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Convocatòria de premsa 

 
Presentació de l'exposició Arquitectura del turisme. El viatge i les 
vacances, 1900 – 1965 
Barcelona, 10 de març de 2009 
 
Jordi Ludevid, degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
Ramon Prat, comissari del Disseny Hub Barcelona (DHUB)  
Fernando Marzá, vocal de Cultura del COAC  
 

 
 
 
 
 
Fitxa tècnica 
 
Títol: Arquitectura del turisme. El viatge i les vacances, 1900 - 1965 
 
Descripció: recorregut per les diferents tipologies arquitectòniques i infraestructures 
(carreteres, hotels, urbanitzacions i càmpings) que ha generat el turisme al llarg de la costa 
mediterrània espanyola i francesa, des de 1900 fins a 1965, a través de material gràfic 
(pel·lícules, plànols i fotografies), textos explicatius i maquetes. 
 
Lloc: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC). Pl. Nova, 5, Barcelona. 
 
Dates: del 10 de març al fins al 15 d'abril de 2009 
 
Horari de visita: de dilluns a divendres de 10 a 21 h, i dissabtes de 10 a 14 h. Accés lliure i 
gratuït 
 
 
Organització: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Disseny Hub Barcelona 
 
Comissariat: Departament de Cultura del COAC, vocal: Fernando Marzá 
 
Coordinació: Departament de Cultura del COAC 



 

 

 

 

 
NOTA DE PREMSA 

 

 
Un viatge arquitectònic pels inicis de la indústria del turisme  

 
 
El COAC i el DHUB inauguren la mostra L'arquitectura del turisme. El viatge i les vacances 
1900-1965  
 
 
Barcelona, a 10 de març de 2009.-  El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) inaugura 
l'exposició L'arquitectura del turisme. El viatge i les vacances 1900-1965, que es pot visitar fins 
al 15 d'abril a la seu del COAC (Plaça Nova, 5, Barcelona).  
 
La mostra —organitzada pel COAC i el Disseny Hub Barcelona (DHUB)— és un recorregut per 
les diferents tipologies arquitectòniques i infraestructures (carreteres, hotels, urbanitzacions i 
càmpings) que ha generat el turisme al llarg de la costa mediterrània espanyola i francesa, des 
de 1900 fins a 1965. Es tracta d’un viatge des de les beceroles del turisme contemporani fins 
els inicis d’una nova indústria nascuda els anys 60. En paral·lel, es repassa la història del 
cinema com a creador del desig de viatjar.  
 
Els continguts de l’exposició són presentats a través de diferents suports: material gràfic —
pel·lícules, plànols i fotografies—, textos explicatius i maquetes. En destaquen les pel·lícules 
com a complement de pes a la mostra, la projecció de les quals es concentra en tres seccions 
de cinema agrupades sota el títol genèric de “El viatger immòbil”. S’exhibeixen des de les 
primeres projeccions en suports protocinematogràfics a grans produccions del cinema de 
Hollywood dels anys 50, passant per cintes autòctones en què Barcelona n’és la protagonista. 
Totes elles transporten al visitant a llocs llunyans, generen la il·lusió per viatjar, i conformen les 
imatges de vacances de l’imaginari col·lectiu.  
 
Un altre material de suport d’indubtable interès són les maquetes, algunes d’elles construïdes 
ad hoc per a l’exposició. És el cas de les reproduccions del Panorama i del Cinemaway, 
instal·lacions pensades per transportar a altres parts del món al públic urbà del segle XIX i 
principis del XX, quan viatjar era un luxe a l’abast de ben pocs. També hi ha maquetes de la 
Torre Valentina, de J.A. Coderch, i del Càmping la Ballena Alegre, de Francesc Mitjans. 
 

 
Turisme. Espais de ficció 
L'arquitectura del turisme. El viatge i les vacances 1900-1965 és part d’un programa expositiu 
més ampli, organitzat pel Disseny Hub Barcelona, que ha començat amb la mostra Turisme. 
Espais de ficció —a la seu del DHUB del carrer Montcada fins al 7 de juny—, i que continua 
amb Efecte souvenir i Low Cost, exhibicions amb les quals està íntimament lligada.  
 
Low Cost, comissariada per Mery Cuesta i Jorge Luis Marzo i que s’inaugura el 19 de juny al 
FAD, mostra el negoci de les aerolínies que ofereixen bitllets a baix preu, les botigues de moda 
outlet i el low cost dels productes de gran consum, entre altres. Efecte souvenir, comissariada 
per Oscar Guayabero i que s’obrirà al públic el 8 de juliol al DHUB Montcada, també realitza un 
recorregut històric del viatge turístic, en aquest cas, a través de l’evolució d’un producte creat 
pel propi turisme: el souvenir o record.  
 
  
 

  

 



 

 

Contingut 
 
1. Presentació 
Un pròleg a mode d’introducció situa al visitant en els antecedents turístics immediats al 
període tractat: el Grand Tour, l’India Mail, el termalisme, que alhora inclou els casinos, el 
climatisme, els balnearis de costa, les primeres agències de viatge (Thomas Cook) i els inicis 
del ferrocarril. 
 
Al principi de la mostra es fa referència a la creació del desig de viatjar entre la població urbana 
a través de diferents mitjans (maqueta Panorama i Cinemaway). El turisme d’inicis del segle XX 
no difereix de l’esmentat en la introducció (Hotel Negresco) però tímidament apareix la 
consciència que aquest turisme incipient creixerà fins a esdevenir un fenomen generador de 
riquesa pels estats. Sota aquesta idea es desenvolupen iniciatives privades i apareixen els 
impulsors dels organismes estatals encarregats del turisme (Patronato Nacional del Turismo i 
Sociedad de Atracción de Forasteros). 
 
Arriben els primers exemples d’urbanització tant a la Costa Brava com a la Côte d’Azur 
francesa —Urbanització de S’Agaró, Ordenació de la Route des Maures, Hotel Latitude 43—, 
emplaçaments precursors de la concepció de la platja com a lloc de repòs i esbarjo. 
 

A la dècada dels anys 30, després de la I Guerra Mundial i del crack borsari de 1929, es 
consoliden al continent europeu i en algunes ciutats americanes els canvis experimentats a les 
ciutats des del segle anterior. El nou model demanda una incorporació de realitats, no sempre 
compatibles amb les estructures preexistents, com la nova necessitat cada cop més estesa 
entre els ciutadans de diferents classes socials d’espais d’esbarjo i repòs durant el cap de 
setmana i, posteriorment, durant les vacances. En aquest sentit, apareixen les primeres 
actuacions per al descans i el temps lliure destinades a grans col·lectius de població en el 
nostre país com el poble d’estiueig a la costa de Llevant, de Josep Lluís Sert i Josep Torres 
Clavé, i la Ciutat del Repòs i les Vacances, del GATCPAC. 
 
Després de la postguerra, a cavall de la dècades dels 40 i els 50, el turisme es revifa. El model 
selecte i exclusiu conviu definitivament amb un model majoritari concebut pel gaudi de les 
masses. A Espanya, el juliol de 1951 es crea el Ministerio de Información y Turismo, un fet que 
inaugura una nova etapa del turisme en el nostre país. En la dècada dels 50, apostant per la 
potencialitat del litoral, es facilita la inversió de capital estranger i es comença a desenvolupar 
la indústria turística. L’ajuda nord-americana al 1959 contribueix a la millora d’infraestructures i 
transports, fet que juntament amb la riquesa natural, el clima i els preus baixos facilitarà 
l’arribada en massa de turistes majoritàriament estrangers. L’evolució del volum turístic entre 
1950 i 1965 és molt rellevant: de mig milió de visitants es passa a 10,5 milions, convertint 
Espanya en el primer destí turístic europeu. Entre 1950 i 1960 la costa espanyola pateix una 
moderada transformació amb una sèrie d’exercicis sensibles amb l’entorn i l’arquitectura 
preexistent, exemple dels quals és la Torre Valentina, de Josep Antoni Coderch. 
 
El ràpid creixement del mediterrani espanyol fa reaccionar el Ministeri de la Construcció francès 
que impulsa, a través d’una sèrie d’arquitectes, l’aprofitament de la costa del Languedoc-
Roussillon, entre la Camargue i Espanya. Aquesta operació —que consisteix en un  programa 
d’equipaments generals i la creació de sis centres turístics amb un esperit de preservació de la 
naturalesa (Barcarès-Leucate de Candilis i la Grande Motte de Balladur)— aconsegueix 
descongestionar la Côte d’Âzur, competir amb Espanya i generar un avenç important en la 
regió.  
 
La resta d’obres en exposició són un recull de diferents exemples i fenòmens de l’arquitectura 
del turisme, que comencen als anys 50 i 60 al nostre país, i que s’estendran durant les 
dècades següents per tot el litoral espanyol (Club Med, Càmping la Ballena Alegre de Mitjans, 
Apartaments Ciudad Blanca de Sáenz de Oíza, Hotel Cap sa Sal i el poblat de Binibeca de 
Barba Corsini). 
 



 

 

2. Projectes en exposició 
 
Panorama 
 

El gran panorama pintat és un fenomen que 
es desenvolupa al llarg de tot el segle XIX 
arreu d’Europa, des que es va inventar el 
1793. Barcelona no va ser una excepció i 
pels volts de l’Exposició Universal de 1888 
se’n van construir uns quants edificis i es 
van exposar al menys quatre panorames. Es 
tractava de teles circulars pintades, de grans 
dimensions, que reproduïen temes diversos: 
paisatges exòtics, esdeveniments històrics o 
històries de la religió. No era estrany que les 
teles sobrepassessin els 10 metres d’alt i els 
100 metres de circumferència. La seva 
exhibició requeria la construcció d’edificis 
cilíndrics de grans dimensions. El panorama 

és un trompe-l’oeil, la característica principal del qual és que pretén donar una il·lusió perfecta 
de la realitat. 
 
 
Hotel Negresco, Niça (1910), Édouard Niermans 

 
Des de mitjans del segle XIX, Niça  no 
parava d’atreure turistes a la recerca de 
residència per a les seves llargues estades 
hivernals a la Côte d’Azur. Aquest palau-
hotel de gran luxe, amb 420 habitacions, és 
una de les fites de l’estil Ritz, definit per 
Charles Mewès l’any 1898, que oferia les 
últimes innovacions tècniques del 
començament del segle XX amb una 
decoració setcentista tipus Gran Segle, 
signe de l’opulència i el fast preuat per la 
clientela. 

 
 

Urbanització S’Agaró, S’Agaró (1923),  Rafael Masó 
 

L’estiu del 1923 es va configurar el projecte 
d’urbanització i de la primera casa, Senya 
Blanca, que s’habità per primera vegada l’estiu 
del 1924. La urbanització prevista va quedar 
aturada fins al 1929, any en què es va construir 
el Restaurant dels Banys i es va crear una línia 
d’autobusos Barcelona-S’Agaró. A partir 
d’aquest moment s’inicien les obres 
d’urbanització i la construcció dels primers xalets 
a l’entorn de la plaça: les cases Niubó i Sibils i 
les que seran la futura Gavina. Entre 1930 i 
1935 Masó projecta i construeix nombroses 
cases. El 1932 s’inaugura l’Hostal La Gavina.  
 

 
 
 
 
 



 

 

Ordenació de la Route des Maures, Côte d’Azur (1922), Henri Prost 
 
L’any 1922 l’arquitecte urbanista Henri Prost 
s’encarregà del pla director de la costa del 
departament de Var. El seu projecte preveia 
revitalitzar la regió a través del turisme i mantenir-
ne el desenvolupament econòmic. Amb aquest fi 
creà una xarxa de vies de comunicació, la Route 
des Maures i les seves prolongacions. Aquesta 
carretera, traçada en perfecta harmonia amb la 
topografia i el paisatge, responia a les necessitats 
d’una circulació intensiva i ràpida per a un turisme 
creixent i a una clara voluntat paisatgística que 

potenciava l’entorn natural com un recurs turístic principal.   

 
Sociedad de Atracción de Forasteros (1908-1936) 
 

La Sociedad de Atracción de Forasteros, Syndicat d’Initiative, es va crear 
per iniciativa de Domènech J. Sanllehy, alcalde de Barcelona, qui va 
aconseguir vincular a l’entorn d’aquest projecte a noms com ara Josep 
Puig i Cadafalch, Francesc Cambó, Joan Rubió i Bellver i Bartolomé 
Amengual. Els membres d’aquesta societat residien tant a Barcelona com 
a l’estranger i la seva tasca era fer propaganda de la ciutat i, per extensió, 
de Catalunya com a destinació turística. L’òrgan de difusió d’aquesta 
societat era la revista Barcelona Atracción, de la què en destaca l’estètica 
avantguardista de les seves portades.  
 

 
Circuito Nacional de Turismo (1926), Patronato Nacional del Turismo 

El Patronato Nacional del Turismo (PNT) fou un 
organisme estatal, les funcions del qual eren 
preparar Espanya per al turisme, dur a terme 
tasques propagandístiques i fomentar tant el 
turisme interior com l’estranger. L’obra cabdal 
d’aquesta institució va ser el disseny del traçat de 
les carreteres d’Espanya més importants de 
l’època, a l’empara del decret llei per a la creació 
del Circuito Nacional de Firmes Especiales. La 
selecció de traçats que va definir els prop de 7.000 
km del Circuito reiterava el seu marcat caràcter 
turístic, fins al punt que es va arribar a conèixer 
com el Circuito Nacional de Turismo. 

 
Hotel Latitude 43, Saint-Tropez (1929), Georges-Henri Pingusson 

 
Aquest fou un projecte en que l’arquitecte es va 
implicar profundament, fins al punt que dissenyà 
el vestuari del personal de l’hotel. Degut al fet 
que la costa de Saint-Tropez és l’única de tot el 
litoral francès mediterrani orientada cap al nord, 
les habitacions es van orientar cap al migdia i, 
per no renunciar ni a les vistes del nord ni al sol 
del sud, cada habitació tenia una doble 
exposició sol-vista. 
 

 
 



 

 

Poble d’estiueig a la Costa de Llevant (1929), Josep Lluís Sert i Josep Torres Clavé  
 
L’any 1929 els dos arquitectes presentaren a les Galerias Dalmau 
un projecte que pretenia aportar una solució a l’èxode que es 
produïa a les ciutats durant el període vacances. Es tractava d’un 
assaig del projecte que van proposar posteriorment quan formaven 
part del grup GATCPAC per a la Ciutat del Repòs i les Vacances. 
 
 
 
 
 

 
La Ciutat del Repòs i les Vacances (1933), GATCPAC 
  

Projecte per tal de bastir una ciutat 
d'esbargiment a la zona costanera del Baix 
Llobregat. Preveia cinc zones: de banys, esports 
i cinema a l'aire lliure; d'habitatges mínims per a 
cap de setmana, amb espais per a càmping i 
pavellons escolars; de residència (hotels, cases 
de vacances, colònies escolars); de cures de 
repòs (hotels, sanatoris) i de conreu, comuna a 
les anteriors. Per l’extraordinària amplitud de 

col·lectius socials i culturals que li van donar el seu suport clamorós, es pot qualificar com el 
projecte més popular del GATCPAC. Les obres es van començar però la guerra civil de 
1936-39 truncà el projecte (Font: Enciclopèdia Catalana). 

 
La Sainte-Baume, Departament de Var (1948), Le Corbusier 

 
La Sainte-Baume, a prop de Marsella, era un 
ambiciós projecte el punt central del qual era un 
santuari que s’havia de construir excavant la 
muntanya. Al voltant d’aquest santuari es pensava 
construir una petita agrupació residencial per acollir 
els fidels que el visitessin. El projecte es componia 
de diverses fileres d’habitatges de dues plantes, 
cobertes amb volta catalana al pis superior. Malgrat 
l’interès anterior per la volta catalana en alguns 
treballs en què es planteja solucions vernacles 
similars no serà fins a la Sainte-Baume que Le 

Corbusier decidirà experimentar amb aquesta volta. 
 
 
Roq et Rob, Departament dels Alps Marítims (1949), Le Corbusier 

 
Es tracta de dos prototips per a dos conjunts 
residencials de vacances sobre uns terrenys 
esglaonats per al cultiu de llimoners a la Côte d’Azur, 
resolts a partir d’un mòdul habitable de 2,26 x 2,26 x 
2,26 metres construït mitjançant perfils d’acer i una 
coberta de voltes rebaixades. L’agrupació del projecte 
Roq inclou un carrer comercial en una de les terrasses 
intermèdies, un garatge al costat de la carretera 
d’accés i un ascensor, al qual s’accedeix mitjançant 
una galeria excavada al terreny.  
 
 

 
 



 

 

Torre Valentina, Sant Antoni de Calonge (1959), Josep Antoni Coderch 
 
La maqueta del projecte de la torre Valentina, de 
J.A. Coderch de Sentmenat, es configura com un 
compendi de les idees que van caracteritzar 
l’època en què es va gestar aquest projecte. En 
primer lloc, com a plasmació del conjunt de nous 
plantejaments urbanístics i arquitectònics. En 
segon lloc, com a arquitectura no realitzada, és un 
exemple dels criteris de respecte a l’entorn 
paisatgístic davant els criteris devastadors del 
colonialisme turístic, del fracàs, en definitiva, de la 
imaginació i l’ofici, davant l’especulació econòmica 
capitalista mancada de sensibilitat 

 
 
Barcarès-Leucate, Llenguadoc-Rosselló (1964), Georges Candilis 

 
La creació de l’estació balneària de Barcarès-
Leucate formà part de l’operació d’ordenació de la 
costa del Llenguadoc projectada per la DATAR 
(Délégation à l’aménagement du territoire et à 
l’aménagement régional) l’any 1962. La idea rectora 
del projecte de Barcarès-Leucate fou la recerca de 
l’escala humana en una població prevista per acollir-
hi unes 70.000 persones. Per aquest motiu s’optà 
en la majoria dels poblats pels acoblaments 
horitzontals que formen un tot que s’integra en el 
teixit urbà, que no s’ha de confondre amb la 
tradicional parcel·lació en casetes independents. 

 
 
Hotel Cap sa Sal, Begur (1955), Josep Mª Bosch i Aymerich 

 
L’any 1955 es van iniciar les obres de construcció 
de l’hotel, propietat de l’Hotelera de l’Empordà, SA, 
del doctor Andreu. Fou construït segons el projecte 
de l’arquitecte i director d’obres, Josep M. Bosch i 
Aymerich, l’interiorisme va ser dirigit per Jordi Galí i 
Figueres, la direcció del jardí va anar a càrrec de 
l’arquitecte Nicolau M. Rubió i Tudurí i l’aparellador i 
cap d’obra fou Carles Fontanals i Valle. Finalment 
l’any 1963 s’inaugurava un establiment emblemàtic 
de la Costa Brava, un hotel de luxe que va acollir 
polítics, intel·lectuals i artistes de renom 
internacional.  

 
Ciudad Blanca, Alcúdia (1961), Francisco J. Sáenz de Oíza 
 

El conjunt se situa a tocar de la platja, en una extensa pineda. Es 
va fer un bloc de quatre altures, compost per 25 mòduls de quatre 
apartaments cadascun, amb un total de 100 apartaments. L’alçada 
de l’edifici no supera la dels arbres que creixen en aquesta franja 
litoral. Tots els mòduls són iguals: fan 4,20 d’ample i s’orienten en 
direcció nord-oest/sud-est, de manera que coincideixen amb les 
millors vistes de la badia, emmarcades pel cap Farrutx, i se situen 
així com “gandules al sol”. 
 
 
 



 

 

Binibeca, Menorca (1966), Francisco J. Barba Corsini 
 
Binibeca és un projecte en el qual s’intenta 
substituir la construcció d’un grup d’apartaments en 
alçada per un conjunt unitari i autosuficient, en 
forma de “poble de pescadors”. Sobre aquest 
projecte, Barba Corsini pensava que era una 
arquitectura tova, en minúscula, però en la qual 
s’havien aconseguit crear uns ambients que 
funcionaven perfectament, amb una imatge que 
s’integrava bé a l’entorn i on la vida era agradable. 
Aquest “poblat de vacances” ha servit de pauta a 
d’altres urbanitzacions, que fugen de la imatge del 
bloc sobre la costa. 

 
 
Càmping La Ballena Alegre, Viladecans (1958), Francesc Mitjans 

 
Un altre exponent de la conquesta arquitectònica de 
la platja foren els primers càmpings, una nova 
activitat turística promoguda des de la Dirección 
General de Turismo. La “Ballena Alegre” és un dels 
primers referents d’una arquitectura dedicada als 
càmpings. El conjunt era elemental, com corresponia 
a la seva destinació, amb l’especial atractiu natural 
de la bellesa del seu emplaçament. 
 
 
 

Club Med, Cadaqués (1960), Pelai Martínez i Jean Weiler 
 
Una nova tipologia de ciutat de vacances va 
aparèixer a les roques del cap de Creus entre els 
anys 1960 i 1962. Un espai per al descans, la 
convivència i l’exercici que permetia gaudir del clima 
i el paisatge als turistes francesos. El territori es va 
colonitzar concentrant les edificacions i deixant que 
la topografia marqués les pautes del projecte on les 
roques van donar forma al conjunt del poblat. 
 
 
 
 
 

 
La Grande-Motte, Departament de l’Herault (1963), Jean Balladur 

 
En la construcció de la Grande-Motte, i en general en 
l’operació d’ordenació del litoral projectada per la 
DATAR, es volia evitar l’especulació i el model de la 
ciutat d’estiueig de començament de segle. Seguint 
aquestes directrius, en comptes d’hotels o vil·les, els 
grans immobles destinats a acollir els estiuejants vora la 
platja van adoptar una forma inspirada en les piràmides 
de Teotihuacan. Aquests edificis permetien crear 
nombroses terrasses i van esdevenir el tret distintiu del 
projecte. 

 
 



 

 

Relació de peces en exposició 
 
 

MAQUETES 

 
1. Maquetes realitzades per Eletres Laan. Concepte i direcció: Fernando Marzá 

 
Càmping la Ballena Alegre   ( 63 x 237,5 de base;  alçada 38 cm) 
Cinemaway ( 86 x 70 de base, alçada 38 cm) 
Panorama         ( 72 x 72 de base, alçada 38 cm) 

 
 

2. Maqueta del projecte Torre Valentina, realitzada per Juan de Dios Hernandez (273 x 
106 de base; alçada variable). Concepte i direcció: Gerardo García-Ventosa 

 
3. Maquetes del projecte “Hexacube”, realitzades per Carrafont (37 x 37 cm de base; 

alçada variable). Concepte i direcció: Alessandra Cianchetta  
 
Ensamblatge del mòdul Hexacube 
Ensamblatge del mòdul Hexacube 
Cases de plàstic, Hexacube, ensamblatge del mòdul Hexacube 
Cases de plàstic, Hexacube, ensamblatge del mòdul Hexacube 
 

4. Maqueta d’època del projecte Barcarès-Leucate, Immoble Estany, zona H, Barcarès-
Leucate, realitzada pel Taller Candilis (127 x 92 de base, alçada 19cm ) 

 

 
PANELLS 

 

Panells amb informació gràfica i escrita sobre els projectes (220 x 90cm. banderola) 
 
 La Grande-Motte, Departament de l’Herault (1963), Jean Balladur 
 Club Med, Cadaqués (1960), Pelai Martínez i Jean Weiler 
 Càmping La Ballena Alegre, Viladecans (1958), Francesc Mitjans 

Binibeca, Menorca (1966), Francisco J. Barba Corsini 
 Ciudad Blanca, Alcúdia (1961), Francisco J. Sáenz de Oíza 

Hotel Cap sa Sal, Begur (1955), Josep Mª Bosch i Aymerich 
Torre Valentina, Sant Antoni de Calonge (1959), Josep Antoni Coderch 
Barcarès-Leucate, Llenguadoc-Rosselló (1964), Georges Candilis 

 Roq et Rob, Departament dels Alps Marítims (1949), Le Corbusier 
 La Sainte-Baume, Departament de Var (1948), Le Corbusier 
 La Ciutat del Repòs i les Vacances (1933), GATCPAC 
 Poble d’estiueig a la Costa de Llevant (1929), Josep Lluís Sert i Josep Torres Clavé 
 Hotel Latitude 43, Saint-Tropez (1929), Georges-Henri Pingusson 
 Circuito Nacional de Turismo (1926), Patronato Nacional del Turismo 
 Sociedad de Atracción de Forasteros (1908-1936) 
 Ordenació de la Route des Maures, Côte d’Azur (1922), Henri Prost 
 Urbanització S’Agaró, S’Agaró (1923),  Rafael Masó 
 Hotel Negresco, Niça (1910), Édouard Niermans 
 Panorama (1841), Jacques Ignace Hittorff 
 Introducció 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROJECCIONS (DVD) 

 
Idea i guió de la secció “El viatger immòbil”: Ramón Espelt 
Realització: El taller interactivo 
 
 

1- Passi de fragments de pel·lícules, anys 1900-1911 amb la introducció de Letter from an 
unknown woman, Max Ophuls, 1948 (3:38):  

 
Panorama from tower of the Brooklyn Bridge, G.W.“Billy” Bitzer, 1903 (0:28) 
Panorama from Times building, Wallace McCutcheon, 1905 (2:04) 
Coney Island at night, Edwin S.Porter, 1905 (1:20) 
Barcelona et son parc, Segundo de Chomón, 1911 (1:21) 

 
2- Passi de fragments de pel·lícules, anys 1900-1910: 
 

Interior New York subway 14th Street to 42nd Street, G.W.“Billy” Bitzer, 1905 (0:55) 
The great train robbery (Asalto y robo de un tren), Edwin S.Porter, 1903 (0:55) 
Barcelona en tranvía, Ricardo de Baños, 1908 (6:28) 

 
 

3- Passi de fragments de pel·lícules, anys 1910-1920: 
 

Barcelona, perla del Mediterráneo, Cabot Films, 1912-1913 (8:25) 
Seeing London, Burton Holmes, ca.1920 (3:24) 

 
 

4- Passi de fragments de pel·lícules, anys 1920-1930: 
 

Manhatta, Charles Sheeler and Paul Strand, 1921 (4:14) 
Berlin: die Sinfonie der grosstadt (Berlín: sinfonía de la gran ciudad), Walter 
Ruttmann, 1927 (3:57) 
Chelovek s kinoapparatom (El hombre de la cámara), Dziga Vertov, 1929 (3:56) 

 
 

5- Passi de fragments de pel·lícules, anys 1930-1940: 
 

Tabu (Tabú), F.W. Murnau, 1931 (7:48) 
 
 

6- Passi de fragments de pel·lícules, anys 1940-1960: 
 

The passionate friends, David Lean, 1948 (1:13) 
On the town (Un día en Nueva York), Stanley Donen, Gene Kelly, 1949 (1:27) 
Viaggio in Italia (Te querré siempre), Roberto Rossellini, 1953 (1:28) 
Niagara (Niágara), Henry Hathaway, 1953 (1:37) 
Roman holiday (Vacaciones en Roma), William Wyler, 1953 (1:19) 
Mogambo, John Ford, 1953 (0:40) 
Summertime (Locuras de verano), David Lean, 1955 (1:57) 
House of bamboo (La casa de bambú), Samuel Fuller, 1955 (1:07) 
Funny face (Una cara con ángel), Stanley Donen, 1957 (1:52) 
Vertigo (De entre los muertos), Alfred Hitchcock, 1958 (1:31) 
Orfeu negro (Orfeo negro), Marcel Camus, 1959 (1:49) 
The bellboy (El botones), Jerry Lewis, 1960 (1:11) 
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Per realitzar aquesta exposició s’ha tingut en compte, entre d’altra documentació, els llibres 
Arquitectura y turismo: planes y proyectos, editat pel Centre de Recerca i Projectes de 
Paisatge; i  L’Arquitectura del sol, editat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Col·legi Oficial 
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