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Dossier de premsa 
 

CaixaForum Palma acull una exposició sobre la volun tat humana 
de construir les edificacions més elevades 

 

Torres i gra tacels  
De Babel a Dubai 

 

Conquerir el cel, construir en altura, és una antig a aspiració de la 
humanitat. La idea d’erigir edificacions visibles a  gran distància, que 
esdevinguin símbols de prosperitat, progrés, desenv olupament i poder, 
és implícita en la mateixa idea d’arquitectura. Torres i gratacels. De Babel 
a Dubai  evoca aquesta fascinació natural que inspiren els edificis molt 
alts i fa un recorregut per l’afany de la humanitat  de construir cada 
vegada més amunt. Partint del mite de la torre de B abel —història bíblica 
que ha seduït artistes de tots els temps i que repr esenta la pèrdua de 
l’escala humana, la utopia fallida, la desmesura—, l ’exposició ens apropa 
al món dels gratacels des de perspectives molt dive rses: la història i el 
mite, l’enginyeria i els reptes constructius, la in tegració en el paisatge, la 
sostenibilitat i els reptes del futur. Aquesta apro ximació inèdita al món de 
les torres i els gratacels arriba a CaixaForum Palm a amb 200 obres, entre 
maquetes, fotografies, gravats, pintures, dibuixos i projeccions. La 
mostra repassa la propensió humana a afrontar repte s impossibles i 
vèncer les traves materials des de la antiguitat —am b les primeres 
construccions elevades de caràcter religiós— fins a l’actualitat. Posa 
l’accent en el triomf de l’escena nord-americana a partir de la segona 
meitat del segle XIX i destaca la difusió planetària dels gratacels a p artir de 
la dècada dels setanta del segle passat, que ha pro vocat que avui dues 
terceres parts dels gratacels més alts del planeta siguin a l’Extrem Orient i 
a l’Orient Mitjà. Una història apassionant i viva q ue ens convida a tocar el 
cel des de la torre de Babel fins a la Burj Khalifa  de Dubai, que amb 828 
metres té avui el títol de gratacel més alt del món . 
 

 
Torres i gratacels. De Babel a Dubai . Dates : del 7 de febrer al 26 de maig de 2013. 
Lloc : CaixaForum Palma (Plaça de Weyler, 3). Organització i producció : Obra Social 
”la Caixa”. Comissariat : Robert Dulau, conservador en cap de Patrimoni a França, i 
Pascal Mory, arquitecte i professor d’arquitectura.  
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Palma de Mallorca, 6 de febrer de 2013. El batle de Palma, Mateu Isern; el 
director executiu Territorial de ”la Caixa” a les Illes Balears, Joan Ramon 
Fuertes, el secretari general de la Fundació ”la Caixa”, Lluís Reverter, i el 
comissari Robert Dulau presidiran aquesta tarda la inauguració de l’exposició 
Torres i gratacels. De Babel a Dubai, un recorregut per la història de la 
construcció de torres i gratacels partint del mite de la torre de Babel.  
 
La mostra forma part d’una sèrie d’exposicions de l’Obra Social ”la Caixa” que 
prenen com a punt de partida l’arquitectura per examinar algunes de les grans 
qüestions de la història cultural. Es tracta d'oferir al visitant una visió global que, 
més enllà de l’aproximació a estils i períodes històrics concrets, permeti 
entendre millor la funció de l’arquitectura en el món que ens envolta. 
 
Aquesta vegada, l’Obra Social ”la Caixa” presenta Torres i gratacels. De Babel 
a Dubai, projecte que explora la diversitat d’arquitectures que a través del 
temps han demostrat l’afany de la humanitat per l’inaccessible, per la 

desmesura i pel desig de vèncer 
qualsevol límit material.  
 
Aquest recorregut per la història de la 
construcció de torres i gratacels es 
realitza a partir de materials molt 
diversos, com ara maquetes, fotografies, 
pintures, gravats, dibuixos i projeccions. 
En total són unes 200 peces, amb 
préstecs d’importants museus d’arreu 
del món, entre els quals hi ha el Museu 
d’Art Modern de Nova York, el Centre 
Pompidou, el Museo del Prado i el 

Museu d’Arquitectura de Frankfurt, així com nombrosos estudis d’arquitectura 
d’alguns dels noms protagonistes dels gratacels més alts construïts en els 
darrers anys.  
 
Per a aquesta exposició, s’han produït vuit noves maquetes a escala 1:200 
d’alguns dels edificis més singulars de la història dels gratacels, com el Home 
Insurance Building de Chicago, l'edifici Chrysler de Nova York, l’edifici de la 
Universitat de Moscou o la torre Burj Khalifa de Dubai. Les maquetes s’han 
realitzat a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (UPC).  
 
El gratacel és una de les icones de la modernitat. La imatge del gratacel s’ha 
convertit en una resposta interessant a la manca d’espai, no sols a les grans 
ciutats d’Occident, sinó a qualsevol lloc del món. L’adopció de les noves, i més 

Obrer damunt de la bastida de la Boerentoren (1929-
1930), Anvers. Arquitecte: Jan van Hoenacker. Fotografia, 
1929-1930. KBC Groupe, Archives Historiques, Erwin Donvil, 
Brussel·les. Foto: Demag (Collection P. Vanhoenacker, 
Anvers) 
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sofisticades tecnologies obre el camp a la renovació del gratacel i pot donar 
resposta a nous problemes i a sensibilitats més complexes. Altura, tecnologia, 
sostenibilitat, creativitat i caràcter emblemàtic, conciliació de la funcionalitat i 
impacte estètic són qüestions bàsiques i plenes d’actualitat. 
 
Però aquest afany humà per construir cada 
vegada més amunt es remunta al mite de la 
torre de Babel, punt des d’on arrenca 
l’exposició. En aquesta història bíblica, els 
homes desafiaven les lleis naturals i el poder 
diví, i el mite va ser una font d’inspiració per a 
pintors europeus des del segle XIII fins al XIX.  
 
Posteriorment, les catedrals de l’Europa 
cristiana, els minarets d’Orient i les talaies 
civils de l’Europa del nord mostren aquesta 
propensió humana a afrontar reptes impossibles i vèncer les traves materials. 
Independentment del context —religiós o laic—, l’objectiu sempre ha estat el 
mateix durant tots aquests segles: rivalitzar amb un model, superar-lo i ascendir 
a les cotes més altes.   
 
A partir del segle XIX, els avenços de la indústria i la confiança en un 
desenvolupament incessant del progrés, lligats al canvi d’escala de les ciutats, 
van accelerar l’experimentació a Occident. Els Estats Units van agafar les 
regnes d’aquests nous desafiaments, i a Chicago, cap al 1880, es van erigir els 
primers gratacels. Promotors, enginyers, arquitectes i empreses es van 
començar a disputar la construcció dels gratacels més alts, i des de llavors els 
Estats Units, assimilant sempre les influències procedents d’Europa, van 
inspirar els models arquitectònics arreu del món. L’escena nord-americana va 
concentrar les edificacions més innovadores i es va situar, fins a finals de la 
dècada del 1970, a l’avantguarda d’una flamant modernitat. 
 
A partir dels anys noranta va tenir lloc una ruptura que va fer que els gratacels 
es propaguessin a altres latituds del planeta. Els Estats Units van deixar de ser 
l’única referència arquitectònica en matèria d’innovació i van perdre la seva 
hegemonia en la cursa per l’altura. A Europa, el panorama espanyol proposava 
models nous en el sector. Així, el 2012, dues terceres parts dels grans 
gratacels d’obra nova estan localitzats a l’Extrem Orient i l’Orient Mitjà. L’edifici 
més alt del món, la torre Burj Khalifa de Dubai, que culmina a una altura de 828 
metres, il·lustra eloqüentment aquest fet. 
 

Frans Francken II, dit el Jove. La construcció 
de la torre de Babel , 1591. Museo del Prado, 

Madrid. Foto: Archivo Fotográfico. Museo Nacional 
del Prado. Madrid 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ  
 
El mite de la torre de Babel 
El tema de la torre de Babel, símbol de la 
desmesura i del poder, ha estat una font 
d’inspiració constant entre els artistes. Si 
l’edat mitjana ja rememora el relat bíblic 
proposant sovint una visió simplificada de la 
torre, és sobretot a partir del segle XVI que 
els artistes del nord, alguns tan cèlebres 
com els pintors Bruegel el Vell i Bruegel el 
Jove, atorguen rang de model a la imatge 

de la torre de Babel: assentament circular i edifici en espiral que s’eleva fins a 
tocar el cel.   
 
El tema de la torre de Babel també es va beneficiar en el Renaixement de 
l’auge de les arts gràfiques. En el segle XVI l’àmplia difusió de les obres 
gravades a tot Europa va fomentar tant l’ideal humanista com els principis de la 
Reforma religiosa. Incunables, gravats pintures i una maqueta produïda per 
aquesta mostra fan possible recordar aquest episodi bíblic, la sempre 
insatisfeta recerca humana de la grandesa. L’artista holandès Maarten van 
Heemskerck i més tard, en el segle XVII, l’erudit Athanasius Kircher, que van 
recrear tots dos la torre de Babel, van inspirar nombrosos gravadors. Els 
gravadors Galle són probablement uns dels més coneguts, i il·lustren la fortuna 
crítica del tema, que continuarà sent moda fins al segle XVIII. 
 
La construcció cap al cel: catedrals, torres i mina rets 
El desig d’ascendir cap a les esferes celestes s’inscriu de diferents maneres en 
cada cultura, encara que revesteix essencialment un caràcter religiós. A 
Occident, les catedrals de l’edat mitjana reflecteixen a la terra l’homenatge que 
es rendeix al diví. La seva construcció expressa també les aptituds 
excepcionals dels artesans per la innovació posada al servei de la gran altura: 
cerca de la verticalitat, voltes de creueria, contraforts… Enfront de l’exaltació 
del diví, la força del poder laic al nord d’Europa s’afirma, a la fi de l’edat mitjana 
i en el Renaixement, amb les torres civils dels ajuntaments. 
 
A la Xina, la torre de porcellana de Nanquín, edificada al segle XV i dedicada a 
les deïtats budistes, encarna també un altre desafiament en aquesta conquesta 
de les altures. Desapareguda actualment, culminava a 80 metres sobre el terra. 

La torre de Babel. Maqueta de resina de poliuretà, 
escala 1:200, 2011-2012. Eletres Laan - ETSAV 
(UPC), Sant Cugat del Vallès. © Foto: Jordi Nieva 
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A l’Orient, són els innombrables minarets de les mesquites els que s’enfilen cap 
al cel i celebren la divinitat. 
 
Després de l’impuls generat per l’acabament de les grans catedrals europees 
en el segle XIX, el projecte de la Sagrada Família d’Antoni Gaudí a Barcelona 
és una temptativa singular de renovació de l’arquitectura religiosa en ple 
segle XX. Aquest temple presenta concomitàncies, per les seves proporcions 
monumentals, amb els treballs de les catedrals medievals. Manifesta una visió 
romàntica i alhora naturalista, i les torres ja erigides ofereixen un sorprenent 
contrapunt arquitectònic a la torre Agbar dels arquitectes Jean Nouvel i Fermín 
Vázquez. 
 
La torre Eiffel 
Al llarg del segle XIX, la idea de 
construir una torre molt alta obsessiona 
els enginyers. El projecte es concreta 
el 1889, amb motiu de l’Exposició 
Universal de París, la finalitat de la 
qual és celebrar el centenari de la 
Revolució Francesa i les virtuts de la 
indústria. Convocat el concurs el 1886, 
hi participen dos arquitectes, Charles 
Dutert i Jean-Camille Formigé, i un 
enginyer, Gustave Eiffel. Aquest darrer 
és l’escollit, cosa que provocarà una 
rivalitat que enfrontarà per sempre arquitectes i enginyers.  
 
La construcció s’inicia el 1887, amb uns treballs que ratifiquen el caràcter 
colossal de l’empresa. La torre de ferro exigeix unes tasques de fonamentació 
descomunals i la fabricació de 18.038 peces diferents per sustentar un pes de 
7.300 tones. Paradoxalment, les obres només duren 26 mesos i sols hi 
intervenen 250 obrers.  
 
Alguns van titllar la torre Eiffel d’antiestètica i de ser més apropiada «per a la 
bàrbara Amèrica». Tot i així, la seva audàcia va atraure immediatament 
l’entusiasme dels parisencs. Una infinitat de fotògrafs anònims o famosos, entre 
els quals hi havia Louis-Émile Durandelle, en van immortalitzar la construcció; 
els pintors Sergéi Bogoliubov i Robert Delaunay li van retre homenatge. Símbol 
de París i de tot França, la torre Eiffel és, segons les paraules de l’arquitecte Le 
Corbusier, «al cor de cada ésser humà, emblema de l’estimat París». 

Anònim, Quadre comparatiu de l’alçària dels grans 
monuments del món . Reproducció d’un gravat de 1889. 

Col·lecció particular. © Foto: RMN / Agence Bulloz 
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La primavera dels gratacels, 1885-1919  

El desastre del gran incendi de Chicago, esdevingut el 
1871, va afavorir la creació de gratacels, i l’immoble que es 
reconeix comunament com el primer de la història 
arquitectònica és el Home Insurance Building (42 metres, 
10 plantes), construït a Chicago en 1885-1886 per William 
Li Baron Jenney. Descansa en tres innovacions principals: 
difusió de l’electricitat, invenció de l’ascensor (concebut el 
1854 per Elisha Otis, però que Li Baron Jenney va 
perfeccionar de manera notable) i substitució de la 
maçoneria tradicional per biguetes metàl·liques (cosa que 
va permetre alleugerir considerablement l’estructura i, en 
conseqüència, augmentar la seva altura). 
 

Des d’aleshores, els gratacels dels Estats Units, la majoria seus de grans grups 
financers i industrials, es van convertir en la imatge futurista de la modernitat, i 
es va entaular una competició per veure quin arribava més amunt. 
Essencialment és la ciutat de Nova York la que ocupa l’escena arquitectònica 
en aquest sentit. El Flatiron (1902), dissenyat per Daniel Burnham, fa 87 
metres; la torre de la Metropolitan Life Insurance (1909), de Napoleon LeBrun i 
Fills, culmina a 213 metres; i el Woolworth Building (1913), conegut com «la 
catedral del comerç» i obra de Cass Gilbert, s’eleva fins a 241 metres. 
 
Triomf de l’escena nord-americana i reciprocitat de ls intercanvis entre els 
Estats Units i Europa: 1919-1939 
Els Estats Units dominen de manera indiscutible el panorama arquitectònic, i és 
en aquesta època que s’hi basteixen els gratacels més emblemàtics. Després 
de la construcció de la seu del Chicago Tribune per Howells & Hood (1925, 141 
metre), que recorre encara a citacions neogòtiques, el complex del Rockefeller 
Center (1929, 259 metres) s’allibera del vocabulari clàssic, com havia prefigurat 
ja el PSFS Building (1929-1931, 150 metres), dissenyat a Filadèlfia per William 
Lescaze i George Howe. L'edifici Chrysler (1930, 298 metres) de Van Alen, i 
poc després l’Empire State (381 metres) de la signatura Shreve, Lamb & 
Harmon, il·lustren inqüestionablement els conceptes rectors de la modernitat 
del segle XX. La carcassa metàl·lica i els perfils d’acer prefabricats eleven 
aquestes realitzacions a un grau d’excel·lència constructora mai aconseguit. 
 
Els estudis d’arquitectura europeus, fascinats pel model nord-americà, actuen 
sobretot com a laboratoris d’idees. Alguns exemples significatius són el projecte 
de la Friedrichstrasse de Mies van der Rohe a Berlín, del 1921, i els dissenys 
de les «ciutats torres» d’Auguste Perret. Però d’aquests projectes, se’n 

Home Insurance Building 
(1885-1886), Chicago. 
Arquitecte: William Le Baron 
Jenney. Maqueta de resina i 
metacrilat, escala 1:200, 
2011-2012. Eletres Laan -
ETSAV (UPC), Sant Cugat 
del Vallès 
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materialitzen ben pocs, llevat potser de la torre d’orientació de Perret (1925, 
87 metres) a la ciutat francesa de Grenoble; els immobles madrilenys de gran 
altura d’Ignacio de Cárdenas Pastor i de Luis Martínez i Vicente Eced el 1930; i, 
principalment, el gratacel més alt d’Europa (1931, 97 metres), a Anvers, gràcies 
a Jan van Hoenacker: la Boerentoren. 
 
Els arquitectes nord-americans, fascinats al seu torn per l’art déco que 
s’imposa a França a partir del 1925, s’inspiren en aquest estil decididament 
modern i de línies depurades per aplicar-lo a la decoració d’interiors i a 
l’ornamentació dels gratacels. Així doncs, Europa i els Estats Units es 
nodreixen mútuament de l’experimentació i les innovacions, tant artístiques 
com culturals. 
 
La projecció del model nord-americà, 
1939-1976 
L’estil internacional, heretat de l’escola de la 
Bauhaus a Alemanya —una de les figures 
més il·lustres de la qual és Mies van der 
Rohe—, origina als Estats Units una 
arquitectura depurada, exempta de qualsevol 
ornamentació i que dóna prioritat a la línia 
recta, les cobertes planes amb terrat i la 
utilització de materials com el vidre i l’acer. 
Aquest model de gratacels nord-americà 
presidirà l’escena internacional fins a la 
dècada del 1980. 
 
La racionalitat i la funcionalitat d’aquesta arquitectura resulten especialment 
eloqüents, a Nova York, a la Lever House (1951-1952, 92 metres) de la 
signatura Skidmore, Owings & Merrill, i a l'edifici Seagram (1954-1958, 160 
metres) de Mies van der Rohe, dels quals s'exposen dues excepcionals 
maquetes procedents del MOMA de Nova York. Certes inflexions de l’estil 
internacional es revelen també d’una manera magistral a la John Hancock 
Tower de Boston (1968-1976, 248 metres), de Ieoh Ming Pei, i a les torres 
bessones del World Trade Center de Nova York (1966-1973, 417 metres), de 
Minoru Yamasaki & Associates i Emery Roth & Sons i avui destruïdes, així com 
a la torre Sears (1970-1974) de Chicago. El 1963, l’estudi Archigram, amb el 
projecte de la Montreal Tower segons un concepte d’arquitectura efímera, obre 
el camí vers una modernitat alternativa a l’arquitectura internacional. 
 

Als anys cinquanta, a la Unió Soviètica, Stalin trastoca la imatge de la 
modernitat i del progrés nord-americà per posar-la al servei de l’ideal 

World Trade Center  (1966-1973), Nova York. 
Arquitecte: Minoru Yamasak i Emery Roth. Col·lecció 

Georges Binder / Building & Data, Brussel·les.  
© Foto: tots els drets reservats 
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comunista. Els immobles d’habitatges de Moscou (1947-1954) ideats per Dmitri 
Txetxulin, amb els seus 170 metres d’altura, i la Universitat de Moscou (1947-
1953) de Rudnev i Txernixov, de 240 metres, són concebuts com una exaltació 
de la superioritat del comunisme triomfant, mentre que l’estil eclèctic es basa 
en la decoració dels gratacels americans de la dècada del 1930. 
 
La difusió planetària dels gratacels, 1973-2013 
A finals de la dècada del 1970, els Estats Units continuen mantenint una 
supremacia innegable en matèria de construcció d’altura, però l’estètica de 

l’estil internacional comença a mostrar signes 
d’esgotament. Una generació de gratacels subratlla 
el sorgiment de noves fonts estètiques: 
postmodernitat, high-tech… A partir dels anys 
vuitanta, proliferen els gratacels d’una estètica molt 
nova, tant als països de l’est asiàtic com a l’Orient 
Mitjà i, en menor mesura, també a Europa.  
 
Així, del Hong Kong and Shanghai Bank de Foster, 
construït en aquesta segona ciutat (1986, 180 
metres), a la Jin Mao Tower de Hong Kong, 
realitzada per l’estudi SOM (1990, 421 metres); o de 
les torres bessones Petronas de Kuala Lumpur, a 
Malàisia, obra de César Pelli (1998, 452 metres), a la 
torre Taipei 101 de C. Y. Lee, a la capital de Taiwan 
(2004, 509 metres), totes aquestes edificacions 
reflecteixen sovint un gran ímpetu creatiu i una 
renovació extraordinària de les formes, on es posen 

de manifest, d’un banda, el domini tecnològic, i de l’altra, una incontenible 
voluntat de prestigi.  
 
En canvi Europa, a causa de la seva història patrimonial i del seu afany 
d’integració urbana, posa en escena els gratacels com a exponents de la 
metàfora simbòlica de la ciutat. 
 
El 2009 es traspassa un nou llindar amb l’acabament de la Burj Khalifa de 
Dubai, dissenyada per la firma SOM de Chicago. L’altura d’aquesta torre, de 
828 metres —que li va conferir el títol de gratacel més alt del món—, es va 
mantenir en secret fins que es van acabar les obres. Testimoni d’una mutació 
social, la Burj Khalifa expressa la recerca del reconeixement com a identitat 
cultural i la materialitat d’una societat en vies d’internacionalització. Així, a la 
mateixa àrea geogràfica, sembla que es tanca un cicle de torres que abraça 
«de Babel a Dubai». 

Burj Khalifa  (2004-2010), Dubai.  
Arquitectes: Skidmore, Owings & Merrill 
(SOM). Col·lecció CLF, París. © Foto: 
Mathieu Forestier, París 
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Torres i gratacels   
De Babel a Dubai 

 
Del 7 de febrer al 26 de maig de 2013 

 
 
Horari: 
De dilluns a dissabte, de 10 a 21 h 
Diumenges i festius, de 10 a 14 h 
 
Servei d’Informació 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040 
 

CaixaForum Palma 
Plaza de Weyler, 3 
07001 Palma 
Tel.: 971 17 85 00 
Fax: 971 72 21 20 
 
 
 

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Cai xa” 
Josué García: 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.es 
Lucía Puerta: 971 17 85 12 / lpuerta@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


