
  
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

 
La mostra dedicada a les primeres edicions dels llibres de Le Corbusier s’inclou en 
el programa d’activitats de l’Any del Llibre i la Lectura 2005  i culmina en l’edició 

d’un llibre – catàleg que recopila tot el fons bibliogràfic exposat 
 

EL COL· LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA PRESENTA 
L’EXPOSICIÓ “LE CORBUSIER I EL LLIBRE”, QUE RECULL LES OBRES 

D’UN DELS MESTRES DE L’ARQUITECTURA MODERNA 
 
 
Barcelona, a 5 d’abril de 2005.- Coincidint amb l’Any del Llibre i la Lectura, el Col· legi 
d’Arquitectes de Catalunya, amb la col· laboració de l’Institut de Cultura de Barcelona, presenta 
el proper dijous 7 d’abril, a les 20h, l’exposició Le Corbusier i el llibre, que mostra les primeres 
edicions de les publicacions d’una de les figures de més trascendència en la història de 
l’arquitectura contemporània.  La mostra està comissariada per Fernando Marzá, arquitecte, i Josep 
Quetglas arquitecte i professor a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). 
Marzà i Quetglas, amb l’ajut de la Biblioteca del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya, han reunit 
per primera vegada un centenar de primeres edicions dels llibres de Le Corbusier. La inauguració 
de l’exposició anirà a càrrec d’Arnaud Dercelles , de la Fondation Le Corbusier de París, amb una 
conferència sobre la biblioteca personal de Le Corbusier. Presidiran l’acte, el comissari de l’Any del 
Llibre i la Lectura, Sergio Vila-Sanjuán, els comissaris de la mostra, Marzà i Quetglas, i el vocal de 
cultura del COAC, Jordi Sardà. L’exposició es podrà visitar fins el 23 d’abril a l’Espai Picasso del 
Col· legi d’Arquitectes (Plaça Nova, 5. 1ª planta.  Barcelona).   
 
Posteriorment, i dins la setmana d’actes de Sant Jordi, es presentarà el llibre-catàleg Le Corbusier et 
le livre el dijous 21 d’abril a les 21 h, a la Sala d’Actes del COAC. La presentació del llibre anirà a 
càrrec de Fernando Marzà i Josep Quetglas, i comptarà amb els representants de l’Àrea de Cultura, 
Formació i Publicacions del COAC. 
 
El conjunt exposat a l’exposició “Le Corbusier i el llibre”, arriba a una vuitantena de volums. 
L’objectiu de la mostra és donar a conèixer aquests llibres, que d’altra banda, mai abans no s’han 
exposat en les seves primeres edicions. Bona part del fons bibliogràfic exposat pertany a la 
col· lecció particular de Fernando Marzá i Josep Quetglas, fet que converteix la mostra en una 
exposició inèdita i excepcional. 
 
El llibre “Le Corbusier et le livre” culmina el treball de recopilació i inventariat de totes aquestes 
obres realitzat en motiu de l’exposició. Aquesta publicació, editada pel COAC en versió 
quatrilingüe anglès, català, castellà i francès, reprodueix totes les portades de les primeres edicions 
dels llibres de Le Corbusier, així com les referències bibliogràfiques de cadascun dels exemplars.  
 
 
 

Per a més informació: 
Departament de Comunicació del CoAC. Plaça Nova 5. 08002 Barcelona. Tel: 93 306 78 45. 

Carme Polo. A/e: cpolo@coac.net. Laura Bayo . A/e: lbayo@coac.net 



 


