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Dossier de premsa 

 
La mostra que presenta l’Obra Social ”la Caixa” proposa un itinerari complet per 
totes les facetes d’aquesta figura clau de l’arquitectura del segle XX 
 
 

 

 
  

 
 
Arquitecte, urbanista, pintor, dissenyador d’interiors, escriptor, editor, fotògraf 
i cineasta aficionat. Reconegut avui com a figura clau de l’arquitectura del 
segle XX, Le Corbusier va ser un artista multidisciplinari que va enlluernar per 
la seva força creativa i per la llibertat poc convencional de les seves idees. 
L’exposició Le Corbusier. Un atles de paisatges moderns vol donar a conèixer 
les múltiples facetes de l’arquitecte a través de 200 obres que mostren totes 
les dimensions del seu procés artístic. N’és el resultat una mostra ex 

traordinària, la més completa que s’ha pogut veure al nostre país en vint-i-cinc 
anys, i que segueix la trajectòria de l’arquitecte al llarg de sis dècades en les 
quals va observar, imaginar i perseguir paisatges sense parar: paisatges 
arquitectònics, paisatges domèstics, paisatges en els objectes. Organitzada 
pel Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York i amb nombrosos préstecs 
de la Fondation Le Corbusier de París, l’exposició presenta, a més de 
maquetes, pintures, plànols, fotografies i audiovisuals, quatre recreacions 
d’interiors d’habitacions amb mobiliari original. La mostra inclou també una 
sèrie de fotografies panoràmiques de Richard Pare d’alguns dels projectes 
més emblemàtics de l’artista que s'han arribat a materialitzar. 
 

 
Le Corbusier. Un atles de paisatges moderns. Organització: The Museum of Modern 
Art de Nova York (MoMA), en col·laboració amb la Fondation Le Corbusier de París. 
Producció: Obra Social ”la Caixa”. Lloc: CaixaForum Madrid (Passeig del Prado, 36). 
Dates: de l'11 de juny al 12 d'octubre de 2014. Comissariat: Jean-Louis Cohen, catedràtic 
«Sheldon H. Solow» d’Història de l’Arquitectura de l’Institut de Belles Arts de la Universitat 
de Nova York, juntament amb Barry Bergdoll, conservador del Departament  
d’Arquitectura i Disseny del Museum of Modern Art (MoMA) i professor Meyer Schapiro 
d'Història de l'Art i Arqueologia a la Universitat de Columbia de Nova York.  
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Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret). La xemeneia, 
1918. Oli sobre tela. Fondation Le Corbusier, París © 2014 
FLC-VEGAP 

 

Madrid, 10 de juny de 2014. La directora general adjunta de la Fundació 
”la Caixa”, Elisa Durán; el conservador del Departament d’Arquitectura i 
Disseny del Museum of Modern Art (MoMA) i professor Meyer Schapiro 
d'Història de l'Art i Arqueologia a la Universitat de Columbia de Nova York, 
Barry Bergdoll, i el catedràtic «Sheldon H. Solow» d’Història de l’Arquitectura 
de l’Institut de Belles Arts de la Universitat de Nova York, Jean-Louis Cohen i 
inauguren aquesta tarda a CaixaForum Madrid Le Corbusier. Un atles de 

paisatges moderns, l’exposició més completa dedicada al nostre país a l’artista 
en vint-i-cinc anys. Comptarà també amb la presència del president de la 
Fondation Le Corbusier, Antoine Picon, i el fotògraf Richard Pare 
 
La mostra forma part de la programació expositiva ja plenament consolidada de 
l’Obra Social ”la Caixa” a l’entorn de l’arquitectura, que, més enllà d’una 
aproximació a estils i períodes històrics concrets, vol oferir al visitant una visió 
global per entendre millor la funció de l’arquitectura al nostre món. Entre les 
exposicions programades, destaquen les dedicades a grans figures com 
Andrea Palladio i Richard Rogers, i projectes recents com Construir la 

revolució. Art i arquitectura a Rússia 1915-1935 i Torres i gratacels. De Babel a 

Dubai. 
 
Ara, l’entitat presenta Le Corbusier. Un 

atles de paisatges moderns, organitzada 
pel Museum of Modern Art (MoMA) de 
Nova York, en col·laboració amb la 
Fondation Le Corbusier de París i 
produïda per l’Obra Social ”la Caixa”. Es 
tracta de la panoràmica més completa 
sobre l’arquitecte organitzada pel museu 
novaiorquès i visitada per més de 
400.000 persones entre el juny i el 
setembre de l’any passat. L'exposició 
arriba ara a CaixaForum Madrid després 
del seu pas per CaixaForum Barcelona, 

on ha estat entre gener i maig d'aquest any i on ha estat visitada per 130.000 
persones. 
 
La mostra reuneix 200 obres –més quatre interiors recreats per a l'ocasió- per 
fer conèixer totes les dimensions del procés artístic de Le Corbusier (La Chaux-
de-Fonds, Suïssa, 1887 – Roquebrune-Cap-Martin, França, 1965). La mostra 
es capbussa en la col·lecció del MoMA i inclou nombrosos préstecs de la 
Fondation Le Corbusier de París per fer un repàs exhaustiu de la seva 
producció artística i del seu treball com a arquitecte, dissenyador d’interiors, 
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Le Corbusier al seu estudi del núm. 24 de la Rue Nungesser-
et-Coli, 1960. Fotografia de René Burri © René Burri / 
Magnum Photos 

 

artista, urbanista, escriptor i fotògraf.  
El paisatge, centre de l’obra d’un artista multidisciplinari 

Le Corbusier, figura clau de l’arquitectura del segle XX, va ser pioner en els 
estudis de millora dels habitatges de les classes més baixes i va proposar 
noves formes d’arquitectura eficient en ciutats molt poblades. Alhora també va 
ser un artista multidisciplinari, amb una obra que s’estén també a la pintura i la 
fotografia, unint art i arquitectura. 
 

De nom real Charles-Édouard 
Jeanneret, Le Corbusier va néixer a la 
petita ciutat industrial de La Chaux-de-
Fonds, al massís suís del Jura. A partir 
del 1917 va establir a París el seu 
estudi i va treballar a gairebé tot el 
món. Al llarg de les sis dècades de la 
seva carrera professional va remodelar 
directament o indirectament la 
fisonomia de diferents ciutats, des de 
l’Amèrica del Sud fins a l’Índia. Es va 
fer famós per la seva interpretació 
poètica i sovint provocadora de les 

tecnologies i els valors de la nova era de les màquines, va treballar en uns 400 
projectes arquitectònics i va construir 75 edificis en una dotzena de països. 
D’altra banda, va publicar gairebé 40 llibres i va escriure centenars de textos, 
alguns dels quals se situen entre els més influents de la cultura moderna. 
 
Tenia una concepció de l’arquitectura profundament arrelada en la natura i el 
paisatge, des de la vista curosament emmarcada des d’un interior de planta 
lliure fins al panorama natural en el seu sentit més ampli, passant pel diàleg 
entre les ciutats en creixement i el seu territori geogràfic. Com a artista que era, 
dibuixava i pintava gairebé cada dia, i captava en la seva obra les connexions 
espacials entre naturalesa i edificacions a les muntanyes de Suïssa, a la costa 
mediterrània, a Itàlia, al sud de França i a les grans planícies del nord de l’Índia. 
Per a Le Corbusier, la metròpoli emergent era també un paisatge, en el qual un 
interior domèstic tot just reconfigurat podia establir relació amb una òrbita més 
àmplia de forces naturals i humanes. 
 
Lluny de l’arquitectura universal, o internacional, distanciada del lloc, l’obra de 
Le Corbusier estava arrelada a l’entorn encara que pretengués transformar-lo 
per a les noves formes de vida en un món de canvis tecnològics.  
 
Els visitants podran contemplar des del treball dut a terme en els primers anys 
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Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret). Villa Savoye, 
Poissy, 1928-1931. Vista del pati, 2012. Còpia 
cromogènica en color. The Museum of Modern Art, Nova 
York. Donació d’Elise Jaffe i Jeffrey Brown. Fotografia © 
Richard Pare 

de l’artista a les muntanyes del Jura (Suïssa), fins al del final dels seus dies a la 
Costa Blava, passant per Istanbul, Atenes, Roma, París, Ginebra, Moscou, 
Barcelona, Río de Janeiro, São Paulo, Nova York i l’Índia. Tots aquests 
projectes revelen les formes en què l’arquitecte va observar i imaginar 
paisatges al llarg de la seva carrera, utilitzant tots els mitjans i totes les 
tècniques artístiques al seu abast. La mostra se centra en quatre tipus de 
paisatges: el paisatge d’objectes trobats, el paisatge domèstic, el paisatge 
arquitectònic de la ciutat moderna i els paisatges que va somiar per als grans 
territoris que havia planejat. 
 
Le Corbusier. Un atles de paisatges moderns està dividida en cinc àmbits, en 
els quals els visitants trobaran nombroses maquetes, com també pintures, 
plànols, fotografies i documents. A més, s’han pogut reconstruir quatre interiors 
creats per Le Corbusier, que es mostren a l’exposició amb el seu mobiliari 
original: la Maison Blanche; un pavelló per a la Villa Church, a Ville-d’Avray; 
l’unité d’habitation de Marsella, i la cabana de Roquebrune-Cap-Martin, on Le 
Corbusier va passar els últims dies de la seva vida. 
 
Les fotografies panoràmiques de Richard Pare 

Per donar vida al tema del paisatge, el 
fotògraf britànic Richard Pare es va 
proposar en els anys 2011 i 2012 
reexaminar l’obra construïda per Le 
Corbusier tal com es pot experimentar 
avui. Des de les primeres cases de La 
Chaux-de-Fonds, a Suïssa, fins al 
complex del Capitoli de Chandīgarh, a 
l’Índia, Pare ofereix una nova visió dels 

principals edificis de Le Corbusier. No sols fa visible el seu encaix en l’entorn, 
sinó que també mostra les vistes del paisatge que emmarca l’edifici. Les 
fotografies presenten una lectura poètica en què la interacció de llum i textura 
revela els efectes del temps en edificis que fa més de mig segle que s’utilitzen, 
fent que l’arquitectura sigui més eloqüent en alguns casos i més misteriosa en 
d’altres. 
 
El projecte «Una casa, un arbre» per a Barcelona 

La mostra també es deté en la relació que Le Corbusier va tenir amb Espanya, 
exemplificat en el projecte «Una casa, un arbre» per a la ciutat de Barcelona. 
En el marc del Pla Macià per a Barcelona, Le Corbusier va estudiar el 1933 el 
projecte d’un barri modular amb el lema «Una casa, un arbre», i al llarg 
d’aquesta dècada va treballar especialment en la definició dels seus habitatges 
provisionals. 
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Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret). Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans 
per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània. Pla Macià, Barcelona. 1933. 

Perspectiva general. Guaix en paper, 57 7/8 × 259 7/16” (147 × 659 cm). Arxiu 
històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya © 2014 FLC-VEGAP  

 

 
Implantats en unes àmplies illes de cases de 400 per 400 metres que agrupen 
sis sectors cadascuna, aquests conjunts d’habitatges estan inspirats en part en 
el model Citröhan creat per Le Corbusier el 1920, per exemple pel que fa a 
l’espai de doble altura del saló. Presenten tres nivells i únicament reben la llum 
del dia per una de les façanes, en les quals s’instal·len els brise-soleil (para-
sols). Es tracta de la primera formulació d’aquesta proposta, un dels grans èxits 
de l’obra de Le Corbusier i de la dels seus joves seguidors brasilers. En canvi, 
en aquest cas no s’utilitza el sistema dels pilotis, gairebé omnipresents en els 
projectes de l’arquitecte. 
 
El teixit urbà resultant 
contrasta fortament amb la 
trama d’edificis en forma 
«dentada» de gran part del 
Pla Macià, i està basat en 
una relació íntima entre els 
blocs d’habitatges, les 
avingudes arbrades i les placetes que constitueixen les illes de cases. Al final 
de l’estudi, que bàsicament es va portar a terme a París, Josep Lluís Sert va fer 
una estimació del cost de les obres abans que s’abandonés el projecte. 
 
 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 
 
1. DEL MASSÍS DEL JURA A L’AMPLE MÓN, 1887-1917 

 
Le Corbusier, de nom real Charles-Édouard Jeanneret, va néixer el 6 d’octubre 
de 1887 a La Chaux-de-Fonds, a la Suïssa francòfona. La ciutat era el centre 
mundial de la producció rellotgera, i la idea dels seus pares era que es 
dediqués a gravar caixes de rellotges. El jove va aprendre a dibuixar i va 
explorar els paisatges del massís del Jura abans de concentrar-se en 
l’arquitectura. Als 20 anys va construir la seva primera casa, Villa Fallet, als 
turons que dominaven el centre de la població. 
 
Durant els cinc anys següents, va ampliar els horitzons fins als confins 
d’Europa, sempre animat pel diàleg entre tradició i modernitat. El 1907 va fer un 
viatge de formació a Itàlia abans d’anar cap a Viena. Va treballar a París a 
l’estudi d’arquitectura d’Auguste Perret, pioner en l’ús del formigó armat: 
posteriorment va estudiar urbanisme a Alemanya, i a Berlín va treballar en 
l’estudi de l’arquitecte Peter Behrens. El 1911 va fer el seu «viatge a Orient», 
pels Balcans i Istanbul fins a Grècia. En tornar, va fer classes d’arquitectura i 
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Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret). Palacio de los 
Sóviets, Moscú, 1931-1932. Maqueta, 1932. Madera, 
pintura, metal, plástico y cristal. The Museum of Modern 
Art, Nueva York. Fondo de Adquisiciones Especiales, 1941 
© 2014 FLC_VEGAP 

 

d’interiorisme i va construir diverses cases inspirant-se en els paisatges i en les 
pràctiques modernes que havia observat a Viena, París i Berlín. 
 
2. LA CONQUESTA DE PARÍS, 1917-1929 

 
El 1917, Jeanneret es va establir definitivament a París, on va conèixer l’artista 
Amédée Ozenfant (1886-1966), que el va animar a pintar i amb el qual, el 1918, 
va publicar Després del cubisme, manifest fundacional del purisme que 
rebutjava les complexes abstraccions del cubisme en favor de l’estudi de les 
formes geomètriques pures dels objectes quotidians. 
 
El 1920, els dos amics, juntament amb el poeta Paul Dermée (1886-1951), van 
fundar la revista d’art i cultura de avantguarda L’Esprit Nouveau. Jeanneret va 
adoptar el pseudònim Le Corbusier per signar els seus provocadors articles, en 
què es juxtaposaven els seus dibuixos de paisatges i monuments amb 
fotografies de màquines modernes i estructures d’enginyeria, com també 
estudis de sistemes de proporcions subjacents. Més endavant va reunir 
aquests textos en el llibre Cap a una arquitectura (1923), el primer entre molts 
manifestos arquitectònics. Mentrestant, va continuar pintant i creant paisatges 
d’objectes en els llenços. El 1922 va fundar un estudi d’arquitectura amb el seu 
cosí Pierre Jeanneret (1896-1967), i al llarg d’aquesta dècada va desenvolupar 
projectes teòrics i va construir cases de camp per a l’elit parisenca, 
experimentant amb nous efectes arquitectònics i amb les relacions entre interior 
i exterior que permetia establir el formigó armat.  
 
3. UNA RESPOSTA AL PAISATGE, DE L’ÀFRICA AL CONTINENT 
AMERICÀ, 1929-1940 

 
Gràcies a la repercussió internacional dels seus llibres, Le Corbusier va rebre 
invitacions a viatges i, en conseqüència, va experimentar noves trobades amb 
nous paisatges. El seu primer gran èxit fora de Suïssa i França es va produir el 
1928 amb l’encàrrec de construir la seu de la Unió Central de Cooperatives de 

Consumidors, o Centrosoyuz, a Moscou. 
L’arquitecte somiava treballar a gran 
escala i intervenir en l’urbanisme, però el 
1932 va tenir una gran decepció en ser 
derrotat en el concurs del Palau dels 
Soviets, també a Moscou: Després 
d’això, va traslladar les seves esperances 
d’encàrrecs a la Itàlia feixista, però 
tampoc allà no va tenir èxit. 
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El 1929 va fer projectes per a Rio de Janeiro, São Paulo i Montevideo, 
inspirant-se en impressions obtingudes en sobrevolar aquestes ciutats, però ni 
tan sols l’entusiasta benvinguda que li van oferir les elits locals no va 
aconseguir que es duguessin a terme. Igualment, va defensar incansablement, 
tot i que en va, l’execució dels seus iconoclastes plans per a la transformació 
de l’Alger.  
 
Pronunciar conferències era un dels mètodes principals de Le Corbusier per 
convèncer el públic de la validesa dels seus plantejaments. En les seves 
xerrades a l’Amèrica del Nord i del Sud va recórrer a la tècnica de dibuixar en 
llargs rotllos de paper mentre parlava. En aquest àmbit se’n mostren alguns 
exemples.  
 
4. CHANDĪGARH: UN NOU PAISATGE URBÀ PER A L’ÍNDIA, 1945-1965 

 
Després de la Segona Guerra Mundial, Le Corbusier va haver d’enfrontar 
noves frustracions, en especial quan Wallace K. Harrison es va encarregar 
d’acabar la seu de l’Organització de les Nacions Unides a Nova York. 
Tanmateix, el 1950 li va arribar l’oportunitat de concebre una ciutat sencera en 
proposar-li la construcció de Chandīgarh, la nova capital de l’estat de Panjab, al 
nord de l’Índia. Va ser una de les obres més monumentals de la nova poètica 
del formigó vist i també l’oportunitat de treballar en un vast territori posant en 
pràctica esquemes visuals amb els quals s’havia topat per primer cop en els 
estudis de l’antiga Roma, tres dècades abans. Durant dos viatges anuals entre 
Europa i l’Índia va contemplar «a vista d’avió» els diferents paisatges i en va 
deixar constància en els seus quaderns de dibuix. 
 
Les escultures que va crear en aquella època reflectien la seva arquitectura, 
des de les obres en fusta fins al treball de fosa a l’arena executat a Long Island. 
També va continuar escrivint i publicant nombrosos llibres. El 1947 va 
presentar el Modulor, el seu sistema de proporcions harmòniques, i, en nom de 
la «síntesi de les arts» (que reunia arquitectura, pintura i escultura), es va 
esforçar per ser la figura central d’una arquitectura moderna que aleshores ja 
gaudia d’una acceptació pràcticament universal.  
 
5. CAP AL MEDITERRANI O L’ETERN RETORN, 1950-1965 

En els últims quinze anys de la seva vida, Le Corbusier va assolir molts dels 
objectius que perseguia des de feia dècades. Va construir quatre unités 

d’habitation (o unitats habitacionals) a França i una a Berlín, com també un 
edifici a la Universitat de Harvard, als Estats Units, però no va aconseguir dur a 
la pràctica els seus ambiciosos plans per a París. Passava més temps a l’estudi 
de pintura que en el d’arquitectura, i donava una gran llibertat als seus joves 
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Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret). Assemblea, 
Chandīgarh, 1961-1964. Maqueta de l’estructura de la 
coberta, 1964. Guix i fusta pintada. The Museum of 
Modern Art, Nova York. Donació de Barbara Jakobson i de 
l’Architecture & Design Purchase Fund, 2010 © 2014 
FLC_VEGAP 

 

ajudants. Va tornar als temes dels seus 
quadres puristes i va tornar a llegir el 

Quixot, La Il·líada i Així parlà Zaratrustra 

per trobar nous mites i refugiar-se en la 
nostàlgia. Els paisatges van continuar 
sent clau en la seva producció, fossin a 
l’est de França, amb la capella de Notre-
Dame-du-Haut, o prop de Lió, amb el 
convent de Sainte-Marie de La Tourette. 
El projecte d’un hospital a Venècia va 
plasmar les seves reflexions dels anys 
trenta.  
  
Malgrat el reconeixement mundial, Le 

Corbusier es va tornar més malenconiós i introspectiu. Durant el seu últim estiu 
va preparar la publicació d’un llibre que havia escrit el 1911: El viatge d’Orient. 
La seva espartana cabana al costat del Mediterrani, un mar que l’havia captivat 
des de jove, es va convertir en el seu lloc de retir. Va morir en una platja 
propera al seu refugi l’estiu del 1965. 
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Del 29 de gener a l’11 de maig de 2014 
 
 

CaixaForum Madrid 
Passeig del Prado, 36 
28014 Madrid 
 
Servei d’Atenció al Visitant 
Tel. 91 330 73 00 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Servei d’Informació de l’Obra 
Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 
Horari: 
De dilluns a diumenge i festius, de 
10 a 20 h 
 
 

Preus: 
Entrada gratuïta per a clients de 
”la Caixa”  
Entrada per a no clients de 
”la Caixa”: 4 € (inclou l’accés a totes 
les exposicions) 
Entrada gratuïta per als menors de 
16 anys 
 
Preu de les audioguies: 4 € 
50 % de descompte per a clients de 
”la Caixa” 
 
Venda d’entrades: 
CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a 
CaixaForum en horari d’atenció al 
públic 

 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


