
 

 

 
 

NOVETAT EDITORIAL 
 
 
Nou volum de la col·lecció Inventaris d’Arquitectura dedicat a l’arquitectura contemporània 

catalana 
 
 
EL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA PUBLICA UN 
LLIBRE MONOGRÀFIC DE L’ARQUITECTE ALFONS 
SOLDEVILA 
 
 
Barcelona, a 27 de novembre de 2006.- El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya presenta un nou 
volum de la col·lecció Inventaris d’Arquitectura dedicat, en aquesta ocasió, a l’arquitecte Alfons 
Soldevila. El llibre, titulat Alfons Soldevila. Geometria Adaptable, és el dotzè volum d’una sèrie 
de monografies que recopilen l’obra dels arquitectes catalans contemporanis amb l’objectiu de 
difondre l’arquitectura dels nostres temps.   
 
La presentació del llibre, que tindrà lloc el proper dijous 30 de novembre a les 20h a la sala d’actes 
de la seu barcelonina del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Plaça Nova 5. 08002 Barcelona), 
anirà a càrrec dels arquitectes Albert Illescas, Enric Massip-Bosch i Maria Rubert de Ventós i 
comptarà amb la presència del mateix Soldevila, així com del degà del Col·legi, Jordi Ludevid, i del 
president de la seva Demarcació de Barcelona, Lluís Comerón. L’accés és obert al públic. 
 
Alfons Soldevila. Geometria Adaptable, que inaugura una nova etapa de la col·lecció Inventaris 
d’Arquitectura amb un nou grafisme a càrrec de l’estudi de disseny Bis], s’obre amb dos textos 
dels arquitectes Josep Maria Montaner i Enric Massip-Bosch que precedeixen la presentació de 
les obres de Soldevila. La biografia i una fitxa tècnica dels projectes d’Alfons Soldevila tanquen el 
volum.   
 
L’obra d’Alfons Soldevila, arquitecte per l’ETSAB des de 1967, és un constant treball de recerca 
de nous materials, estructures i sistemes constructius en l’arquitectura, amb una mirada fixada en 
l’experimentació i la reformulació dels mecanismes i l’ordre preestablerts. Aquesta actitud crítica 
singularitza l’obra de Soldevila en el marc del panorama arquitectònic català. “L’obra de Soldevila 
és la d’un inventor nat i incansable, una mena d’Antoni Gaudí de l’època postmoderna, en la 
tradició de les investigacions de Le Corbusier i dels experiments poètics de John Hejduk”, escriu 
Josep Maria Montaner al preàmbul del llibre. 
 
Amb una edició a cura d’Anna Puigjaner, el llibre repassa els projectes realitzats per Alfons 
Soldevila: la casa Mas Ram a Badalona (1971), les passarel·les per a vianants sobre la Ronda de 
Dalt (plaça Karl Marx, 1991; i Meridiana, 1992), les estacions de metro Canyelles (2001) i Bac de 
Roda (2004), les Caves Priorat (2003), diverses cobertes, pantalles, pèrgoles i d’altres estructures 
urbanes, o la Casa Translúcida (1996), entre d’altres. També inclou els projectes realitzats per 
Soldevila al Japó (Biblioteca Kansai, 1995), Finlàndia (Biblioteca Turku, 1997), la proposta 
d’habitatges Elemental Xile (2004) o l’estructura Landmark Paris 2012 a França). 
 
Alfons Soldevila. Geometria Adaptable està editat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la 
seva Demarcació de Barcelona, i distribuït per Books on the Move Actar S.L. Els anteriors volums 
de la col·lecció Inventaris d’Arquitectura coordinada per l’arquitecta Sara Manté, han estat dedicats 



 

 

 
 
als arquitectes Bosch i Tarrús, Jeroni Moner, Lluís Maria Vidal i Arderiu, Hereu Espanyol; Arcadi 
Pla; Joan M. de Ribot; Lluis Cantallops; Ramon Maria Puig Andreu; Pau Pérez, Manuel Martín i 
Moisés Gallego.  
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