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 Dossier de premsa 

 
Gran retrospectiva a CaixaForum Barcelona sobre una de les figures 
fonamentals de l’avantguarda artística i arquitectònica del segle XX 

 
 
 
 
 
 
 
 

El crític arquitectònic Sigfried Giedion l’anomenava «el Mag del Nord». Alvar 
Aalto és l’arquitecte finlandès més conegut de la seva generació, i un dels 
defensors principals d’un moviment modern humanitzat. Els seus edificis, 
com el Sanatori de Paimio per a tuberculosos (1933) o la Vil·la Mairea (1939), 
plasmen una magistral interacció de volums, formes i materials orgànics. La 
seva butaca Paimio (1931-1932) i el seu tamboret 60 (1933) van ser fites del 
desenvolupament del mobiliari modern, i el seu emblemàtic gerro «Savoy» 
(1936) s’ha convertit en el símbol del disseny finlandès. L’Obra Social 
”la Caixa” presenta, juntament amb el Vitra Design Museum (Weil am Rhein, 
Alemanya) i el Museu Alvar Aalto (Jyväskylä, Finlàndia), l’exposició Alvar 

Aalto 1898-1976. Arquitectura orgànica, art i disseny, una gran retrospectiva 
d’aquest llegendari arquitecte que incorpora una anàlisi contemporània en 
què l’afinitat d’Aalto amb la forma orgànica es relaciona amb l’estret diàleg 
que va mantenir amb artistes de la seva època, com László Moholy-Nagy, 
Jean Arp, Alexander Calder o Fernand Léger. Són, en total, 350 peces, entre 
maquetes, mobles, llums, dibuixos originals, fotografies històriques i 
imatges noves a càrrec d’Armin Linke. Per al seu pas per Espanya, la mostra 
incorpora un nou àmbit en el qual es detallen les visites de l’arquitecte al 
nostre país el 1951. 
 

 
Alvar Aalto 1898-1976. Arquitectura orgànica, art i disseny. Lloc: CaixaForum 
Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). Dates: del 4 de juny al 23 d’agost de 
2015. Comissariat: Jochen Eisenbrand, conservador en cap del Vitra Design Museum. 
Organització: exposició del Vitra Design Museum (Alemanya) i de l’Alvar Aalto Museum 
(Finlàndia), en col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa”. 
Patrocinador global:            Patrocinadors:  

 
#AlvarAalto @CaixaForum_CAT 
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Alvar Aalto al seu estudi, 1945 © Alvar Aalto Estate / 
Alvar Aalto Museum. Foto: Eino Mäkinen 

Barcelona, 2 de juny de 2015. La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán, i el director del Vitra Design Museum, Mateo 
Kries, inauguren aquesta tarda a CaixaForum Barcelona Alvar Aalto 1898-

1976. Arquitectura orgànica, art i disseny, la retrospectiva més completa 
dedicada mai al nostre país a aquest arquitecte i dissenyador finlandès. 
 
La mostra forma part de la programació expositiva 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, ofereix al visitant una visió 
global que ha de permetre entendre millor la funció de l’arquitectura en el món 
que ens envolta. Entre les exposicions programades, destaquen les dedicades 
a grans figures, com Mies van der Rohe, Le Corbusier, Andrea Palladio o 
Richard Rogers, i projectes col·lectius, com Construir la revolució. Art i 

arquitectura a Rússia 1915-1935 i Torres i gratacels. De Babel a Dubai. 
 
Ara CaixaForum Barcelona acull l’exposició Alvar Aalto 1898-1976. Arquitectura 

orgànica, art i disseny, una àmplia panoràmica de la vida i la producció d’Alvar 
Aalto (Kuortane, Finlàndia, 1898 - Hèlsinki, Finlàndia, 1976).  
 

Organitzada pel Vitra Design Museum (Weil 
am Rhein, Alemanya) i el Museu Alvar Aalto 
(Jyväskylä, Finlàndia), amb la col·laboració 
de l’Obra Social ”la Caixa”, la mostra  
—comissariada per Jochen Eisenbrand, 
conservador en cap del Vitra Design 
Museum— repassa la vida de l’arquitecte 
finlandès i dóna a conèixer totes les 
dimensions del seu procés artístic a partir de 
350 peces, entre les quals hi ha maquetes 

històriques, dibuixos originals, mobles, llums i objectes de vidre, com també 
obres d’altres artistes de relleu, com ara Alexander Calder i Jean Arp.  
 
L’exposició inclou els edificis i els dissenys més representatius d’Aalto, però 
també projectes menys coneguts i que mai no es van arribar a materialitzar. La 
mostra es completa amb l’obra de l’artista alemany Armin Linke, que va rebre 
l’encàrrec de produir noves fotografies i pel·lícules de determinats edificis. Les 
peces de Linke apareixen per tot el recorregut expositiu i estableixen un diàleg 
amb el material històric i d’arxiu del Vitra Design Museum i el Museu Alvar 
Aalto, així com d’altres prestadors internacionals. 
 
 
Alvar Aalto 1898-1976. Arquitectura orgànica, art i disseny planteja una nova 
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Biblioteca de Viipuri (Víborg), Carèlia (actualment Rússia), 
Alvar Aalto, 1927-1935 © Armin Linke, 2014. Gentilesa de la 

Galleria Villamare, Pescara 

 

anàlisi, més contemporània, de l’obra de l’arquitecte. Tot i que les exposicions i 
publicacions precedents han considerat el llenguatge arquitectònic orgànic 
d’Aalto com una derivació directa de la naturalesa i el paisatge finlandesos, 
l’exposició de CaixaForum Barcelona mostra com l’afinitat d’Aalto amb la forma 
orgànica va sorgir mitjançant un estret diàleg amb molts artistes de la seva 
època, com László Moholy-Nagy, Jean Arp, Alexander Calder i Fernand Léger. 
Al llarg de la mostra, obres d’aquests i altres artistes es juxtaposen a dissenys i 
edificis del finlandès, amb la finalitat d’il·lustrar la importància que té com a 
figura insigne de l’avantguarda artística i arquitectònica internacional a partir de 
la dècada del 1920. 
 
Alvar Aalto va ser l’arquitecte finlandès més important de la seva generació, i 
un gran exponent d’una modernitat orientada cap a l’humanisme. Els seus 
edificis, com el Sanatori de Paimio per a tuberculosos, la Biblioteca de Viipuri 
(Víborg) o la Vil·la Mairea, encarnen la 
combinació magistral i orgànica de 
volum, materials i llum. 
 
Amb les seves cadires de fusta 
laminada, Aalto es va convertir en un 
dels dissenyadors més cèlebres del 
segle XX. I el seu gerro «Savoy» es 
considera avui l’epítom del disseny 
orgànic finlandès.  
 
Al llarg de cinquanta anys, Aalto va 
planificar prop de cinc-cents edificis i 
projectes, la majoria a Finlàndia, però 
gairebé un centenar a divuit països més. Entre aquests hi ha edificis oficials 
destinats a usos culturals, cases privades, pavellons d’exposició, com també 
instal·lacions industrials, edificis d’oficines, cases adossades i cases 
prefabricades. Molts dels seus edificis són Gesamtkunstwerke, o «obres d’art 
totals», per a les quals Aalto també va dissenyar mobiliari, llums, teixits i fins i 
tot materials de construcció.  
 
El cosmopolita Aalto, que sentia passió pel cinema, la fotografia i el teatre, deia, 
citant Fernand Léger, que es considerava un «director d’orquestra» que dirigia 
totes les arts per sintetitzar un tot harmoniós i simfònic. Va crear espais 
domèstics que semblaven càlids i orgànics, caracteritzats per una combinació 
magistral de volums i materials de construcció, i una coreografia de llum natural 
i elèctrica. Aquest plantejament es fa evident en projectes com la primerenca 
Biblioteca de Viipuri (1927-1935), però també en edificis a gran escala com el 
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Fernand Léger, La flor, 1935 © Artek 
Collection. Foto: Juha Nenonen, VEGAP, 
Barcelona, 2015 

 

Centre Cultural de Wolfsburg (1958-1962).  
 
El 1935, amb l’objectiu de produir i promoure els seus propis dissenys de 
mobiliari, va fundar, juntament amb la seva dona Aino i dos col·laboradors, 
Artek, concebuda com a empresa de mobiliari internacional i, al mateix temps, 
com a galeria. De seguida, Artek es va convertir en un lloc prestigiós per a la 
cultura avantguardista moderna, que va desplegar (en paraules d’Aalto) 
«activitats d’abast mundial».  
 
L’expansió d’Artek va ser un reflex de l’àmplia xarxa internacional del finlandès, 
xarxa que li va garantir influència en debats socials i polítics, i el va portar a 
aconseguir encàrrecs en països com Itàlia, Suïssa, França, Alemanya i els 
Estats Units a la postguerra.  

 
Aquests contactes i intercanvis d’Aalto amb 
nombroses figures de l’avantguarda internacional 
van tenir un paper important d’intermediació en la 
traducció de les formes naturals a l’arquitectura i 
el disseny. L’arquitecte sentia un gran interès pel 
potencial d’expressió simbòlica de les formes 
preses de la natura. Per a ell, la natura il·lustrava 
i legitimava estratègicament una actitud creativa 
determinada, així com una perspectiva humanista 
que s’esforçava per preservar la individualitat en 
una societat de masses mecanitzada, tecnificada 
i condicionada per restriccions econòmiques. 
 
Aalto concebia i dissenyava projectes pensant en 
les persones com a element central, i això, per a 

ell, implicava que havia de tenir en compte la nostra forma de percebre l’entorn. 
En els seus projectes la vista i l’oïda, subtilment orientades per la coreografia 
d’espais i llums, acomplien un paper important, però també era rellevant el 
tacte dels materials i les «superfícies d’ús». Per als seus habitants o usuaris, 
les construccions d’Aalto es convertien, així, en una mena de segona natura. 
 
Aalto va crear projectes tan variats com sistemes d’habitatges estandarditzats i 
prefabricats a Finlàndia o un edifici de pisos en la instal·lació Interbau, al barri 
berlinès de la Hansa, per a l’Exposició Internacional d’Arquitectura del 1957. La 
seva prolífica carrera abraça des de principis dels anys vint fins als anys 
setanta, engloba més de 400 edificis i desenes de mobles, objectes de vidre i 
llums, i culmina amb encàrrecs a gran escala, com el Palau de Congressos i 
Concerts Finlàndia a Hèlsinki (1975), finalitzat tan sols un any abans de la seva 
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Alvar Aalto amb els membres del Grup R 
al Park Güell, 1951. Arxiu històric del 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. © Alvar Aalto, VEGAP, 
Barcelona, 2015 

mort, i l’Òpera d’Essen, que es va acabar pòstumament el 1988. 
 
El 1951 el finlandès va fer dos viatges 
a Espanya per pronunciar conferències 
a Barcelona i Madrid. Va conèixer 
l’obra de Gaudí i va visitar El Escorial, 
símbol de l’arquitectura oficial. Va 
tornar al novembre i va emprendre una 
ruta per Andalusia i el nord del Marroc. 
A Granada, va visitar l’Alhambra («un 
estímul arquitectònic»). El contacte 
d’Aalto amb els joves arquitectes del 
país va ser transcendental per a la 
fundació del Grup R, a Barcelona, 
l’agost del 1951, i també per a la 
redacció del Manifiesto de la Alhambra, a Madrid, el 1953, que recuperava 
l’esperit del Moviment Modern a Espanya per projectar-lo cap al futur. 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
Afinitats electives 

 
El 1924, Aalto i la seva dona Aino van viatjar per primer cop a Itàlia. Aquell país i la 
seva història cultural serien una referència essencial i constant per a l’arquitecte al 
llarg de tota la seva carrera. Als anys cinquanta, Aalto va escriure que la seva ànima 
estaria sempre de camí cap a Itàlia, i que potser aquesta era precisament una conditio 

sine qua non del seu treball. 
 
Els primers indicis de la inspiració que Aalto va trobar en l’arquitectura del 
Renaixement italià són evidents en els nombrosos edificis sacres que va projectar als 
anys vint. En aquest terreny, Aalto va dur a terme tasques de remodelació d’interiors i 
de renovació exterior, com també concursos (capella funerària a Jyväskylä, 1925-
1930; església a Jämsä, 1925) i noves edificacions (església de Muurame, 1926). Per 
a la remodelació de l’interior de l’església de Toivakka (1923), Aalto va dissenyar 
canelobres penjants i de peu de formes vegetals estilitzades. En els articles que va 
publicar a diverses revistes, l’arquitecte elogiava sovint les qualitats espacials de les 
esglésies històriques finlandeses i la reeixida síntesi que havien fet entre la tradició 
constructiva regional i les influències internacionals. 
 
La intensa dedicació de Finlàndia a la construcció d’esglésies als anys vint i trenta del 
segle passat, després de l’alliberació de la tutela russa i la fundació d’una nació 
independent el 1917, es pot explicar per la cerca d’una identitat nacional i per la 
voluntat de reforçar els seus propis vincles amb la cultura occidental. 
 
Espais multisensorials 

 
Al començament de la seva carrera, Aalto es va interessar molt pels mitjans 
decomunicació contemporanis i pels fenòmens vinculats a la cultura urbana 
internacional. «Quina és l’escala de valors de l’home modern?», es preguntava en un 
article publicat el 1927. «Assetgen la seva retina imatges (fotografies, informació 
impresa, publicitat urbana, cinema) dia i nit.» 
 
Per a l’exposició commemorativa del setè centenari de la ciutat de Turku (1929), Aalto 
va cobrir les superfícies dels pavellons de la fira amb gràfics publicitaris molt cridaners 
i de colors vius, que anticipaven l’estètica publicitària de l’Exposició d’Estocolm (1930). 
De manera semblant, per a l’edifici destinat a acollir la redacció del diari Turun 
Sanomat (1928-1930), Aalto va dissenyar una façana «mediàtica» en què es podia 
projectar la primera pàgina de l’edició diària. Per al seu projecte d’un «cinema 
estàndard» a Turku (1928), que no es va arribar a construir, es va concentrar en la 
relació entre l’ésser humà, la llum i l’espai. A mitjan anys trenta, va ser un dels 
fundadors del primer cineclub finlandès. 
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Alexander Calder, mòbil, dècada del 1930 © Ateneum Art 
Museum Finnish National Gallery. Foto: Janne Mäkinen, 
VEGAP, Barcelona, 2015 

 

Les pel·lícules, la fotografia, el teatre i el cinema van constituir influències importants 
per a l’arquitectura multisensorial d’Aalto, que no es reduïa a cobrir les necessitats 
pràctiques o funcionals, sinó que també tenia en compte les qualitats psicològiques i 
fisiològiques de l’experiència espacial. Va ser fonamental per tenir aquesta perspectiva 
la seva amistat amb l’artista, cineasta i fotògraf László Moholy-Nagy, que 
experimentava amb la llum i el material com a eines per a la creació. 
 
 
Natura, art, arquitectura 

 
Per a Aalto, que durant una època de la seva vida es va dedicar també a la pintura, les 
arrels comunes de l’arquitectura i l’art estaven profundament enfonsades en 
l’inconscient. Per això l’interessava sobretot el caràcter simbòlic de l’art abstracte. Un 
altre element comú entre aquestes dues disciplines, per a ell, era la manipulació dels 
materials, que constitueix el punt de partida de qualsevol procés creatiu. 
 

Els quadres del pintor paisatgista Pekka 
Halonen, amb les seves representacions del 
transcurs de les estacions de l’any i la gran 
influència que aquestes tenen en la vida 
quotidiana, van despertar en Aalto una 
profunda admiració. També va entrar en 
contacte amb l’obra de Jean Arp, 
probablement a través de l’estreta amistat que 
tenia amb el matrimoni Giedion. Els seus 
relleus i els seus estudis de materials denoten 
una evident semblança amb els relleus 
orgànics d’Arp, en referència als quals Carola 

Giedion-Welcker parlava d’un món de símbols primordials recurrents. L’art cinètic 
d’Alexander Calder encarna la interacció de volum, moviment i llum, i precisament 
gràcies al moviment aconsegueix fer visible l’aire, un factor fonamental en la definició 
de l’espai que, altrament, seria impossible de veure. Als anys trenta, Fernand Léger va 
participar juntament amb Aalto en els debats sobre la síntesi de les arts, defensant 
l’activació de les parets mitjançant el color i l’art. A Aalto li agradava esmentar una 
aguda observació de Léger en què afirmava que l’arquitecte seria el «director 
d’orquestra» que coordina totes les arts per tal d’extreure’n una totalitat harmònica, 
simfònica.  
 
Formes lliures 

 
Als anys trenta, la indústria vidriera finlandesa va convocar diversos concursos per 
crear nous productes domèstics de vidre. Entre les motivacions per a aquests 
concursos hi havia el nombre creixent d’unitats familiars, el final de l’època de la llei 
seca (1919-1932) i l’augment de demanda de productes senzills i econòmics fets de 
vidre. El 1932, Aino Aalto va guanyar un concurs del fabricant Karhula-Iittala amb el 
disseny de «Bölgeblick», nom que fa referència a les ondulacions de l’aigua. I, de fet, 
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Gerro «Savoy», Alvar Aalto, 1936 © Vitra 
Design Museum, Alexander Vegesack, 

VEGAP, Barcelona, 2015 

una vistosa silueta ondulada distingeix la primera sèrie de gerros, plats i bols d’aquesta 
col·lecció, que es van fabricar en un vidre premsat de cost relativament baix. 
 
Com a preparació de l’Exposició Universal del 1937, 
que tindria lloc a París, el 1936 l’empresa Karula-Iittala 
va convocar un concurs de disseny d’objectes de 
vidre. Entre els membres del jurat hi havia Gregor 
Paulsson, molt amic dels Aalto. L’arquitecte va 
guanyar amb els esbossos de cinc models de gerro 
diferents que havia presentat amb el títol 
d’«Eskimoerindens Skinnbuxa» [«Pantalons de cuir 
d’una dona esquimal»]. Els gerros es van exhibir amb 
molt d’èxit a París, al Pavelló Finlandès, també 
dissenyat per Aalto. Un dels models de la sèrie va 
arribar a obtenir encara més notorietat: el gerro que 
Aalto va dissenyar posteriorment per al restaurant 
Savoy d’Hèlsinki, també conegut com a gerro «Savoy». De formes orgàniques, aquest 
gerro és considerat avui un exemple emblemàtic del disseny finlandès.  
 
Estandardització i reconstrucció flexibles 

 
Per als arquitectes més rellevants de la generació d’Aalto, la tensió entre massa i 
individu era un dels desafiaments més importants a què havien de respondre 
l’arquitectura i el disseny industrial. Com a reacció a aquesta tensió, Aalto va elaborar 
el principi de l’estandardització flexible, per a la formulació del qual s’havia inspirat en 
la natura. Les flors dels fruiters exemplifiquen, segons ell, aquest principi: cada una és 
única i diferent de les altres, tot i que totes comparteixen els mateixos components. 
D’una manera semblant, molts dels dissenys de mobiliari d’Aalto estaven fets de peces 
estàndard, per la qual cosa eren de fabricació econòmica i es podien combinar de 
diferents formes per oferir a l’usuari una gamma de models molt àmplia. Un dels 
elements centrals d’aquest moble era la pota en forma de L, que es pot muntar en 
tamborets i cadires, però també en taules. Aalto la considerava la «germana petita» de 
la columna arquitectònica, ja que els elements que vinculen les superfícies horitzontals 
amb les verticals són un element característic tant del mobiliari com de l’arquitectura. A 
conseqüència de les destruccions massives que van tenir lloc durant la Segona Guerra 
Mundial, als anys quaranta Aalto es va esforçar a aconseguir l’estandardització 
arquitectònica en la indústria de la construcció finlandesa. Basant-se en el principi de 
l’estandardització flexible, i promovent valors humanistes per a la reconstrucció i les 
urbanitzacions residencials de postguerra, Aalto va dissenyar innumerables models de 
cases prefabricades. Aquestes cases, desenvolupades en col·laboració amb la 
indústria fustera finlandesa, partien d’un disseny modular que evocava les 
construccions de fusta típiques de Carèlia i que es podia ampliar fàcilment. 
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Sala d’estar, Maison Louis Carré, Bazoches-sur-Guyonne, França, 
Alvar Aalto, 1956-1961 © Alvar Aalto Museum. Foto: Heikki Havas, 

VEGAP, Barcelona, 2015 

Il·luminació racional, però humana 

 
Un aspecte invariablement cèlebre dels edificis d’Aalto és la reeixida combinació de 
llum diürna i llum elèctrica. Aalto utilitzava normalment llums per reforçar la il·luminació 
natural, muntant-los, per exemple, sobre les claraboies o bé a la part interior 
d’aquestes. La qualitat de la llum amb relació a l’espai i amb l’observador era, per a 
l’arquitecte, una qüestió d’una gran rellevància. En aquest sentit, el dissenyador 
d’il·luminació danès Poul Henningsen va exercir una influència significativa en el seu 
treball. El credo de Henningsen era el següent: la font de llum no ha de ser visible 
directament, i els aparells d’il·luminació han de dispersar la llum per tot l’espai sense 
brillantors, mitjançant reflexos. 
 
Molts dels llums d’Aalto es van crear per a edificis concrets, i posteriorment es van 
passar a produir en sèrie. Al principi els fabricaven Paavo Tynell i la seva empresa 
Taito Oy, amb seu a Hèlsinki; a partir dels anys cinquanta, però, Aalto els va 
desenvolupar en col·laboració amb l’electricista Viljo Hirvonen, que també es va 
encarregar de fabricar-los. L’any 1952 Artek va incloure dins el seu catàleg els primers 
elements d’il·luminació dissenyats per Aalto. 
 
L’art del quotidià 

 
Per a molts dels seus edificis, Aalto també es va encarregar de dissenyar-ne el 
mobiliari i la il·luminació. Al principi eren mobles fabricats individualment, però a finals 
dels anys vint, Alvar i Aino Aalto ja van començar a dissenyar peces destinades a la 
producció en sèrie. A partir del 1929, fabricava els mobles d’Aalto l’industrial Otto 
Korhonen, i als primers anys trenta ja es van concedir les primeres llicències de 
fabricació internacionals: Wohnbedarf 
AG a Suïssa, Stylclari a França, Metz 
als Països Baixos i Finmar a 
Anglaterra. 
 
Per tal de controlar la distribució 
internacional, el 1935 els Aalto, 
juntament amb l’historiador de l’art Nils 
Gustav Hahl i la col·leccionista d’art 
Maire Gullichsen, van fundar l’empresa 
Artek. Aino Aalto va assumir-ne la 
direcció. El nom de l’empresa 
expressava el seu objectiu: la 
combinació d’art i tècnica per 
aconseguir objectes quotidians fabricats de forma industrial, però carregats de valor 
artístic. Va ser pare espiritual d’aquesta idea l’historiador de l’art suec Gregor 
Paulsson, molt amic d’Aalto, que el 1919 havia publicat el seu manifest Vackrare 

Vardagsvara [Els objectes quotidians més bonics]. Artek s’havia proposat l’objectiu 
explícit d’assolir mundial aktivitet, és a dir, una activitat global. Això incloïa 
presentacions de mobiliari d’Aalto fora de Finlàndia, però també exposicions d’art 
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Palau de Concerts i Congressos Finlàndia, Hèlsinki, Alvar 
Aalto, 1962-1971 © Alvar Aalto Museum. Foto: Rune 
Snellman, VEGAP, Barcelona, 2015 

 

internacional a la galeria Artek d’Hèlsinki. La bona acollida del mobiliari patentat per 
Aalto a les exposicions internacionals, a més del seu èxit en general, va contribuir molt 
a consolidar la fama que van adquirir aquests dissenys.  
 
Una arquitectura de síntesi 

 
«L’equilibri del nostre entorn —entre les ciutats, els pobles, les artèries vials, la 
naturalesa i tots els elements naturals que constitueixen l’escenari on transcorren les 
nostres vides— és una veritable expressió de la cultura», va escriure Aalto el 1955. 
D’acord amb aquest principi, en un país com Finlàndia, de caràcter més aviat rural, 
Aalto va advocar al llarg de la seva carrera pel desenvolupament de centres neuràlgics 
locals que contribuïssin a evitar la centralització i la migració a les ciutats.  
 
Entre els encàrrecs més importants que va rebre, en aquest sentit, hi ha els projectes 
que va realitzar per a la indústria de la fusta finlandesa, per a la qual va construir 
fàbriques i àrees residencials (Sunila, 1935-1939), a més de dissenyar edificis 
destinats a usos culturals i administratius (Ajuntament de Säynätsalo, 1949-1952). 
 
Als anys cinquanta, l’estudi dels Aalto al barri de Munkkiniemi, a Hèlsinki, es va 
convertir en una oficina d’arquitectura activa en l’àmbit internacional, que 
progressivament va anar rebent més i més encàrrecs a l’estranger. Gràcies a això, 
l’arquitecte va poder reprendre els intensius contactes internacionals que ja havia 
establert abans de la guerra, i va construir edificis als Estats Units, França, Suïssa i 
Itàlia. Alemanya, que després de la guerra es va haver de reinventar com a república 
federal i democràtica, va ser el país estranger on Aalto, amb la seva perspectiva 
humanista de l’arquitectura, va arribar a dur a terme més projectes. Malauradament no 
es van arribar a realitzar diversos projectes a l’Orient Mitjà, entre els quals hi havia 
museus d’art a l’Iraq i a l’Iran. 
 

Mentre l’envergadura i la varietat dels 
encàrrecs que rebia no paraven de créixer, 
Aalto també es va continuar dedicant amb 
intensitat a tots els aspectes de la 
construcció: des del desenvolupament de 
materials, en estreta col·laboració amb la 
indústria de la construcció finlandesa, 
passant per la realització dels detalls més 
petits, el mobiliari i la il·luminació, fins a la 
disposició simfònica de grans espais, a la 
qual Aalto incorporava sovint la planificació 
urbana. Segons el projecte, en els seus 
dissenys integrava ecos de la cultura 
vernacla o motius de la història i la memòria 

arquitectònica universal, o bé creava una síntesi entre totes dues fonts d’inspiració.  
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1951: Aalto a Espanya 

 
Alvar Aalto el 1951 va fer dues visites importants a Espanya, a Madrid i Barcelona, 
convidat pels arquitectes del moment. A Barcelona va pronunciar dues conferències 
sobre dos dels temes que l’interessaven més en aquell moment: la humanització de 
l’arquitectura i l’estandardització flexible. Aalto va visitar les obres de Gaudí, que no 
coneixia, i es va interessar especialment per les solucions que l’arquitecte català havia 
aplicat a les cobertes de la Sagrada Família. Després va anar a Madrid, on va visitar el 
monestir d’El Escorial.  
 
El novembre d’aquell mateix any, Alvar Aalto va tornar a Madrid per pronunciar dues 
conferències sobre les seves principals obres: la Biblioteca de Viipuri, el Sanatori de 
Paimio, la Vil·la Mairea i la residència d’estudiants Baker House. Fruit d’aquesta 
segona visita a Madrid, sorgeix un viatge inesperat i molt fructífer al sud d’Espanya, 
animat per l’aleshores director general d’Arquitectura, Francisco Prieto Moreno, que 
també era el cuidador de l’Alhambra. Per a Aalto, la visita va ser un gran estímul 
arquitectònic, com denoten els dibuixos que se’n conserven i que mostren les seves 
intencions en arquitectura: dibuixa les formes naturals, com les cases s’integren en el 
paisatge… 
 
La visita d’Aalto a Espanya va tenir una gran repercussió entre els arquitectes del 
moment: l’agost del 1951 es va fundar a Barcelona el Grup R, i el 1952 Prieto va 
organitzar unes jornades per descobrir la modernitat de l’Alhambra, que van culminar 
amb la publicació d’El manifiesto de la Alhambra (1953). La influència d’Aalto també es 
va notar en les obres d’alguns dels arquitectes que hi van tenir contacte, com Josep 
Maria Sostres, Antoni de Moragas, José Antonio Coderch, Miguel Fisac, Alejandro de 
la Sota i Francesc Barba Corsini, que va traslladar les ensenyances d’Aalto a l’univers 
gaudinià dels apartaments de les golfes de La Pedrera. 
 



 14

 
PRINCIPALS PROJECTES D’ALVAR AALTO 

 
Església de Muurame, Finlàndia 

1926-1929 
 
La localitat de Muurame és a pocs kilòmetres al sud de Jyväskylä, 
on Aalto va créixer i on, el 1923, va obrir el seu propi estudi 
d’arquitectura. La nau central de l’església que Aalto va dissenyar té 
a un costat un campanar independent i, a l’altre, una sala per a 
usos parroquials. Aalto hi havia dissenyat també un jardí de rosers, 
que no es va arribar a fer. En el plànol original, Aalto havia pensat 
d’utilitzar canelobres per a la il·luminació, però finalment va preferir 
fer servir llums dissenyats per Poul Henningsen. Per a la sagristia, 
va dissenyar una cadira amb una base feta de perfils d’acer corbats. Carolus Lindberg, 
un professor d’Aalto que el 1934 va elaborar un extens catàleg de les esglésies 
finlandeses, va descriure l’edifici com un exemple de la Nova Objectivitat, tot i les 
seves referències italianitzants. 
 

Seu de la Cooperativa Agrícola Finlandesa del Sud-oest, 
Turku, Finlàndia 

1927-1928 
 
Els centres administratius i culturals dels municipis constitueixen 
un tipus d’edifici recurrent en l’obra d’Aalto. Un dels primers 
dissenys d’aquest tipus que va fer va ser la seu de la 
Cooperativa Agrícola Finlandesa del Sudoest. Aalto va guanyar 

el concurs el 1927, i un any després va acabar la construcció de l’edifici. Precisament 
a causa d’aquest projecte, Alvar i Aino Aalto van prendre la decisió d’abandonar la 
petita localitat de Jyväskylä per mudar-se a Turku, una ciutat universitària i portuària. 
El cub de cinc plantes —una estructura perimetral amb un pati interior— acollia un 
hotel, un restaurant, un banc, botigues i oficines, a més del teatre municipal, de 
gairebé 500 localitats. Aalto va decorar part del restaurant amb mobles tubulars d’acer 
dissenyats per Marcel Breuer. El 1930, Aalto va dissenyar una escenografia 
expressionista per a l’obra de teatre S.O.S., un drama antinacionalista i pacifista de 
l’escriptora Hagar Olsson. Inspirant-se en els experiments teatrals d’Erwin Piscator i 
László Moholy-Nagy que havia vist als teatres berlinesos, per a aquesta escenografia 
Aalto va treballar amb projeccions per tal de dinamitzar l’escenari i el seu entorn. 
 
Biblioteca de Viipuri (Víborg), Rússia 

1927, 1933-1935 
 
Amb un disseny neoclàssic, Aalto va guanyar el concurs per a 
la construcció d’una biblioteca a Viipuri (en rus, Víborg). Tot i 
això, la crisi econòmica internacional va fer retardar l’inici de 
la construcció de l’edifici. Quan es va reprendre el projecte, el 1933, l’emplaçament 
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havia canviat, i Aalto va fer un nou disseny en línia amb el llenguatge formal de la 
modernitat. Més endavant, compararia el procés de disseny amb les arrels de l’art 
abstracte: dibuixant amb llibertat, guiat per l’inconscient, havia creat diversos paisatges 
muntanyosos amb vessants il·luminades «per molts sols». Va construir la biblioteca, 
doncs, basant-se en aquesta imatge. Inaugurada el 1935, tenia forma de dues llargues 
estructures cúbiques de diferents alçades, situades l’una al costat de l’altra, amb una 
orientació paral·lela però lleugerament desplaçada. La biblioteca i les sales de lectura 
s’il·luminen amb lluernes còniques d’uns dos metres de diàmetre, que garanteixen una 
llum sense reflexos. A l’auditori, que té un sostre de fusta ondulat orgànicament, 
l’acústica de l’espai va constituir l’element determinant. A la Segona Guerra Mundial, 
quan Finlàndia va haver de cedir Carèlia a la Unió Soviètica, Viipuri també va passar a 
ser russa. La biblioteca dissenyada per Aalto va tornar a obrir les seves portes la 
tardor del 2013, després de més de vint anys de restauració. 
 

Sanatori de Paimio per a tuberculosos, Finlàndia 

1928-1933 
 
El 1929, Aalto va guanyar un concurs d’arquitectura per construir un 
sanatori para tuberculosos a Paimio, que s’havia d’inaugurar el juny 
del 1933. L’edifici consta de quatre ales unides per una secció 
central, que acull la recepció, les escales i els ascensors. Les 
habitacions per als pacients són a l’ala més llarga, orientada cap al 
sud-sud-est i connectada a una sala que es pot obrir a l’exterior, 

lleugerament desplaçada en angle i orientada a l’est. L’ala per als pacients, que té un 
ascensor panoràmic en l’elevació occidental, està situada davant la cantina per tal de 
crear un pati d’entrada. L’ala destinada a acollir els serveis i la maquinària de la 
calefacció central és al darrere, al més allunyada possible dels pacients. Abans que 
s’inventessin els antibiòtics, la llum, l’aire, el sol, la higiene i la tranquil·litat eren els 
recursos principals en la lluita contra la tuberculosi. Per això les ales del sanatori 
s’orienten, com si fossin plantes, cap al sol. Aalto també va equipar les habitacions per 
als pacients d’acord amb les seves necessitats: amb una il·luminació sense reflexos, 
parets acústiques, lavabos que amorteixen el so i una gamma de colors suau. Tot el 
mobiliari i tota la il·luminació del sanatori van ser dissenyats per l’arquitecte. 
 
Fàbrica de paper i àrea residencial de Sunila, Kotka, Finlàndia 

1936-1939 
 
La tardor del 1936 Aalto va començar a treballar en el plànol per a la fàbrica de 
cel·lulosa Sunila, a una península prop del port de Kotka. El centre del complex 
industrial havia de ser l’edifici de l’administració, des d’on s’havien de supervisar tots 
els processos de producció. Des dels magatzems, les matèries primeres arribaven en 
cintes transportadores fins a la fàbrica; i des d’allà, el procés de producció es 
desplegava en diferents fases fins a arribar a la zona del port, on el producte es 
carregava al vaixell. Els edificis de la fàbrica estan construïts amb una estructura 
d’acer i ciment, i recoberts de maó vermell. En contrast, altres edificacions, com el 
magatzem i la torre d’extracció, son de ciment vist o pintat de blanc. El paisatge rocós 
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de l’illa, amb algunes ribes que baixen abruptament fins al mar, no es va alterar 
pràcticament gens, igual que les pinedes naturals entre els edificis. 
Aalto va decidir que l’àrea residencial per a treballadors i enginyers seria a l’altre costat 
de l’istme, i hi va construir cases adossades de dues i tres plantes repartides en una 
àmplia zona de bosc. El complex va començar a funcionar el 1938, i es va ampliar als 
anys quaranta i cinquanta. 

 
Vil·la Mairea, Noormarkku, Finlàndia 

1938-1939 
 
La Vil·la Mairea va ser un encàrrec de la parella formada per 
Harry i Maire Gullichsen, amics d’Alvar i Aino Aalto. Maire 
Gullichsen (de soltera Ahlström) era col·leccionista d’art, pintora i 
una de les fundadores d’Artek, una galeria i una empresa de la 
qual també Aalto era soci. Harry Gullichsen era director general de 
l’empresa fustera Ahlström, per a la qual Aalto havia dissenyat 

instal·lacions industrials i habitatges per als treballadors als anys trenta. La Vil·la 
Mairea està situada en una pineda als afores de Noormarkku. El plànol, en forma de U, 
inclou una zona residencial en forma de L a la part est, i una sauna a l’oest. Totes 
dues construccions estan unides per una pèrgola coberta de vegetació. A la planta 
baixa, la zona d’entrada i el menjador, la sala i la cambra de la música estan integrats 
en un gran espai, mentre que els dormitoris i l’estudi de Maire ocupen la primera 
planta. Per a la col·lecció d’art de Maire, en el plànol original Aalto havia previst una 
galeria en una construcció independent, però al final va decidir integrar les obres d’art 
en els espais destinats a la vida diària. Entre la sala i la biblioteca, hi va situar unes 
parets modulars molt altes que feien alhora de superfície per penjar-hi les obres i de 
zona d’emmagatzematge per a la col·lecció, la qual incloïa obres de Picasso, Léger, 
Arp i Calder, entre d’altres. 
 
Pavelló Finlandès, Exposició Universal de Nova York, Estats Units 

1939 
 
Després de l’exposició individual que el Museum of Modern Art va 
dedicar a la seva obra el 1938, Aalto es va consagrar definitivament als 
Estats Units gràcies al Pavelló Finlandès per a l’Exposició Universal del 
1939, celebrada a Nova York. Aalto va presentar al concurs dos 
esbossos, «Terra, nació, treball, productes» i «A la copa de l’avet», que 
van rebre el primer i el segon premis, mentre que Aino Aalto rebia el 
tercer per la seva proposta, «EUA 39». Alvar i Aino van treballar junts 
en el disseny definitiu. El pavelló, que per fora semblava un senzill cub 
blanc, tenia a l’interior una paret escalonada de dotze metres d’alçada, 
revestida de fusta, que s’inclinava cap al visitant des de dalt, i que 
segons Aalto evocava la llum del nord tant per la forma com per la il·luminació. Sobre 
aquella paret es van muntar fotografies de gran format que presentaven, en una 
successió descendent, el paisatge, la població i la vida dels treballadors a Finlàndia. 
En un dels extrems del pavelló es projectava la pel·lícula Suomi Calling [La crida de 
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Finlàndia], dels directors finlandesos Heikki Aho i Björn Soldan, mentre que a la part 
inferior, sobre unes tribunes, es mostraven productes finlandesos. 
 

Residència d’estudiants Baker House, Massachusetts 
Institute of Technology, Cambridge (MA), Estats Units 

1946-1949 
 
L’any 1940, Aalto va ser nomenat professor al Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) de Cambridge, a la costa est 
americana. Poc temps després, es va veure obligat a 
interrompre la seva activitat acadèmica a causa de la guerra. El 
1946 va tornar al MIT, i aleshores va rebre l’encàrrec de 

construir-hi una residència d’estudiants. Segons les seves pròpies paraules, la forma 
corba de la construcció, alçada en un solar estret amb una orientació est-oest, era 
deguda a la intenció que el màxim nombre d’habitacions estiguessin exposades a la 
llum solar i tinguessin vistes al riu Charles. Com a resultat d’aquesta curvatura, a més, 
les habitacions tenien una gran varietat de plantes diferents. Les zones de trànsit, les 
sales comunes i la cantina, il·luminada amb llum zenital, l’arquitecte les va disposar a 
la part nord de l’edifici. El mateix Aalto es va encarregar d’escollir els maons per a la 
construcció —els «pitjors maons del món»—, sense descartar els més irregulars, per 
la qual cosa la superfície de la façana té una textura aspra i discontínua. Aino Aalto —
que va morir el 1949, abans que s’inaugurés l’edifici— es va encarregar de dissenyar-
ne els mobles, tant els fets a mida com els construïts en sèrie. 
 
Seu de l’Institut Nacional de Pensions, Hèlsinki, Finlàndia 

1948-1956 
 
En un solar triangular del barri de Töölö, Aalto va estructurar el 
complex plànol d’espais per a l’Institut Nacional de Pensions en 
petites unitats constructives, per tal d’evitar de caure en el cub 
d’oficines típic de l’arquitectura dels anys cinquanta. El complex 
d’edificis resultant, disposat en terrasses i evocant una cascada, 
envolta un petit jardí amb fonts d’aigua, que el protegeix del trànsit i 
del soroll. Cap a l’oest, el complex s’obre cap a un petit jardí públic. 
A més de les oficines, a l’edifici hi ha una cafeteria, una sala de 
gimnàs per als treballadors i una biblioteca que originalment Aalto volia que fos 
d’accés públic. El cor de la construcció és la sala principal de l’Institut de Pensions, 
amb unes lluernes en forma de prisma especialment dissenyades per a aquesta sala. 
Per a aquest edifici, Aalto va dissenyar també mobiliari, una sèrie nova de llums, 
rajoles i teixits. 

 
Ajuntament de Säynätsalo, Finlàndia 

1949-1952 
 
El 1942, l’empresa fustera Enso-Gutzeit Oy va encarregar a Aalto 
que presentés un projecte urbanístic per a la petita localitat de 
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Säynätsalo, de 3.000 habitants. D’aquell projecte, però, només se n’arribaria a 
construir l’Ajuntament. L’edifici, de tres plantes i quatre ales, es va acabar el 1952, i 
consta d’una estructura d’acer, ciment i 200.000 maons cuits seguint les indicacions de 
l’arquitecte. A les ales situades al nord i a l’est hi ha oficines; a la part oest, habitatges, 
i a la part sud, la biblioteca. A la zona central que configuren aquestes quatre parts hi 
ha una plaça interior, construïda sobre el forat que es va excavar per obtenir terra 
durant les obres, i que per això evoca un fòrum públic. La sala de plens de 
l’Ajuntament, que per a Aalto constituïa «el símbol principal de l’Administració», ocupa 
tota la tercera planta. El sostre recolza sobre dos feixos de bigues en forma de ventall. 
Per a aquesta sala, Aalto va encarregar a Fernand Léger una pintura. 
 
Casa d’estiu dels Aalto a Muuratsalo, Finlàndia 

1952-1954 
 
La casa d’estiu dels Aalto, situada dins un bosc i al costat 
d’un llac, no es va concebre només com a habitatge de 
descans privat, sinó també com una mena d’experiment 
material i constructiu. La casa té dues ales, disposades en 
angle recte i destinades a la vida diürna i a dormitoris respectivament, i dues parets de 
maó altes, com si les haguessin partit i separat, pintades de color blanc per la part 
exterior. Aquests quatre elements donen lloc a un gran pati interior, al mig del qual hi 
ha una llar de foc a l’aire lliure. Aalto va dividir les parets i el terra del pati en diverses 
àrees, per a les quals va fer fabricar i instal·lar maons i rajoles de diverses formes i 
mides, i els va col·locar seguint diferents tècniques. Segons l’arquitecte, amb això 
intentava posar a prova la resistència de diferents materials al clima finlandès. En un 
article sobre aquesta casa, el 1953 Aalto va escriure: «Només quan el component 
constructiu i empíric de l’arquitectura sigui modificat pels aspectes lúdics, per l’art, ens 
estarem movent en la direcció correcta.» 

 
Casa de la Cultura, Hèlsinki, Finlàndia 

1952-1958 
 
El client de la Casa de la Cultura va ser el Partit Comunista finlandès, 
que la va encarregar directament a Aalto el 1952. L’edifici s’ubicava 
al barri treballador d’Alppila, a Hèlsinki, just al costat d’un carrer 

principal amb un trànsit important. Després d’un període de crisi econòmica que va 
aturar el projecte, el 1955 se’n va començar la construcció, que es va tirar endavant 
com una veritable obra comunal. En total, hi van participar més de 5.000 treballadors a 
temps parcial, en gran part voluntaris. Tres anys més tard, l’edifici es va inaugurar 
oficialment. La Casa de la Cultura té tres parts: consta d’una sala de concerts i d’una 
filera d’oficines que, a través d’una de les ales, s’uneixen a l’entrada i a diverses sales 
destinades a la celebració de seminaris. La forma de les dues naus centrals és una 
conseqüència de la seva funció: la nau d’oficines és rectilínia i està recoberta de coure, 
mentre que la sala de concerts, a la part exterior, reprodueix fidelment la forma de 
conquilla de l’auditori que acull a l’interior. Per revestir la façana de la sala de concerts, 
arrodonida i convexa, Aalto va dissenyar un maó especial de forma arrodonida. 
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Edifici d’habitatges al barri de la Hansa, Berlín, 
Alemanya 

1955-1957 
 
El barri de Berlín conegut com a la Hansa havia sofert danys 
molt greus durant la Segona Guerra Mundial.En el context 
de l’Exposició Interbau (IBA) del 1957, més de cinquanta 
arquitectes internacionals van ser convidats a dissenyar edificis residencials nous per 
a aquest barri. El pla general per a la zona que va desenvolupar Otto Bartning preveia 
edificis dissenyats de manera independent i situats en un parc enjardinat, cosa que 
creava un contrast deliberat amb els blocs d’edificis d’estil neoclassicista construïts a 
l’entorn de tota l’illa de cases, que eren característics de l’avinguda Stalin, al Berlín 
Oriental. La intenció era que l’Exposició Interbau esdevingués una plataforma perquè 
els arquitectes més cèlebres –entre els quals Walter Gropius, Arne Jacobsen, Oscar 
Niemeyer i Alvar Aalto– presentessin dissenys per a la «Ciutat de Demà» al Berlín 
Occidental. La proposta d’Aalto és un edifici residencial de vuit plantes, amb 78 
habitatges en total, les dues ales del qual estan unides a la zona d’entrada per mitjà 
d’una sala amb columnes. A tots els habitatges, la sala d’estar ocupa el lloc central i és 
contigua a una terrassa amb un pòrtic, amb la idea que tots aquests habitatges, com si 
fossin cases amb jardí, tinguin accés directe a l’espai exterior. Per a l’Exposició 
Interbau es va moblar un habitatge pilot amb peces d’Aalto, que també va fer pintar el 
sostre de l’entrada, situada entre les dues parts de l’edifici, amb una forma orgànica de 
línies fluides. 
 

Església de las Tres Creus, Vuoksenniska, Imatra, 
Finlàndia 

1955-1958 
 
Amb l’església de les Tres Creus, dissenyada per a la petita 
localitat industrial de Vuoksenniska, Aalto pretenia, segons 
ell mateix va dir, aconseguir una forma unívocament sagrada 
en què es poguessin dur a terme també altres activitats 

comunitàries sense problemes. Amb aquest punt de partida, i amb el nombre tres com 
a motiu principal, l’església es divideix en tres parts que ofereixen, en total, 800 places: 
la nau de l’altar pròpiament dita, on també hi ha l’orgue, i dues sales contigües més, 
una mica més grans. Aquestes sales es poden aïllar amb parets corredisses i tenen 
entrada pròpia. Gràcies a una maqueta en miniatura de la nau central de l’església, de 
forma molt plàstica se’n va poder posar a prova l’acústica abans d’iniciar l’obra: 
suposant que la llum es comporta d’una manera semblant al so, a l’emplaçament on hi 
hauria d’anar el púlpit es va muntar una font d’il·luminació els raigs de la qual es 
reflectien en uns petits miralls situats a les parets i als sostres de la mateixa manera 
que se suposa que ho havia de fer el so. El disseny escultural de l’edifici s’imposa fins i 
tot en el més d’un centenar de finestres, de les quals només dues tenen la mateixa 
forma. La punta del campanar també té tres parts, amb la finalitat de diferenciar-lo de 
les xemeneies de les fàbriques que l’envolten. 
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Maison Louis Carré, Bazoches-sur-Guyonne, França 

1956-1959, 1961-1963 
 
El galerista parisenc Louis Carré i Alvar Aalto es van conèixer 
l’estiu del 1956 a la Biennal de Venècia, per a la qual Aalto havia 
dissenyat el Pavelló Finlandès. Com anys més tard recordaria 
Carré, tots dos van sentir de seguida una gran simpatia mútua 
perquè els agradaven els mateixos artistes. Carré va encarregar a 
Aalto dissenyar una casa que fos «petita per fora i gran per dins» i 
que tingués una teulada inclinada. Les obres van començar el 1957, i al començament 
del 1959 la casa estava acabada. Carré va utilitzar sovint com a espai d’exposició 
l’entrada, que té un sostre molt elegant de fusta, suspès i voltat, i dues parets 
divisòries baixes. Aquesta entrada s’obre cap a la zona de menjador i sala d’estar, 
situada a la part oest de la casa. La cuina i dos dormitoris també són a la planta baixa, 
mentre que al primer pis hi ha els dormitoris de convidats. Aalto en va concebre tots 
els elements interiors, incloent-hi els mobles, els llums, els poms de les portes i els 
teixits, i també la biblioteca, especialment dissenyada per a Carré; d’aquesta manera 
va crear una Gesamtkunstwerk [obra d’art total] molt equilibrada. El jardí va baixant en 
terrasses cap al sud, amb vessants inclinades que suggereixen un amfiteatre. Entre 
1961 i 1963, Aalto va construir una piscina a l’exterior. 

 
Centre urbà de Seinäjoki, Finlàndia 

1958-1987 
 
El centre urbà de Seinäjoki és l’únic concebut per Aalto que 
s’arribaria a materialitzar del tot segons els plànols de l’arquitecte. 
Aalto va treballar en aquest projecte durant gairebé vint anys, i la 
seva construcció es va anar duent a terme en diferents fases, fins 
i tot després de la seva mort. El projecte va arrencar el 1951 amb 
un concurs per a l’església, que es va construir entre 1958 i 1960, 
amb un campanar de 65 m d’alçada en forma de creu estilitzada. 

En començar la construcció de l’església, van sortir a concurs dos projectes més: la 
planificació de tot el centre urbà i una nova seu per a l’Ajuntament. El pla urbanístic 
d’Aalto incloïa tres places contigües, la primera de les quals es trobava davant 
l’església i tenia unes terrasses que semblaven un escenari, perquè la parròquia les 
pogués utilitzar en els actes religiosos multitudinaris. La segona plaça es desplega 
entre l’Ajuntament al nord, la biblioteca —també dissenyada per Aalto— al sud (1959-
1965) i el teatre (1961-1969) a l’oest. L’Ajuntament esta revestit de rajoles allargades 
de color blau, i en part s’assenta sobre una vessant artificial. Darrere del teatre, una 
filera d’edificis d’oficines delimita tot el conjunt. El teatre es va construir als anys 
vuitanta sota la direcció d’Elissa Aalto, i es va inaugurar el 1987. 
 
Centre Cultural de Wolfsburg, Alemanya 

1958-1962 
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A la ciutat industrial de Wolfsburg, la fundació de la qual es remunta a l’època del 
nacionalsocialisme, el Centre Cultural dissenyat per Aalto als anys cinquanta aspirava 
a marcar un renaixement urbà i alhora ideològic. El Centre Cultural, situat just al costat 
de l’Ajuntament, acull espais per a una escola d’adults, una biblioteca pública i un club 
de joves. A la cara nord de l’edifici hi ha, a la planta superior, cinc aules de mides 
diferents per a l’escola d’adults, que sembla que pugin, com si fossin penya-segats de 
cantells afilats, cap a la torre de l’Ajuntament. La façana està recoberta de marbre de 
Carrara i franges verticals i horitzontals de sienita de Pamir. L’entrada principal, que 
està situada a sota d’aquestes sales, està una mica enretirada i condueix, a través 
d’un rebedor, a la biblioteca, orientada a l’oest. A l’est, al costat del carrer, una filera de 
botigues queden arrecerades a sota d’unes arcades. Al costat sud de l’edifici hi ha una 
biblioteca per a infants i joves. Una terrassa en forma de U i de proporcions generoses 
ofereix la possibilitat de dur-hi a terme activitats a l’aire lliure. Gràcies al projecte del 
Centre Cultural, Aalto rebria dos encàrrecs més a Wolfsburg: l’església de l’Esperit 
Sant (1960-1962) i l’església de Sant Esteve de Detmerode (1962-1968). 
 
 

Palau de Congressos i Concerts 
Finlàndia, Hèlsinki, Finlàndia 

1962-1975 
 
El 1961, Aalto va presentar el seu projecte 
per al nou cor urbà d’Hèlsinki, en la seva 

condició de capital de la nació independent finlandesa. L’arquitecte proposava que es 
construís, al llarg de la badia de Töölö i en mig d’un paisatge de parcs, una gran 
quantitat d’edificis dedicats a usos culturals, disposats en filera, entre els quals hi 
hauria l’Acadèmia Finlandesa, diversos museus, la biblioteca pública i una sala de 
concerts. A l’altre costat de la badia, el trànsit havia de circular seguint el traçat de la 
línia ferroviària ja existent. A l’extrem sud, Aalto va planificar una gran construcció en 
terrasses amb aparcaments subterranis per a uns quants milers de cotxes. Els plans 
urbans d’Aalto no es van arribar a dur a terme. De tots els edificis culturals al llarg de 
la badia, només se’n va construir el del Palau de Congressos i Concerts Finlàndia, 
amb una sala de concerts per a 1.750 persones, que va es inaugurar el 1971. En 
l’execució final, es va afegir al Palau una ala nova a la façana sud, destinada a la 
celebració de congressos. Aquesta part es va acabar el 1975, un any abans de la mort 
d’Aalto i just a temps per a la Conferència sobre Seguretat i Col·laboració a Europa, 
amb la qual Finlàndia va subratllar el seu paper d’intermediària entre l’est i l’oest 
europeus. 
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BIOGRAFIA 

 
1898 

 
Hugo Alvar Henrik Aalto neix el 3 de febrer a Kuortane, Finlàndia. El seu 
pare, Johan Henrik Aalto, és topògraf, i la seva mare, Selma Hackstedt, 
treballa a Correus. Alvar és el gran de quatre germans. A casa dels Aalto es 
parla suec. 

1916 
 

Aalto supera les proves d’accés a la universitat a l’institut humanista de 
Jyväskylä, i comença a estudiar arquitectura a la Universitat Tècnica 
d’Hèlsinki. 

1918 
 

Guerra civil entre tropes «roges» i «blanques» a Finlàndia. Aalto lluita al 
bàndol de les tropes blanques, burgeses, que tenen el suport d’Alemanya, i 
finalment aconsegueixen la victòria. 

1921 Aalto obté la llicenciatura en arquitectura, graduant-se cum laude. 
1923 Posa en marxa l’Oficina Alvar Aalto d’Arquitectura i Art Monumental a 

Jyväskylä, Finlàndia. 
1924 

 
Es casa amb l’arquitecta Aino Marsio, que a partir d’aleshores treballarà 
amb ell al seu estudi. El viatge de nuvis els portarà fins a Itàlia, passant per 
Suïssa. 

1925 
 

L’1 d’agost neix la seva filla, Johanna Flora Maria Annunziata. Alvar i Aino 
participen en el concurs «Mobles per a habitatges mínims», organitzat per la 
Societat Finlandesa d’Arts Aplicades i Disseny. 

1927 
 

Guanya el concurs per construir un complex per a la Cooperativa Agrícola 
Finlandesa del Sud-oest, i la família decideix abandonar Jyväskylä, ciutat 
més aviat petita, per instal·lar-se a la ciutat universitària i portuària de Turku. 

1928 
 

El 8 de gener neix el seu fill, Johan Henrik Hamilkar Alvar. Aalto viatja a 
França i als Països Baixos per visitar edificis de Le Corbusier, André Lurçat, 
J. J. P. Oud i Willem Dudok. 

1929 
 

Participa en el II Congrés Internacional d’Arquitectura Moderna (CIAM) de 
Frankfurt. Coneix László Moholy-Nagy, Walter Gropius, Sigfried Giedion i la 
seva dona, la historiadora de l’art Carola Giedion-Welcker. 

1930 
 

Visita l’Exposició d’Estocolm, la primera presentació completa de la 
modernitat escandinava. Amb Aino, participa a l’exposició Racionalització 

de l’habitatge mínim, al Centre d’Art d’Hèlsinki. 
1932 

 
Aalto acorda cedir a l’empresa Wohnbedarf AG una llicència per a la 
producció i la venda dels seus mobles a Suïssa. 

1933 
 

S’inaugura el Sanatori de Paimio per a tuberculosos (1928-1933). L’estudi 
dels Aalto es trasllada a Hèlsinki. Aalto participa en el IV CIAM, celebrat a 
Atenes, on coneix Fernand Léger i el galerista Christian Zervos, fundador de 
Cahiers d’Art. Els grans magatzems Fortnum & Mason, a Londres, acullen 
una exposició dels mobles d’Aino i Alvar Aalto. P. Morton Shand i G. M. 
Boumphrey funden Finmar, empresa dedicada a la venda de mobles d’Aalto 
a Anglaterra. 

1935 
 

Maire Gullichsen, Nils-Gustav Hahl i Alvar i Aino Aalto funden la companyia 
Artek i la galeria Artek, amb l’objectiu de dur a terme «activitats mundials» 
relacionades amb la modernitat. S’inaugura la Biblioteca de Viipuri (Víborg). 
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1936 
 

Els Aalto es traslladen a la casa de Munkkiniemi (Hèlsinki) que ells mateixos 
han dissenyat, i hi instal·len un estudi. Aalto desenvolupa el pla director del 
complex industrial Sunila a Kotka, Finlàndia. 

1937 
 

El Pavelló Finlandès per a l’Exposició Universal de París és el primer 
projecte dels Aalto a l’estranger. Aalto viatja a l’estiu a París, on coneix 
Pablo Picasso, Alexander Calder i Constantin Brâncuşi. La galeria Artek 
mostra l’exposició Léger - Calder. 

1938 Primer viatge als Estats Units amb motiu de l’exposició Alvar Aalto: 

arquitectura i mobiliari, al Museum of Modern Art de Nova York, i dels 
preparatius per al Pavelló Finlandès a l’Exposició Universal. El catàleg del 
MoMA serà el primer llibre sobre Aalto. 

1939 
 

A conseqüència de la Guerra d’Hivern entre Finlàndia i la Unió Soviètica 
(del novembre del 1939 al març del 1940), Finlàndia perd gran part del 
territori de Carèlia. Durant el conflicte, Aalto és tinent, i més tard expert en 
propaganda. 

1940 
 

Acompanyat de la seva família, Aalto viatja a Washington, on pronuncia 
diverses conferències sobre la reconstrucció finlandesa. El Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), a Cambridge, el nomena professor 
investigador, però a causa de la guerra Aalto es veu obligat a tornar a 
Finlàndia. 

1941 
 

En el seu viatge per fer una sèrie de conferències a Suïssa, Aalto 
aconsegueix ajuda per a la reconstrucció de Finlàndia. El país continuarà en 
guerra amb Rússia fins al 1944; en el conflicte, rebrà el suport dels 
«germans d’armes» alemanys. 

1942 
 

L’Oficina de Reconstrucció finlandesa, recentment creada, inicia les seves 
tasques sota la direcció d’Aalto i en col·laboració amb la Societat 
d’Estandardització finlandesa, que també ha fundat l’arquitecte. 

1943 Aalto és nomenat president de l’Associació d’Arquitectes Finlandesos. 
1944 

 
En virtut de la signatura del tractat de pau entre Finlàndia i Rússia, les 
tropes alemanyes són comminades a abandonar Finlàndia. Durant la 
retirada, destrueixen completament la ciutat de Rovaniemi. Aalto rep 
l’encàrrec de desenvolupar un nou pla director per a la ciutat, que més 
endavant, pel seu traçat, serà conegut com el pla de la «cornamenta de 
ren». Aquest pla, tanmateix, només s’executarà parcialment. 

1945 
 

Aalto visita Frank Lloyd Wright a Milwaukee i viatja amb ell fins a Taliesin, 
residència d’estiu dels Wright. Durant el viatge, Aalto pregunta a Wright si el 
seu fill, Hamilkar Aalto, es pot incorporar a treballar al seu estudi. 

1946 
 

Aalto és professor convidat al Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
Al mateix MIT rep l’encàrrec de construir la residència d’estudiants Baker 
House, la construcció de la qual acabarà el 1949. 

1949 El 13 de gener mor Aino Aalto, després d’una llarga malaltia. Aalto guanya 
el concurs per a la planificació del nou campus de la Universitat Tècnica 
d’Hèlsinki, en el qual també s’encarregarà de construir els edificis principals 
(1949-1975). 

1950 S’inaugura una retrospectiva a la Galérie Foche de París, mostra que més 
tard viatjarà a l’Stedelijk Museum d’Amsterdam. 
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1951 
 

L’arquitecte viatja a Espanya, Itàlia, Marroc, Dinamarca, Suècia i Suïssa. A 
la Gran Bretanya se celebra el VIII CIAM, amb el tema «El cor de la ciutat». 

1952 Aalto passa l’estiu a Sicília, on es casa amb l’arquitecta Elissa Mäkiniemi 
(1922-1994). A l’illa finlandesa de Muuratsalo, hi construeix una casa d’estiu 
per a ell i Elissa. 

1954 
 

Aalto participa en un congrés a São Paulo. A Rio de Janeiro, manté una 
trobada amb Oscar Niemeyer. 

1955 
 

L’oficina d’Aalto s’instal·la en un edifici nou que ha dissenyat el seu propi 
estudi, al barri de Munkkiniemi, a Hèlsinki. Aalto és nomenat membre de 
l’Acadèmia Finlandesa. 

1956 
 

El Pavelló Finlandès de la Biennal de Venècia es construeix a partir de 
plànols d’Aalto. S’acaba la construcció de la Casa de la Cultura d’Hèlsinki. 

1957 
 

A Hèlsinki es completa la construcció de l’Oficina Nacional de Pensions, 
dissenyada per Aalto. L’arquitecte rep la Medalla d’Or del Reial Institut 
d’Arquitectes Britànics (RIBA), a Londres. En el context de l’Exposició 
Internacional d’Arquitectura de Berlín, al barri de la Hansa es construeix un 
edifici d’habitatges d’Aalto. 

1959 
 

Se celebra una festa en honor seu a la Maison Louis Carré, a Bazoches-
sur-Guyonne, amb més de tres-cents convidats, entre els quals hi ha 
George Braque, Alexander Calder, Jean Cocteau, Le Corbusier, Jean Arp, 
Christian Zervos i Sigfried Giedion. Aalto guanya el concurs per a la 
construcció de l’Òpera d’Essen. 

1961 
 

Aalto presenta el seu primer pla director per al centre d’Hèlsinki, al voltant 
de la badia de Töölö. Tot i que el Consell de la Ciutat accepta el pla i que 
Aalto hi treballarà uns quants anys, finalment només pot construir dos 
edificis, un dels quals és el Palau de Congressos i Concerts Finlàndia 
(1962-1975). 

1966 
 

Li encarreguen la planificació d’un nou barri de la ciutat de Pavia, a Itàlia, 
destinat a acollir 11.000 habitants. El projecte no s’arriba a fer. 

1967 
 

Últim viatge als Estats Units. Després de Mies van der Rohe, Aalto és el 
segon arquitecte al qual s’atorga la Medalla Thomas Jefferson. 

1973 
 

Es presenten sengles exposicions sobre el seu treball al Museu Finlandès 
d’Arquitectura i a l’Alvar Aalto Museum de Jyväskylä. 

1976 L’11 de maig, Alvar Aalto mor a Hèlsinki. La seva vídua, Elissa Aalto, 
continua dirigint l’estudi fins a la seva mort, el 1994. Dóna el llegat de 
plànols i dibuixos del seu marit a la Fundació Alvar Aalto. 
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ 

 
• CONFERÈNCIA 

Dijous 11 de juny | 19 h 
Alvar Aalto: nova visió i nous conceptes espacials 
Jochen Eisenbrand, conservador en cap del Vitra Design Museum 
Preu de la conferència: 4 € 
 

• CICLE DE CONFERÈNCIES 
Preu per conferència: 4 € 
 
Alvar Aalto. Arquitectura orgànica, art i disseny 
Dijous 4 de juny | 19 h 

 
La segona onada: les obres de JKMM i les noves direccions de l’arquitectura 
des del punt de vista escandinau 
Samuli Miettinen, dissenyador en cap de JKMM Architects (Finlàndia) 
Dimecres 10 de juny | 19 h 
 
Com es va fer famós Aalto 
Eeva-Liisa Pelkonen, professora de la Universitat de Yale 
 

• MÉS QUE UNA VISITA / NITS D’ESTIU 
Preu per sessió: 4 € 
 
Us convidem a visitar l’exposició des d’una perspectiva diferent. A través de 
l’experiència i el treball de cinc joves creadors, us podreu apropar a la figura 
d’Alvar Aalto d’una manera més activa i participativa. 
 
Dimecres 1 de juliol | 20 h 
El ventre de l’arquitecte 
Nyamnyam, associació cultural 
 
Dimecres 8 de juliol | 20 h 
Edificis com drames i drames com edificis 
Albert Boronat, creador escènic 
 
Dimecres 15 de juliol | 20 h 
Picando Aalto 

Guim Costa i Sofia Gidlööf, propietaris de Gidlööf, mobles escandinaus 
 
Dimecres 22 de juliol | 20 h 
Arjen mallit (models quotidians) 
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Mireia C. Saladrigues, artista visual i investigadora 
 
• ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN 

Cafè tertúlia amb les arts 
A partir del 10 de juny, els dimecres a les 16.30 h 
Grups d’un mínim de 10 persones i un màxim de 25 
Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del tel. 931 847 142 
Preu per persona: 4 € 

 
• ACTIVITATS FAMILIARS 

Visites en família +7 
Del 6 de juny al 23 d’agost 
Dissabtes, a les 19 h 
Preu per persona: 2 € 
 
Espai educatiu +5 
A l’exposició, hi trobareu un espai dedicat a les famílies on us proposarem 
activitats al voltant de diverses idees extretes de la mostra. 
 

• VISITES A L’EXPOSICIÓ 
Visita dinamitzada per a grups escolars 
De dilluns a divendres, horari a convenir 
Visites adaptades als diversos nivells escolars 
Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del tel. 931 847 142 
Preu per grup: 25 € 
 
Visita comentada per a grups escolars 
Visites adaptades als diversos nivells escolars 
Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del tel. 931 847 142 
o el correu electrònic seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.org 
Preu per grup: 20 € 
 
Visites comentades per al públic general 
Cada dimarts, a les 17 h, i diumenges, a les 11 h 
Preu per persona: 3 € 
 
Visites concertades per a grups 
Grups d’un màxim de 25 persones 
Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del tel. 931 847 142 
Els grups amb guia propi també han de reservar dia i hora 
Preu per grup: 60 € 
 
Visites comentades per a grups de persones amb dificultats visuals 
Grups d’un mínim de 10 persones 
Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del tel. 931 847 142 
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Visites en llengua de signes (LS) i visites adaptades a la comunicació oral 
Grups d’un mínim de 10 persones 
Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del correu electrònic 
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.org 
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CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona 
 
Servei d’Atenció al Visitant 
Tel. 934 768 600 
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 
”la Caixa”  
Entrada per a no clients ”la Caixa”: 
4 € (inclou l’accés a totes les 
exposicions) 
Entrada gratuïta per a menors de 16 
anys 
 
Audioguies: 4 € 
50 % de descompte per a clients 
”la Caixa” 
 
Venta 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” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


