
 

Departament de Comunicació
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Plaça Nova 5. 08002 Barcelona
Tel: 93 306 78 45

 
NOVETAT EDITORIAL 

 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE / DVD “J.F.BARBA CORSINI, 
arquitecte” AL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 
 
 
Barcelona, a 19 de maig de 2006.- El proper dilluns 22 de maig, el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya acull la presentació del llibre / DVD  “J.F.BARBA CORSINI, 
arquitecte” dedicat a la figura del cèlebre arquitecte català integrant d’una generació 
que va iniciar la segona vida de l’arquitectura moderna després de la guerra i va 
possibilitar la superació d’arquitectura neoclàssica de l’època.  
 
Amb un llibre a cura de l’arquitecte Xavier Monteys, i la direcció del DVD a càrrec de 
Pedro Puertas, el volum repassa la trajectòria professional de Barba Corsini 
(Tarragona, 1916) i n’assenyala els projectes més representatius de cada època. L’acte 
tindrà lloc a la Sala d’actes del COAC (Plaça Nova 5. 08002 Barcelona) a les 19.30 
hores i comptarà amb la presència del mateix J.F. Barba Corsini, així com dels 
estudiosos de l’obra de B. Corsini Xavier Monteys, Helio Piñón i Joaquim Ruiz Millet. 
 
D’entre les obres referenciades al llibre apareixen l’edifici d’habitatges del carrer Tavern 
(1952-1954), l’edifici d’apartaments del carrer Muntaner (1957-1958), els cèlebres 
apartaments, avui desapareguts, a les Golfes de La Pedrera (1953-1955), l’edifici 
d’habitatges al carrer Balmes (1955), l’edifici d’habitatges al carrer Escoles Pies (1960-
01), l’edifici Mitre del carrer Escoles Pies (1960) o el conjunt d’apartaments de 
Binibeca, Menorca (1966), entre d’altres.  
 
El DVD reprodueix les converses mantingudes entre J.F. Barba Corsini i Xavier Monteys 
i una visió personal dels coneixedors de l’obra de Barba Corsini, Helio Piñón i Joaquim 
Ruiz Millet, gravades entre 2005 i 2006.  Ruiz Millet és autor d’una de les monografies 
dedicades a Barba Corsini més completes (“Barba Corsini: arquitectura = architecture: 
1953-1994”. Ed. Galeria H20, Barcelona 1995)  
 
Aquest doble llibre /DVD forma part de la col·lecció editada des del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, que inclou volums dedicat als més destacats arquitectes 
que han protagonitzat la història de l’arquitectura contemporània catalana: Josep Maria 
Coderch, Antoni Moragas, Josep Pratmarsó, Josep Lluís Sert, Josep Maria Sostres. Està 
prevista l’edició de nous volums dedicats a l’estudi MBM (Martorell- Bohigas-Mackay), 
Federico Correa i Alfonso Milà, i Lluís Nadal. 
 
Fitxa tècnica: 
Llibre / DVD: “J.F.BARBA CORSINI, arquitecte” 
Autors : Pedro Puertas (DVD), Xavier Monteys (llibre) 
Preu: 12 euros (Iva inclós) 
ISBN: 84-96185-77-X 
 
Clica aquí per descarregar-te imatge d’edifici de Barba Corsini
  

 
Departament de Comunicació del COAC. 

Plaça Nova 5. 08002 Barcelona. Tel: 93 306 78 45. A/e: comunicacio@coac.net 

1

http://www.coac.net/fotos/DMA/Edifici_Mitre.html

	NOVETAT EDITORIAL 

