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Departament de Comunicació
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de 

Tarragona
C/ Sant Llorenç, 20-22 43003 Tarragona

Telf: 977 249367/ cultura.tar@coac.net

  
ARQUITECTURA MODERNA A L’AMÈRICA 
LLATINA 
Vivendes unifamiliars. 1950-1965 
 
Del 5 de juny al 5 de juliol 
Sala d’Exposicions COAC Tarragona 
 

 
 
 

 
Inauguració el Dilluns 12 de juny a les 20:00  
A càrrec de l'arquitecte Pedro Strukelj 
 
Lloc: Sala d'Actes COAC Tarragona 
 
Una nova forma de concebre l’arquitectura es 
manifestava iniciat ja el segle XX, per desenvolupar-se al 
llarg del període d’entreguerres... El Moviment Modern, 
les arrels del qual el trobem en el segle anterior, 
reformula els principis i l’estètica de l’arquitectura, 
allunyant-se de les Arts & Crafts i del modernisme, per 
aportar noves creacions caracteritzades pel domini del 
racionalisme i les línies pures. 
 
Figures com Wright, Gropius o van der Rohe i 
moviments com la Bauhaus o De Sjtil representen la part 
més coneguda pel públic actual de l’arquitectura i el 
disseny d’aquestes dates. Però més enllà d’aquestes 
grans icones, altres arquitectes d’altres àrees 
geogràfiques produirien obres molt interessants, sovint 
escassa o nul·lament conegudes. És el cas d’arquitectes 
llatinoamericans com els que volem presentar en 
aquesta exposició. La consciència de tots ells de 
pertanyença a una corrent que es fa seus els principis de 
la modernitat, el desenvolupament d’un gran nombre de 
ciutats de l’Amèrica Llatina i la quantitat i qualitat 
d’obres sorgides entre 1950 i 1965 ens ha conduït a 
treballar, en els darrers tres anys, en la recerca de 
documentació relativa a l’arquitectura moderna 
llatinoamericana d’aquest periode. 
 
Així, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i 
l’ICCI/Casa d’Amèrica a Catalunya vénen presentant, 
com a resultat d’aquesta recerca, un curs 
d’especialització que se celebra un cop l’any i que 
culmina amb les publicacions de la col·lecció 
“Documentos de arquitectura moderna en América 
Latina” –sèrie que compta ja amb tres volums, el darrer 
dels quals a dia d’avui en premsa-, i que el 2006 pren 
forma d’exposició itinerant per tota Catalunya. 
 
Més informació
  

Seu de Tarragona 
C/ Sant Llorenç 20-22 43003 Tarragona 
Apartat de Correus 968. 43080 Tarragona 
Tel. 977 24 93 67 
Fax 977 23 65 03 
tarragona@coac.net

 Per a més informació 
Departament de Comunicació Demarcació de Tarragona  
del COAC: Iolanda Vivancos.  

 977 249367 / : cultura.tar@coac.net
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-
coac_noticies/  
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