del Pla Director de la Universitat de Guelph que en 
densificava l’edificació i organitzava els accessos del 
Campus fins a un sostre de 18.000 estudiants, amb un eix de 
vianants com a tret vertebrador. També varen projectar i 
construir la Facultat d’Art, la Biblioteca Central i una 
residència d’estudiants. Té un mèrit especial introduir la 
cultura comunitària de la proximitat entre edificis d’usos 
diversos i els desplaçaments a peu en un lloc com la gran 
Praderia Americana on domina la dispersió especialitzada 
d’usos marcada per l’automòbil.









Universitat de Guelph, Ontario, Canada. 
Biblioteca Central del Campus.



• PEABODY TERRACE 
1961-1964

• Un gran contingent 
d’estudiants grans i 
casats format, sobretot, 
per veterans de la guerra 
de Corea que l’Estat
compensava amb beques 
creà una demanda 
d’habitatges per comptes 
de residències. La 
Universitat Harvard va 
respondre encomanant a 
SJA el disseny de 500 
habitatges mínims per 
ésser construïts en els 
darrers terrenys de la 
seva propietat a la riba 
esquerra del riu Charles. 



• El conjunt s’imposa amb força damunt la silueta de Cambridge. I també en 
la seva trama urbana: calgué fer desaparèixer quatre illes de cases amb 
els seus respectius carrers. 



• La barreja d’alçades, la 
presència de serveis 
col·lectius, l’àmbit 
exclusiu per a vianants 
en tot el barri amb un 
carrer o eix que ordena 
el conjunt unint totes les 
places i que és 
continuació d’un carrer 
existent més amunt, 
l’obertura de l’espai 
principal al riu, tots són 
trets que creen amenitat 
i qualitat en l’entorn 
immediat sense 
renunciar a integrar-se –
per la seva verticalitat-
en el paisatge a escala 
més gran, 
metropolitana. Potser 
per això la historiadora 
de l’Art Sarah W. 
Goldhagen insisteix en 
que tenia capacitat per a 
crear identitat de barri 
entre els seus habitants, 
malgrat tractar-se de 
residents per pocs anys. 



• Peabody Terrace
• Plantes tipus a nivell de 

passadís i per sobre o per
sota d’aquest nivell



• Pensat per a una gran rapidesa i economia de 
construcció, aquest conjunt té una distribució
basada en el sistema skip-stop en el qual 
l’ascensor s’atura només cada  tres plantes, 
allà on es situen corredors des dels quals 
s’accedeix als habitatges situats en la mateixa 
planta i, pujant o baixant un sòl tram 
d’escales, als situats un pis per damunt i per 
sota. Tres torres de 22 plantes concentren el 
40% dels pisos i tots els ascensors des dels 
quals, s’accedeix  per unes passeres a uns 
blocs de 7 i, 5 i 3 plantes d’alçada que van 
formant tres places diferents i d’altres espais 
menors tot restablint gradualment una escala 
semblant a la dels edificis de l’entorn. 

• Les façanes es resolen amb formigó vist per 
als murs laterals i uns tancaments fets de 
peces prefabricades de terra a sostre amb un 
gruix de 15 cm que incorporaven aïllant tèrmic 
i l’enguixat interior. Aquestes plaques tenen 
un color marró fort degut a la presència de 
matxaca de totxo recuit en la seva composició
que, junt amb els colors primaris dels 
porticons de ventilació donen una gran vivor a 
la segona “pell” dels edificis. La primera “pell”
que anima les façanes, sobretot a Sud, son 
les galeries blanques proveïdes de lamel·les 
verticals per aturar el sol  i que Sert aprofita 
per un joc compositiu de ritmes que recorden 
l’organització vertical de l’edifici: un pis amb 
corredor i dos sense.



• Potser per això la historiadora 
de l’Art Sarah W. Goldhagen
insisteix en que tenia capacitat 
per a crear identitat de barri 
entre els seus habitants, 
malgrat tractar-se de residents 
per pocs anys. 

• Sert el presentà com una tesi, 
“allò que pot aconseguir-se
amb urbanisme”, segons li va 
dir a N. Pusey, el president de 
Harvard que fou el seu millor 
client.

• Sense que es pugui 
considerar com un model 
absolut, ni mancat de 
defectes, alguns dels quals 
eren deguts a haver-se cenyit 
massa als costums i 
necessitats d’aquell moment, 
S. W. Goldhagen en descriu 
les qualitats:

• “Peabody Terrace constitueix 
un manifest potent sobre allò 
que pot ser un veïnat modern 
de debò: dens i verd alhora, 
urbà i heterogeni, artístic però 
eficient, comunitari però 
divers, monumental i íntim 
alhora...”



• HARVARD SCIENCE CENTER 1968-1973
• Segon edifici-frontissa dels dos previstos en el planejament del campus, es 

situa davant la plataforma, creada pel soterrament de Cambridge Street, que 
uneix l’antic recinte tancat del Yard i el Campus Nord de Harvard on s’hi 
troben els laboratoris i facultats de ciències





• Amb l’esglaonament que 
aprofita les diferents 
dimensions dels diversos 
departaments - amb el més 
petit, Astronomia, situat 
oportunament a dalt de tot-
s’aconsegueix evitar tot efecte 
de gegantisme pel costat Sud. 
És doncs un edifici que, com 
Holyoke Center, fa gests per a 
integrar-se a l’entorn, incloent 
la oferta d’un carrer-passadís
interior



• L’edifici conté un 
immens soterrani 
on s’hi concentren 
totes les màquines 
d’aire condicionat 
del Campus. Per a 
la construcció es 
combinaren 
elements 
prefabricats i pilars 
post-tesos motllats
in situ per a 
aconseguir un 
muntatge ràpid i 
una gran economia 
de cost.



• Harvard Science Center. Interior d’un dels tres 
auditoris.



• ROOSEVELT ISLAND
• Originalment anomenada Welfare Island, la illa Roosevelt es una estreta 

llenca de terra situada a l’East River, paral·lela a Manhattan. Les seves 58 
has havien servit per a usos urbans marginals: sanatori mental, hospitals de 
quarantena, casa de caritat, etc., fins que l’any 1968 la UDC va proposar 
construir-hi 5000 habitatges que finalment s’han reduït a 3.100. Es va 
redactar un Pla Especial a càrrec de Philip Johnson i John Burgee que fou 
esmenat per comissions locals d’experts en habitatge, educadors i sociòlegs 
per a convertir-lo en una experiència pilot de qualitat urbana i convivència 
social compatible amb una densitat alta. La característica més notable del 
pla era l’anomenat Carrer Major (Main Street) que servia d’eix vertebrador 
de totes les actuacions. Es varen crear nous accessos (parada de metro, un 
telefèric i microbusos) per a assegurar el transport dins el nou barri que 
havia d’estar lliure de trànsit rodat. 



• La oficina Sert, Jackson i Associats va  projectar i construir 
entre 1970 i 1974 dos conjunts ocupant un total de 4,2 ha: 
Eastwood amb 1003 pisos de lloguer parcialment 
subvencionats per a famílies d’ingressos moderats i  Westview
amb 350 pisos de lloguer a preus de mercat. 

• Eastwood inclou dues escoles i 300 apartaments per a la 
tercera edat situats al centre del conjunt. Basa la seva 
distribució en el sistema Skip-Stop ja experimentat a Peabody 
Terrace que permet una gran economia d’escales i ascensors. 







BARRI RIVERVIEW A YONKERS, N.Y.
Aquest conjunt per a 800 habitatges encarregat també per la Urban Development
Corporation (UDC) de l’Estat de Nova York es feu en dues fases, la primera de les quals 
fa servir els mateixos pisos que els edificis Eastwood de Roosevelt Island. 



Un canvi enginyós del disseny de les escales interiors en la segona fase 
d’aquest projecte va permetre recular el pla de façana de les sales d’estar i 
del pis a nivell de corredor, deixant sobre-sortir, al contrari que a Roosevelt
Island, el cos dels dormitoris. 







• CICLE MEDITERRANI
• Aquesta visita ràpida de l’obra i les idees de Sert fora incompleta sense veure la seva relació

amb la Mediterrània, que restableix de seguida que pot, i que és més que un viatge sentimental 
o un lloc on fruir del merescut “repòs del guerrer” al costat de velles amistats. És un viatge al 
món de les Arts antigues i també les d’avantguarda i es un retrobament amb la civitas
compacta, amb les urbs  crescudes amb empentes però encara riques de centralitat i identitat 
dels barris, encara fortes de tradició i barreges d’usos que encaren com poden la creixent 
amenaça de l’automòbil. 

• ESTUDI PER Joan Miró a Palma de Mallorca. 1953-1956
• L’amistat entre l’arquitecte i el pintor va donar com a primer fruit l’encàrrec que més devia 

plaure a Sert. Un contenidor senzill en dos nivells i un altell amb vistes al mar complien les 
funcions bàsiques i li permetien concentrar-se en l’expressió plàstica. Una coberta de formigó
agitada com un batec d’ales resumeix una investigació iniciada en el pavelló de la República 
del 37. Porticons pintats amb colors vius, parets de ceràmica i pedra, tots participen en un 
diàleg barroc amb el paisatge.



• FONDATION MAEGHT A SAINT PAUL DE VENCE, França.1958-1964
• Situada en un turó davant del poble medieval de Sant Pau de Vença, prop de Niça, 

va ésser concebut com un museu per a artistes vius que exigia una extensió
considerable. Evitant el colossalisme d’una estructura única, Sert opta per 
fragmentar espais i volums, creant un territori on els edificis conviuen amb la 
pineda.



• El bon clima i les vistes suggerien una 
utilització abundants d’espais a l’aire lliure, i 
per això terrasses, patis i jardins son part 
integrant del conjunt. 

• Les sales d’exposició son espais individuals, 
definits exteriorment com a volums i 
separats per cancells sense portes. La seva 
agregació, inscribible en un quadrat, genera 
un pati interior de forma irregular i malgrat 
això es va anomenar “el claustre”. El nivell 
de la coberta es manté constant –amb el 
relleu de les lluernes- mentre que el terra 
s’adapta als desnivells del terreny i això 
genera sales d’alçades diferents. Separat 
del claustre per un pati rectangular hi trobem 
l’edifici més alt, caracteritzat per unes 
cobertes corbes anomenades impluviums. 
Reuneix una sala alta d’escultures, botiga, 
oficines, serveis i, a nivell soterrani, una sala 
de projeccions. Per al disseny del jardí
d’escultures anomenat “El laberint” Sert va 
col·laborar amb Joan Miró en la tria 
d’emplaçaments per a cada peça, alguna de 
les quals va ser feta expressament per al 
lloc. També va col·laborar amb Giacometti, 
Calder, Matisse (una obra del qual es un 
mosaic en el fons d’un estany), Chagall i 
Chillida per a emplaçar les seves 
respectives obres, en un exemple de 
col·laboració entre les arts per crear un 
entorn que envolti completament al visitant. 









• FUNDACIÓ JOAN 
MIRÓ 1969-1975

• Creada el 1968 per 
iniciativa del pintor, 
del seu amic i 
promotor de les Arts 
Joan Prats i del propi 
Sert, la Fundació
s’acabà de construir 
el juny de 1975. Els 
seus 3.600 m2 útils 
inicials contenien 
uns 1200 m2 
destinats a exposar 
una àmplia col·lecció
d’obres de Miró
mentre que la resta 
d’espais eren per a 
sala d’artistes joves, 
auditori de 200 
places, biblioteca 
d’Art, arxiu de 
gravats, oficines, 
magatzems, 
restauració etc. 



• L’ampliació
projectada l’any 
1986 per Jaume 
Freixa consisteix 
essencialment en un 
desdoblant de les 
sales de Ponent i 
una resolució del 
pati de Llevant que 
es tanca amb una 
cafeteria 
transparent, alhora 
que s’afegeixen dos 
pavellons un per 
sales i un altre per 
oficines



• Planta primer pis.
• Abans i després de 

l’ampliació de 1988.







• CASES A PUNTA MARTINET, EIVISSA
• Si es pogués fer un paral·lel entre Sert i Ulisses, Eivissa hauria estat la seva Ithaca ideal. Entre 

1964 i 1968 Sert projecta i construeix sis cases, entre elles la seva pròpia i un rengle 
d’apartaments en una vessant de muntanya amb vistes a la vila d’Eivissa. Un acord entre els 
propietaris va excloure tanques altes entre parcel·les i obligar-los al manteniment dels marges 
de pedra, així com la majoria dels arbres existents. 



Projectades amb un coneixement profund de les tradicions i de les possibilitats tècniques i 
econòmiques del lloc i el moment, aquestes cases, totes diferents de programa i adaptades a 
cada plec de la topografia, presenten repeticions d’elements - com el porxo, sempre paral·lel a la 
sala d’estar- i una unitat de materials que les fa percebre gairebé com un veïnat de cases de 
pagès, malgrat  tractar-se d’una urbanització amb predomini de la segona residència.


