La Setmana d’Arquitectura de Barcelona 2019, impulsada per l’Ajuntament de
Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la Fundació Mies van der Rohe, en
col·laboració amb Barcelona Building Construmat i ArquinFAD, és una iniciativa
compartida que es desenvolupa a diferents indrets de la ciutat entre els dies 9 i 19 de
maig de 2019.
Enguany es celebra el centenari de la fundació de l’escola de disseny i arquitectura
Bauhaus i és per això que en aquesta edició es posarà èmfasi en el llegat dels diferents
moviments arquitectònics de principis del segle XX, per estimular la reflexió sobre
l’entorn construït de les ciutats i el seu valor a través de la difusió de l’activitat
arquitectònica, el coneixement, l’experiència i debat.
Des de la biblioteca Fort Pienc, especialitzada
en arquitectura contemporània i disseny, us
proposem diverses lectures relacionades amb
aquestes temàtiques.

LA BAUHAUS
La Staatliches Bauhaus, fundada el 1919 per Walter Gropius a Alemanya, va ser una
escola d’art i arquitectura que advocava per una reforma dels ensenyaments artístics
com a base per a la transformació de la societat de l’època, partint de la ideologia
socialista del seu fundador. Amb el temps, l’estil Bauhaus va esdevenir un dels corrents
amb més influència en l’arquitectura moderna. L’escola va néixer a Weimar, però es va
traslladar més tard a Dessau i finalment, sota la direcció de Mies van der Rohe, va
instal·lar-se a Berlin el 1930. Tres anys més tard, però, va ser clausurada per les
autoritats prussianes, en mans del partit nazi.
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L’ARQUITECTURA MODERNA
L’arquitectura moderna o racionalisme arquitectònic és un concepte molt ampli que
designa el conjunt de corrents o estils de l'arquitectura que es van desenvolupar al llarg
del segle XX a tot el món. L’arquitectura moderna es caracteritza per la simplificació de
les formes, l'absència d'ornaments i la renúncia conscient a la composició acadèmica
clàssica, però és sobretot l'ús dels nous materials com el ferro i el formigó armat i
l'aplicació de les tecnologies associades, el fet determinant que va canviar per sempre
la manera de projectar i construir els edificis o els espais per a la vida i activitat humana.
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