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«Allà Porcioles va fer les coses 
ben fetes». Tot i que sembli men-
tida no és un oxímoron sinó una 
realitat palpable. Allà és Montbau. 
El barri que entre el 1958 i el 1964 
es va aixecar del no-res a la falda 
de Collserola. Per a això, l’alcalde 
franquista per excel·lència, el ma-
teix que va impulsar la Mina i Ciu-
tat Meridiana, per posar dos 
exemples del que no s’ha de fer en 
urbanisme, i el mateix que no va 
tenir objeccions a carregar-se el 
modernisme cantoner de mig 
Eixample o criticar la ciutat amb 
les antiestètiques remuntes, no 
va escatimar recursos intel·lec-
tuals a Montbau.  

El resultat va ser «un barri on 
no només es van construir vi-
vendes excel·lents sinó també es 
va construir ciutat» i un barri 
que és «un gran exemple de re-

lació entre hàbitat, o sigui terri-
tori, i habitant, o sigui societat». 
Afirmacions totes de Fernando 
Marzà –també les lloances a Jo-
sé María Porcioles: «En aquest 
cas ho va fer bé, si no es reconeix 
això es perd tota credibilitat res-
pecte al que va fer malament»–, 
comissari de l’exposició sobre la 
creació de Montbau que desple-
ga el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (Coac) amb plans dels 
seus arquitectes i fotografies 
d’Oriol Maspons, Manolo Lagui-
llo i Joan Martí. 

El nom d’una riera  

El 1958, quan es va posar la pri-
mera pedra, l’alcalde portava un 
any al càrrec i encara mantenia 
les ganes de fer-ho bé. Així que 
va desviar la mirada cap al que es 
va fer a Madrid dos anys abans, el 
Concurs de Vivendes Experi-
mentals, i va encarregar el propi 
a un grup d’arquitectes catalans 
que acabava de sortir de la facul-

tat: Xavier Subías, Guillermo Gi-
ráldez i Pedro López Iñigo, però 
ja amb un premi FAD sota el braç 
per la Facultat de Dret de Barce-
lona. Porcioles també va focalit-
zar en el que s’esdevenia a Euro-
pa i cap a Alemanya va enviar el 
trio de professionals.  

Allà se celebrava la Interbau, 

l’exposició sobre la reconstrucció 
del barri de Hansa de Berlín, de-
vastat durant la Segona Guerra 
Mundial, i en què van participar 
tots els grans: Walter Gropius, Al-
var Aalto, Oscar Niemeyer, J. H. 
van den Broek, Jaap Bakema... La 
influència va ser tanta que a 
Montbau no només hi ha edificis 
que beuen directament de l’ex-
periència alemanya sinó que du-
rant anys es va defensar que el seu 
nom derivava del de l’exposició. 
Fals. El bateig té com a padrí la 
 riera de Montbau, torrent que 
marca un dels límits del polígon 
de vivendes sota el nom actual del 
carrer d’Arquitectura, l’altra 
frontera la posa l’antiga riera Du-
ran i ara carrer de l’Harmonia. 
D’aquí el nom de l’exposició: En-
tre Arquitectura i Harmonia. 

Una altra de les decisions en-
certades del projecte va ser la ges-
tió de les parcel·les per part de co-
operatives, no d’especuladors. 
Amb això es van aconseguir tres 

coses: que hi prevalgués la traça 
enfront del màxim rendiment 
econòmic, que la tipologia de les 
vivendes fos variada i que el perfil 
dels habitants de Montbau fos 
barrejat. Es volia evitar tant sí 
com no crear un barri exclusiva-
ment obrer per allò de les reivin-
dicacions socials, així que es va 
donar joc a cooperatives diverses, 
des d’associacions de taxistes fins 
a associacions de funcionaris. El 
barri va anar bé fins als 70, llavors 
Montbau va viure el seu pitjor 
moment, quan les crisis de la 
dècada el van deixar molt tocat. 
Però es va recuperar i ara és una 
zona de classe mitjana amb un 
veïnat molt arrelat. És fins i tot 
burgès a la part més alta, la de les 
Casetes Blanques. 

Aquesta és l’última fase de 
construcció, s’hi va optar per un 
conjunt de vivendes unifamiliars 
acoblades de manera que formen 
un edifici, però no un que creix en 
altura sinó en horitzontalitat, pa-
ral·lel a terra. La proposta, firma-
da per Joan Bosch, és influència 
dels edificis alfombra (mat-buil-
ding) de George Candilis i dels 
postulats arquitectònics del 
Team X, que advocaven per afegir 
la coordenada inquilí a les pre-
misses de l’arquitectura funcio-
nalista (sol, ventilació i mínim 
espai). De manera que Bosch, en 
el seu projecte, va integrar l’espai 
públic al mateix edifici.  

Un pas més al realitzat en la 
fase dos, amb Antoni Bonet Cas-
tellana com a arquitecte estrella i 
la feina de tres reconeguts pro-
fessionals més (Josep Soteras, 
Francesc Bassó i Joaquim Gili). 
Llavors es va optar per edificis en 
forma de L que creaven petites 
places públiques per fomentar la 
convivència. A la primera fase, la 
de Subias, Giráldez i López Iñigo, 
l’aposta va ser pels edificis li-
neals i una gran plaça com a punt 
de trobada.  

Brutalment verd 

«Les tres fases són diferents però 
hi ha una cosa que funciona de pe-
ga: la naturalesa. És un barri bru-
talment verd», assegura Marzà 
mentre afirma que Montbau ha 
aguantat «molt bé» el pas del 
temps. «Quan un edifici té una 
qualitat excel·lent, les petites mo-
dificacions que s’hi puguin fer no 
l’enlletgeixen en absolut. La cerà-
mica pot no ser l’original de Cu-
mella, però l’edifici continua sent 
igual de bo. I la gent igual de feliç». 

En total es van construir 2.500 
vivendes, i el barri va ser inaugu-
rat per Franco el 1962. Havia 
d’haver sigut més gran però el 
Patronat de Cases Militars es va 
agenciar un 25% del sòl inicial. 
S’hi va mantenir el nombre de vi-
vendes afegint un pis més a tots 
els blocs. Ho explica l’exposició i 
es pot veure in situ en els itinera-
ris guiats que organitza el Coac. n

BCN reivindica Montbau, el llegat 
més decent de l’alcalde Porcioles

El barri es va aixecar, entre el 1958 i el 1964, segons els postulats de l’arquitectura moderna europea. 
La gestió cooperativista de les parcel·les va assegurar la qualitat constructiva i la diversitat social.
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Vista dels edificis en forma de L aixecats durant la segona fase de la construcció del barri; a dalt a l’esquerra, les Cases Blanques.
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El projecte  
es va inspirar  
en el portat a 
terme prèviament 
a Madrid i Berlín  

El polígon 
 ha resistit  
«molt bé» el pas 
del temps pel seu 
exemplar disseny


