
 
 

 
 

 
 

SOLDEVILA SOLDEVILA SOLDEVILA ARQUITECTES 
obres i projectes 

 
Alfons Soldevila i els seus fills David i Alfons integren la firma Soldevila Soldevila Soldevila Arquitectes. Les seves sigles són doncs SSSA. 
Però també podrien ser IIIE. Per inquietud, imaginació, investigació i enginy. Aquestes quatre potes són les que aguanten la seva feina. 
Des de l'inicial Casa a Mas Ram, Alfons Soldevila ha actuat mogut per la inquietud. En aquella obra va posar-hi ja molta imaginació, 
hores d'investigació i molt d'enginy, dissenyant un volum de formigó cel·lular, versàtil en planta i alçat, lleuger, transformable i de baix 
preu. 
 
El lema "construir amb materials no econòmics fent-los rendir al màxim" ha presidit tota la trajectòria dels Soldevila. També la seva 
passió per les geometries adaptables, per la construcció en sec, per la lleugeresa de les estructures, per la mobilitat. I, també, el seu 
desig de fer edificis atractius creant el menor nombre possible de problemes. A les sigles IIIE s'hi podria afegir una F, per flexible: IIIEF. 
També aquest acrònim serviria per identificar els Soldevila. Diem que un motor és flexible quan és capaç de donar bon rendiment a 
poques voltes o molt revolucionat. I el motor dels Soldevila és flexible: a banda de la seva obra construïda, sempre fruit de la 
inquietud, la imaginació, la investigació i l'enginy, també per la voluntat de contenció, hi ha una línia de propostes que freguen el 
món fantàstic. Són projectes no construïts, també presents en aquesta exposició, que proposen subvertir l'ordre del zoo (animals lliures, 
visitants engabiats); o idear gratacels helicoïdals solidaris; o bastir edificis costaners de planta ovalada, capaços de resistir tsunamis; o 
aixecar construccions damunt del mar, eventualment elevables. 
 
Es tracta de dues línies de treball ben diferents, però amb denominadors comuns: la voluntat d'anar més enllà; la concepció de 
l'arquitectura com un procés exploratori, indiferentment del pressupost; i el treball projectual assumit, sota qualsevol circumstància, 
com un desafiament de les pròpies capacitats, com una font d'inspiradora reinvenció. 

Llàtzer Moix 

 
Exposició: 
de l 13 de setembre  al 13 d'octubre 
Espai Picasso del COAC (Plaça Nova, 5 - 08002 Barcelona) 
 
Inauguració: 
18 de setembre a les 19h 
Obres i projectes a càrrec de Alfons Soldevila, David Soldevila i Alfons 
soldevila 

 

Organització a Barcelona: 
Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
 
Comissariat i disseny del muntatge: 
Soldevila Soldevila Soldevila arqtes 
 
Coordinació: 
Soldevila Soldevila Soldevila arqtes 
Àrea d’Activitats Culturals de la Demarcació de Barcelona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya 
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