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Dossier de premsa 
 
 
L’exposició presenta el constructor francès que va reivindicar l’arquitectura amb 

elements prefabricats i la producció en sèrie amb finalitats socials 

 

CaixaForum Barcelona es rendeix a 
l’arquitectura industrial de Jean Prouvé 
 

 L’exposició L’univers de Jean Prouvé. Arquitectura / Indústria / 

Mobiliari és una retrospectiva que repassa l’obra de l’industrial i 

dissenyador de mobiliari francès que, a mitjan segle XX, va 

revolucionar les tècniques de construcció amb elements 

prefabricats. Prouvé, considerat un dels innovadors del segle XX, va 

impulsar una arquitectura assequible i de qualitat destinada al 

màxim nombre possible de persones. Els seus mobles es van 

caracteritzar per la resistència, la senzillesa i la lleugeresa. 

 

 A la mostra s’hi exhibeixen unes 235 peces, entre maquetes, plànols, 

fotografies, dibuixos, mobiliari i documents, procedents de les 

col·leccions d’arquitectura i disseny del Centre Pompidou de París, 

que hi van ingressar majoritàriament gràcies a una donació de la 

família del creador. 

 

 El recorregut destaca com Jean Prouvé, que va començar la seva 

carrera com a ferrer artesà, es va convertir en un «industrial» versàtil 

i polifacètic, capaç de projectar des de cases prefabricades, mercats 

i estacions de servei, fins a mobiliari de tota mena, amb una marcada 

consciència social. 

 

 La mostra, que estarà oberta del 15 de juliol al 31 d’octubre de 2021, 

és la segona col·laboració entre el Centre Pompidou de París i la 

Fundació ”la Caixa” fruit de l’acord entre ambdues institucions. 

 

 

L’univers de Jean Prouvé. Arquitectura / Indústria / Mobiliari. Dates: Del 15 de juliol 

al 31 d’octubre de 2021. Organització i producció: Fundació ”la Caixa”, amb la 

col·laboració del Centre Pompidou. Comissariat: Olivier Cinqualbre, comissari de la 

mostra i comissari en cap de la col·lecció d’arquitectura del MNAM-CCI/Centre 

Pompidou, i Marjorie Occelli, comissària i investigadora del MNAM-CCI/Centre Pompi-

dou. Lloc: CaixaForum Barcelona (Avda.Francesc i Guàrdia, 6-8). 

      @FundlaCaixa @CaixaForum_CAT #JeanProuvéCaixaForum 
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Barcelona, 15 de juliol de 2021. El director corporatiu de l’Area de Cultura i 

Ciència de la Fundació ”la Caixa”, Ignasi Miró; el director de CaixaForum 

Barcelona, Lluís Noguera, i els comissaris Olivier Cinqualbre i Marjorie 

Occelli, han presentat avui a CaixaForum Barcelona l’exposició L’univers de 

Jean Prouvé. Arquitectura / Indústria / Mobiliari. Aquesta retrospectiva 

dedicada al constructor i dissenyador de mobiliari francès, considerat un dels 

creadors més innovadors del segle XX, repassa tota la seva trajectòria 

enfocada a la industrialització de la construcció i a la producció en sèrie de 

mobles. 

 

A través de 235 peces —146 de les quals són originals—, entre maquetes, 

plànols, fotografies, dibuixos, mobiliari, documents i facsímils, l’exposició revisa 

cronològicament la vida i l’obra de Jean Prouvé (París, 1901 - Nancy, 1984) des 

dels seus inicis com a ferrer, a finals de la dècada del 1920. Prouvé va ser un 

creador singular i polifacètic que, sense tenir ni el títol d’arquitecte ni el de 

dissenyador industrial, va treballar amb alguns dels grans arquitectes de la 

modernitat —com Robert Mallet-Stevens i Le Corbusier— en edificis 

prefabricats, amb estructures senzilles i fabricades en sèrie. La seva forma de 

concebre l’arquitectura, en benefici de les col·lectivitats i amb una decidida visió 

social, i innovant i experimentant amb noves tècniques, va revolucionar la 

construcció d’edificis prefabricats. Entre els seus edificis més coneguts, 

destaquen la casa Métropole, la casa Coques o la casa Les Jours Meilleurs. 

També va ser un destacat dissenyador de mobles, sempre en cerca de la 

senzillesa, l’elegància, l’economia de materials i la resistència i durabilitat de 

l’objecte, amb un mandat estricte enfocat a la funcionalitat, 

 

Prouvé va ser un creador versàtil, capaç de projectar des d’un edifici d’un 

aeroclub fins a una taula de parvulari, i des d’una casa desmuntable fins a una 

cadena d’estacions de servei. Es considerava un «industrial» per damunt de 

tot, i s’enfrontava a la construcció d’una casa de la mateixa manera que al 

disseny d’un moble petit. La mostra també en destaca la vessant assagística i 

pedagògica, que ha influït en molts arquitectes i dissenyadors industrials. 

 
L’exposició sobre Jean Prouvé, concebuda expressament per a CaixaForum, és 

la segona mostra que la Fundació ”la Caixa” organitza gràcies a l’acord 

entre aquesta institució i el Centre Pompidou de París. La primera exposició 

fruit d’aquest acord va ser Càmera i ciutat. La vida urbana en la fotografia i el 

cinema, inaugurada per primera vegada el 2019. 
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El Centre Pompidou salvaguarda un gran fons d’obres de Jean Prouvé, 

gràcies a la generositat dels fills de l’industrial. Les obres hi van ingressar el 

1992, quan el Musée National d’Art Moderne va inaugurar les col·leccions 

d’arquitectura i disseny. Tot i que el criteri cronològic d’aquesta secció del museu 

és posterior al 1960, les obres de Jean Prouvé confereixen a les col·leccions un 

fonament històric. Aquest fons, a més, ha animat altres donacions de famílies 

d’antics col·laboradors de Prouvé, de galeristes i d’institucions públiques que 

havien conservat alguns dels seus mobles. 

 

Impulsor de l’emblemàtic edifici del Pompidou 

 

D’altra banda, la relació de Jean Prouvé amb el Centre Pompidou ve de lluny, ja 

que, el 1971, el destacat creador va presidir el jurat del concurs 

internacional per al futur edifici del centre, el primer d’aquestes 

característiques que se celebrava a França. Aquesta nominació va ser polèmica 

perquè Prouvé no tenia el títol d’arquitecte, però va ser ell qui va contribuir en 

gran part que fos escollit l’emblemàtic projecte de Renzo Piano i Richard 

Rogers. Prouvé va acompanyar els joves arquitectes en la construcció d’aquest 

edifici tan singular i que forma part indissoluble de la identitat del centre. Més 

tard, Renzo Piano va participar en l’escenografia de l’exposició Jean Prouvé, 

constructeur, que el Centre Pompidou va organitzar el 1990. 

 

Totes les obres de Jean Prouvé d’aquesta exposició procedeixen de la col·lecció 

del MNAM-CCI i van ser donades pels seus fills, Françoise, Claude, Simone, 

Hélène i Catherine Prouvé, juntament amb una donació de la Clarence Westbury 

Foundation de Houston. 

 

Com a novetat, l’exposició acollirà la projecció d’un documental sobre la casa 

familiar que l’industrial va construir a Nancy, La casa de Jean Prouvé (2004), 

amb direcció de Stan Neumann. La peça audiovisual se sumarà a les projeccions 

audiovisuals curtes que es troben a cadascun dels àmbits. 

 

El taller com a univers 

 
Jean Prouvé es va formar des de nen al taller del seu pare, Victor Prouvé 

(1858-1943), que va ser pintor, escultor i gravador. Més tard, en l’adolescència, 

Prouvé va ser aprenent en tallers de mestres ferrers, on va aprendre l’ofici de la 

forja. Significativament, el 1921 el seu pare va retratar Jean Prouvé amb el 

martell alçat en un dibuix a sanguina inclòs a l’exposició. El 1924, Prouvé obre 

el seu primer taller de «Ferreria artística i serralleria» a Nancy. «Durant uns 
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quants anys, vaig forjar jo mateix. No era gens ni mica un home de despatx, ni 

de dibuix. Vivia al taller, i recordo que els serrallers i els ferrers utilitzaven un 

mandil de cuir per protegir-se de les guspires. Durant molts anys vaig vestir 

aquest davantal de cuir.» Prouvé és un artesà que es convertirà en un 

industrial i constructor, reivindicat per arquitectes tant del segle XX com 

actuals per la seva innovadora i funcional manera de treballar. 

 

La primera col·laboració important de Jean Prouvé amb un arquitecte va 

ser a través de Robert Mallet-Stevens, amb qui va treballar en el disseny de 

cabines d’ascensor, balustrades i baranes d’escales. Prouvé aposta per una 

estètica moderna en aquests objectes, i per això no és estrany que es vinculés 

a la Union des Artistes Modernes (UAM) des que es va fundar, el 1929. L’aposta 

per la modernitat ja no tindria marxa enrere, com es demostra amb la seva 

participació en el pavelló de la UAM a l’Exposició Internacional de les Arts i 

les Tècniques Aplicades a la Vida Moderna, celebrada a París el 1937. Per a 

aquesta ocasió, va idear una escala espectacular amb un muntant d’escala 

central i va fer uns mobles dissenyats juntament amb Jacques André, i també 

una caseta de banys en col·laboració amb Le Corbusier, Pierre Jeanneret i 

Charlotte Perriand. 

 

Cap a la industrialització en sèrie 

 
El 1931, Prouvé va dirigir la seva empresa, Ateliers Jean Prouvé, cap a la 

industrialització en sèrie, i a la segona meitat de la mateixa dècada la seva 

intervenció en edificis ja s’estenia més enllà del disseny i de la construcció 

d’elements per ampliar-se a l’estructura sencera. «El 1934-1935 vaig imaginar 

una altra manera de fer arquitectura; és a dir, una manera nova d’utilitzar els 

materials […]. Vaig imaginar edificis amb una estructura, igual com l’ésser humà, 

que té un esquelet, al qual s’havia d’afegir el complement; i el complement lògic 

per a un esquelet —fos d’acer, de formigó o de fusta— consistia a embolicar-lo 

amb una façana, una que fos lleugera, ja que l’estructura se sosté per si 

mateixa.» 

 

El seu primer projecte amb estructures totalment metàl·liques i de vidre va ser 

l’aeroclub Roland Garros (Buc, 1935-1936). A la Casa del Poble, el mercat 

cobert de Clichy (1936-1939), encara en funcionament, hi va crear façanes amb 

plafons metàl·lics amb les cares tensades amb un lleuger bombament creat per 

una molla col·locada al centre. Al primer pis del mercat, Prouvé hi va dissenyar 

una sala polivalent amb elements mòbils: el sostre s’obre, els envans es pleguen, 

les cadires es retrauen i els terres es mouen. 
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Pel que fa al mobiliari, la gran aportació de Jean Prouvé va ser crear mobles de 

gran resistència amb economia de materials, sovint plegables i inclinables. 

Tècnicament, la xapa de metall plegada proporcionava resistència a l’objecte i 

distribuïa la força uniformement a totes les potes del moble. Un dels models que 

va tenir més èxit va ser la cadira Standard, del 1934. La va anar perfeccionant 

amb el temps, cosa que va fer que, al llarg de quinze anys, n’hi hagués diverses 

adaptacions: va combinar fusta i metall, va ser desmuntable i, finalment, es va 

convertir en una referència absoluta, amb el nom de cadira Cafétéria. A 

l’exposició s’hi poden veure alguns dels seus mobles més destacats: la cadira 

Dactylo núm. 304 (1950), la taula Centrale (1951), la cadira de parvulari i 

pupitre biplaça (1951), la taula Compas (1953) i la cadira de repòs Antony 

(1955). 

 

Durant la Segona Guerra Mundial, Prouvé es va associar amb Le Corbusier i 

Pierre Jeanneret per a la construcció d’uns pavellons desmuntables per a 

obrers de la Société Centrale des Alliages Légers, a Issoire. Se’n van construir 

en un nombre força significatiu —dormitoris, menjador, infermeria, saló i despatx 

dels dissenyadors—, amb un sistema que combinava pòrtics centrals i elements 

modulars per a cobertes i façanes. Durant la guerra, Prouvé va col·laborar amb 

la Resistència i el 1944 va ser nomenat alcalde de Nancy. 

 

 

Progrés, col·lectivitat, avantguarda 

 
Jean Prouvé tenia l’ambició de crear productes per al màxim nombre de 

persones. Creia en la idea de progrés per beneficiar la societat. Per aquesta raó, 

sobretot els anys de postguerra, quan hi havia escassetat d’habitatge, va 

projectar allotjaments de qualitat i mobles concebuts per a equipaments 

col·lectius, sense perdre el caràcter d’avantguarda. «Necessitem cases 

prefabricades», va dir, i a partir del 1946 es va dotar d’un instrument essencial 

per assolir aquest objectiu, la fàbrica de Maxéville, instal·lada en un terreny ampli 

i adaptat a la fabricació en sèrie, on les peces es produïen al taller i es muntaven 

a l’obra. Amb aquest mètode, va construir la casa Tropique (1949), la casa 

Métropole (1950) i la casa Coque (1951), que, com a novetat, s’acoblava a partir 

de plafons de coberta corbats i amb suports metàl·lics. Prouvé sempre 

projectava les cases juntament amb el mobiliari corresponent. 

 

Als anys cinquanta, Prouvé va construir dos edificis singulars: la seva casa 

familiar a Nancy (1954), en un terreny accidentat i molt difícil, amb elements 
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prefabricats, lleugera i barata; i el Pavelló del Centenari de l’Alumini (1954), 

instal·lat al Quai d’Orsay de París, totalment desmuntable i que alguns 

consideren la seva obra mestra. 

 

Una altra de les obres emblemàtiques de Prouvé és la casa Les Jours Meilleurs 

(1956), que va ser la seva resposta a la crida de l’abat Pierre a l’hivern del 1954: 

«Com podem allotjar els sensesostre que es moren de fred?». Prouvé va 

idear una casa equivalent a un apartament normalitzat de dos dormitoris (50 m2), 

fabricada industrialment i muntada in situ. Malauradament, la casa no va obtenir 

l’homologació tècnica corresponent, cosa que va impedir de poder-ne fer la 

producció industrial, de manera que només se’n van fabricar cinc unitats. En 

aquesta mateixa època, va dissenyar cases per als prospectors de petroli al 

desert (casa Sahara, 1958) i va participar en la construcció de la Freie 

Universität de Berlín (1963-1971). Va guanyar la primera volta d’un concurs del 

Ministeri de Joventut i Esport per construir mil clubs juvenils a França. El 

prototipus es podia muntar en 45 minuts: dos plafons idèntics s’alçaven i s’unien 

al carener per formar una volta de canó de 10 metres de diàmetre. Finalment, el 

jurat va desestimar aquesta solució.  

 

L’últim període de la seva carrera se sol anomenar Les Blancs-Manteaux, el 

nom del carrer on Prouvé va instal·lar el seu últim taller el 1968, molt a prop 

precisament d’on es construïa el Centre Pompidou. Amb un equip d’enginyers 

molt reduït, va continuar dissenyant elements per a la construcció. Per a 

l’empresa Total, per exemple, va dissenyar estacions de servei i benzineres, 

moltes de les quals amb una forma circular molt original, que es van instal·lar a 

autopistes de tot França. Per a la seu del Comitè Central de Partit Comunista 

Francès (París, 1969-1971), de l’arquitecte Oscar Niemeyer, va dissenyar els 

murs cortina de les façanes. La seva última obra va ser una torre de radar a 

Ouessant (1978-1980), una construcció purament tècnica, sense pretensions 

arquitectòniques. 

 

 

Àmbits de l’exposició 

 
Introducció. L’univers de Jean Prouvé 
 
Per la singularitat de la seva obra, alguns creadors del segle XX són objecte 
d’admiració per part d’alguns experts, però són desconeguts per a la gran 
majoria. Jean Prouvé n’és un. El seu enginy i saber fer han fascinat generacions 
d’arquitectes i continuen inspirant els joves creadors. Va rebre, en vida, 
reconeixements ben merescuts, tant a França com en altres països. Alguns dels 
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seus contemporanis van ser testimonis del seu compromís i la seva lluita per una 
veritable industrialització de la construcció. Molts arquitectes francesos van 
sol·licitar la seva col·laboració i van gaudir dels seus consells. Tanmateix, Prouvé 
va tenir molt poques vegades l’ocasió de produir edificis en sèrie, de proposar 
una nova manera de viure, cosa que el va allunyar del reconeixement del gran 
públic. 
 
Com s’ha subratllat sovint, l’originalitat de Prouvé rau en el fet que no va ser ni 
arquitecte ni dissenyador —terme que, d’altra banda, en aquella època ni tan 
sols existia. Al començament va ser ferrer artístic i, posteriorment, constructor en 
el sector del metall, abans de formar-se en arquitectura al costat d’arquitectes 
especialitzats en aquest àmbit, sense aspirar per això a obtenir-ne la titulació. 
Després de la Segona Guerra Mundial, va participar en la reconstrucció de 
França i es va llançar a la producció de cases prefabricades i de mobiliari per a 
col·lectivitats. Perquè Prouvé va ser, sobretot, un industrial. Creia en el progrés, 
en l’aportació tècnica de la potent maquinària i en l’esperit d’equip que infonia 
als seus col·laboradors. No va deixar d’impulsar la seva fàbrica; somiava 
construir habitatges adequats al seu temps, el de l’automòbil i l’aviació. 
 
Prouvé va ser l’home del metall, del desenvolupament de la xapa plegada, de 
l’optimització de la seva resistència i de la reducció del material, tant en pes com 
en costos. Prouvé va ser l’inventor de nous sistemes constructius, incessantment 
represos i millorats, adepte de la prefabricació i del muntatge en lloc de les obres 
de construcció; creador, al llarg de tota la seva carrera, de plafons de façana, 
des dels més senzills fins als més sofisticats. Prouvé va concebre murs cortina 
d’una gran elegància i per a façanes cada vegada més grans, va perfeccionar 
juntes i enrigidors, elements indispensables per a la implementació dels plafons. 
Per a Prouvé, la creació d’un moble partia de les mateixes bases que la 
concepció d’un edifici. També en aquest àmbit apostaria pel caràcter industrial 
d’una creació per al gran públic: la seva cadira de menjador es convertiria en una 
icona del disseny. L’univers de Jean Prouvé comprèn així mateix la transmissió 
dels seus coneixements —va ser un professor atípic. Aquesta exposició té per 
objecte prosseguir aquesta tasca. 
 
Ferrer 
 
Adolescent durant la Primera Guerra Mundial, Jean Prouvé va ser aprenent de 

dos mestres ferrers, Émile Robert i Adalbert-Georges Szabo. En acabar el servei 

militar el 1922, el jove ferrer va exposar el seu treball a la secció de forja de les 

exposicions de l’Escola de Belles Arts de Nancy. El gener del 1924, Prouvé va 

obrir un taller de ferreria i serralleria a Nancy, on va fer els seus primers objectes 

decoratius de mida petita (peus de llums, peanyes per a gerros, capfoguers), i 

més endavant elements com ara portes, reixes, baranes, balcons i aranyes més 

o menys decorades, tots creats per a clients locals. Prouvé va participar en 

l’Exposició Internacional d’Arts Decoratives i Industrials Modernes de París del 



   

 

 

Dossier de premsa 
 
 
1925. Allà va descobrir l’obra dels arquitectes moderns, en particular el pavelló 

L’Esprit Nouveau, de Le Corbusier i Pierre Jeanneret, i el pavelló del Turisme de 

Robert Mallet-Stevens. Amb aquest últim va treballar un parell d’anys després 

en la reixa de la casa Reifenberg, a París. Amb una quinzena d’empleats, el taller 

de Prouvé combinava la fabricació tradicional i les innovacions tècniques. A 

principis de la dècada del 1930, Prouvé va començar a utilitzar la xapa d’acer 

inoxidable; tanmateix, encara signaria una última obra mestra d’acer i ferro forjat: 

la reixa d’entrada del Musée Permanent des Colonies (París, 1931), dels 

arquitectes Léon Bazin, Léon Jaussely i Albert Laprade. 

 
Entre els moderns 
 
Després d’uns primers encàrrecs, Robert Mallet-Stevens va col·laborar 

regularment amb Jean Prouvé per dissenyar cabines d’ascensor, balustrades i 

baranes d’escales d’estètica moderna. La seva relació amb l’arquitecte el va dur 

a sumar-se a la Union des Artistes Modernes (UAM), des del moment en què es 

va fundar, el 1929. Va exposar la seva obra a tots els salons de la UAM (del 1930 

al 1934), va participar en els concursos promoguts per la UAM i l’Office 

Technique pour l’Utilisation de l’Acier (OTUA) i també en les exposicions 

organitzades per les dues associacions. També va construir una escala 

espectacular al pavelló de la UAM de l’Exposició Internacional d’Arts i Tècniques 

Aplicades a la Vida Moderna (París, 1937), obra de Georges-Henri Pingusson. 

Per a aquesta exposició també va dissenyar mobles amb Jacques André i una 

caseta de banys amb Le Corbusier, Pierre Jeanneret i Charlotte Perriand. A més 

de relacionar-se amb els membres de la UAM, Prouvé també es feia amb altres 

arquitectes que li podien fer encàrrecs —professionals de renom i figures 

modernes que, tanmateix, es mantenien al marge de les avantguardes—, amb 

els quals va multiplicar les seves col·laboracions en mobiliari, envans o 

arquitectura. Prouvé va descobrir el mobiliari contemporani en visitar l’exposició 

del Deutscher Werkbund (París, 1930), on els mobles de Walter Gropius i el 

mobiliari de tub metàl·lic de Marcel Breuer van tenir un gran protagonisme. 

 

De l’element al conjunt arquitectònic 
 
A mesura que servia comandes des del seu taller, Jean Prouvé va anar ampliant 

el seu catàleg de productes, va multiplicar les patents i va estendre la naturalesa 

de les seves intervencions en els edificis de les persones que requerien els seus 

serveis. Prouvé va poder construir l’arquitectura a la qual aspirava gràcies a la 

col·laboració amb els arquitectes Eugène Beaudouin i Marcel Lods, per als quals 

va fer els tancaments exteriors dels habitatges socials de la Cité de la Muette 

(Drancy, 1931-1934). Amb ells, Prouvé va canviar d’estatut en aventurar-se en 
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edificis completament metàl·lics, el primer dels quals a ser l’aeroclub Roland 

Garros (Buc, 1935-1936), un edifici només de metall i vidre, l’aparent simplicitat 

del qual amaga una configuració i un muntatge estudiats fins a l’últim detall. Amb 

la Maison du Peuple i mercat cobert  (Clichy, 1936-1939) es va assolir un nivell 

de complexitat encara més gran. Les dimensions de l’edifici i els equipament 

interiors, que permeten flexibilitat en els espais, li van proporcionar l’ocasió de 

fer gala de la seva inventiva. La casa de cap de setmana BLPS (1938-1939) està 

pensada perquè la pugui muntar el mateix usuari i es redueix al mínim perquè es 

pugui transportar amb facilitat. Amb l’esclat de la guerra, aquest producte 

concebut per a les vacances donaria pas als barracons militars de fusta i metall. 

El 1940, Prouvé es va associar amb Le Corbusier i Pierre Jeanneret en el 

projecte de construcció d’habitatges provisionals a Issoire 

 

Industrial de la construcció  
 
El leitmotiv de Prouvé va ser industrialitzar la construcció i va militar a favor d’això 

des de l’Alliberació. A partir del 1946 va operar des de la fàbrica de Maxéville, 

instal·lació adaptada per elaborar les peces en sèrie al taller i poder muntar-les 

a l’obra. Prouvé va multiplicar els projectes d’habitatges que responien als 

imperatius de la Reconstrucció, amb versions per a la metròpolis i les colònies, 

com ara les cases Tropique (1949) i Métropole (1959). Va participar tant en les 

exposicions organitzades sota els auspicis del Ministeri de Reconstrucció i 

Urbanisme com en les construccions experimentals impulsades per ell mateix. 

Va ser guardonat en el concurs «Cases noves» per la seva participació en la 

renovació de Noisy-le-Sec (1947-1949). La urbanització de Meudon va acollir un 

gran nombre de cases prefabricades als Ateliers Jean Prouvé. Tanmateix, i 

malgrat que va rebre diversos reconeixements, les vendes van continuar sent 

escasses. Interessat per les possibilitats que oferia l’alumini, Prouvé va signar 

un acord, el juliol del 1949, amb la Société Technique pour l’Utilisation des 

Alliages Légers (STUDAL), filial del consorci L’Aluminium Français. Tot i que la 

producció de cases de l’empresa era escassa, la de mobles va poder assolir prou 

volum per poder-los produir en sèrie. El mobiliari va convertir Prouvé en un 

industrial de la construcció i de l’equipament. Els seus models naixien d’un 

encàrrec particular i d’un ús concret, i s’adaptaven en variants en funció de la 

seva utilitat i milloraven al llarg del temps. 

 

1954, any de transició  
 
El 1952, Prouvé va començar a perdre el control de la fàbrica de Maxéville i, al 

llarg del 1954, les negociacions sobre el futur de l’empresa i la seva posició en 
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la nova organització van ser motiu de maldecaps. Malgrat tot, també aquest any 

va construir la casa familiar i el pavelló del Centenari de l’Alumini, que va signar 

ell sol, i de l’estranger van començar a arribar els primers reconeixements del 

seu treball. La casa de la família Prouvé a Nancy no és una freda exhibició de 

virtuosisme tècnic ni un objecte perfecte, i menys encara una obra d’art total; és 

una casa a imatge i semblança del seu creador, i la va voler convertir en un 

habitatge generós, on es pogués viure a gust. La inventiva que s’amaga rere un 

bricolatge, que Prouvé reivindicava, i la unitat conceptual d’arquitectura i mobiliari 

s’expressa amb senzillesa. És molt diferent la construcció del pavelló del 

Centenari de l’Alumini, amb una tècnica i una perícia extraordinàries, en què 

intentava assolir aquest caràcter de celebració que s’espera de l’arquitectura i 

oferir una demostració del potencial de l’alumini i de la seva pròpia capacitat per 

expressar-lo. L’edifici no solament s’ajusta al programa, sinó que es converteix 

en receptacle del que s’hi presenta, des dels processos de fabricació fins a 

diversos productes d’alumini: l’edifici és una exposició en ell mateix, almenys pel 

que fa a l’art de construir. 

 
Un nou inici 
 
El 1953 Jean Prouvé va abandonar Nancy per traslladar-se a París després de 

ser apartat del taller i destinat al departament de gestió de projectes. I entre 1955 

i 1956 va fundar a París Les Constructions Jean Prouvé. L’empresa va contractar 

els serveis d’un jove arquitecte i fervent admirador de Prouvé, Michel Bataille, i 

va reunir diversos fidels com ara Jean Boutemain, el seu fill Claude i gent 

pròxima, com ara l’enginyer i còmplice Serge Ketoff. Ràpidament van veure la 

llum obres més grans: la casa Les Jours Meilleurs, una escola provisional a 

Villejuif i l’edifici termal Cachat a Évian. L’encàrrec d’una escola provisional per 

a un nou barri de Villejuif va oferir a Prouvé l’oportunitat de proposar un model 

d’edifici prefabricat, metàl·lic, econòmic i de fàcil muntatge. L’escola es basava 

en un nou tipus constructiu: el puntal de xapa d’acer plegada, un element 

asimètric que fusiona pilar i biga.  

A una altra escala, va aplicar aquest procediment al pavelló termal d’Évian, per 

a la qual cosa el va requerir l’arquitecte Maurice Novarina; Prouvé es faria seu 

l’edifici, des de l’estructura de les façanes fins al més petit detall tècnic. Al mateix 

temps, els arquitectes de la seu del Centre National des Industries et Techniques 

(CNIT) també van sol·licitar la seva col·laboració per a les façanes. 

 
La Compagnie Industrielle de Matériel de Transport: 1957-1966 
 
El 1957, per diversificar les seves activitats, els directius de la CIMT van crear 

un departament de Construcció després d’absorbir Les Constructions Jean 
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Prouvé i després l’empresa Goumy. Prouvé en va ser nomenat director i va 

conservar el seu lloc com a enginyer i assessor independent. Dins la companyia 

va establir una relació molt sòlida amb alguns enginyers, en particular Jean 

Swetchine i Léon Pétroff, que es van convertir en els seus companys en les 

seves últimes obres. El seu càrrec li va permetre accedir a encàrrecs importants, 

com la torre Nobel de La Defénse (París, 1964-1966). El 1962, la CIMT es va 

instal·lar en uns edificis de Prouvé amb una retícula que unia plafons i tensors, i 

que també va utilitzar al Musée-Maison de la Culture (Le Havre, 1953-1961), 

l’Institut National des Sciences Appliquées de Lió (Villeurbanne, 1960-1963), 

l’Ajuntament de Grenoble (1964-1968), en nombrosos instituts com el d’Orléans-

la-Source (1965-1968) o a l’escola del Villagexpo (Saint-Michel-sur-Orge, 1966). 

Entre 1963 i 1971, va col·laborar amb els arquitectes Candilis, Josic i Woods, i 

Manfred Schiedhelm a la Freie Universität de Berlín. A principis del 1964 es va 

organitzar, amb el patrocini de la CIMT, una exposició dedicada a Jean Prouvé 

al Musée des Arts Décoratifs de París, amb obres presentades pel mateix 

Prouvé. A finals del 1966, descontent amb la gestió, Prouvé va abandonar la 

CIMT en arribar a l’edat de jubilació, i el seu departament de Construcció va 

desaparèixer dos anys més tard. 

 

Les Blancs-Manteaux: 1968-1984 
 
Les Blancs-Manteaux és el nom del carrer del districte IV de París on Prouvé va 

instal·lar el seu taller el 1968, i designa l’últim període de la seva carrera. Amb 

tot i això, va mantenir el seu lloc d’enginyer i assessor per a la Compagnie 

Industrielle de Matériel de Transport (CIMT) i per a altres arquitectes. El seu 

equip permanent estava constituït per cinc o sis persones que treballaven en un 

modest local on es van elaborar maquetes i dissenys fins al 1983, també en 

col·laboració amb els seus enginyers més propers: Louis Fruitet, Jean Swetchine 

i Léon Pétroff. Per a les cobertes d’algunes obres, com Alpexpo (Grenoble, 1967-

1970) o el refugi de muntanya per al Club Alpin Français (1970-1971), va fer 

servir un sistema extensible ideat per Pétroff. Amb ell també va construir les 

estacions de servei d’autopistes per a la petroliera francesa Total (1968-1973). 

Igual que els arquitectes professionals, va participar en alguns concursos: el de 

mil clubs juvenils impulsat pel Ministeri de Joventut i Esports (1966-1967) o el 

proposat pel Ministeri d’Educació (1970-1971), amb Joseph Belmont. Per a la 

seu del Comitè Central del Partit Comunista Francès (París, 1969-1972), de 

l’arquitecte Oscar Niemeyer, Prouvé va dissenyar els murs cortina de les 

façanes. Durant tota la seva vida, Prouvé va elogiar el treball en equip: «Una 

obra construïda només pot ser col·lectiva, no importa la firma», va afirmar el 1982 

en recollir el premi Erasmus, dos anys abans de morir. 
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ACTIVITATS AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ 

 

CONFERÈNCIA DELS COMISSARIS 

L’UNIVERS DE JEAN PROUVÉ 

Dijous 15 de juliol, 17 h Auditori 

A càrrec de: Olivier Cinqualbre i Marjorie Occelli, comissaris de l'exposició i 
codirectors del catàleg L'univers de Jean Prouvé, introduiran l'exposició, la seva 
conceptualització i l'originalitat de Prouvé, autor d'alguns dels edificis i les peces més 
emblemàtiques del disseny industrial del segle XX. 

 

TALLER ÉS A LES TEVES MANS 

ESPAI FAMILIAR I EDUCATIU 
Del 15 de juliol al 31 d’octubre 

 
L'estructura que sosté una cadira pot sostenir una casa? S'aguantaria una casa amb 
parets de suro o de cartró? En aquest espai educatiu et proposem que experimentis 
amb estructures i peces cobertores basades en l'obra de Jean Prouvé, per crear 
mobles i habitacles. Pensa, tria, combina i experimenta totes les possibilitats que 
t'ofereixen aquests elements enginyosos i senzills que van revolucionar l'arquitectura i 
el disseny del segle XX i que, avui dia i a les teves mans, encara han d'aportar moltes 
coses. És a les teves mans! 

Es tracta d'un espai dins de l'exposició pensat principalment per al públic familiar, en el 
qual es proposa una activitat que convida els participants a explorar de manera lliure i 
creativa algun dels aspectes de l'exposició. 

Recomanat per a famílies amb infants a partir de 5 anys. 

HORARIS 

De dilluns a divendres, de 17 a 19 h 

Dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 14 h i de 17 a 19 h  

VISITA A LES EXPOSICIONS 

VISITA COMENTADA: JEAN PROUVÉ. ARQUITECTURA, INDÚSTRIA, MOBILIARI  

Del 17 de juliol al 30 d’octubre de 2021 

La visita està dirigida per un educador o educadora que, a partir del diàleg amb els 
participants, presenta els temes clau de l'exposició, els contextualitza i resol els 
possibles dubtes o preguntes que hi puguin sorgir. 
 
Horaris: 

Dimecres, a les 20 h, en català 

Dissabtes, a les 18.30 h, en castellà 
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Del 15 de juliol al 31 d’octubre de 2021 

 
CaixaForum Barcelona 
Avda.de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona 
Tel. 93 476 86 00 
icaixaforumbcn@magmacultura.com 
 
Horari 
De dilluns a diumenge i festius, de 10 a 20 h  
 

Servei d’Informació de la Fundació ”la Caixa” 
Tel. 900 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 
 
 
 

 

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Cristina Font: 608 582 301 / cristina.font@fundaciolacaixa.org   

Sala de Premsa: http://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/ 
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