Racionalisme a Mallorca
Continuant amb el projecte 100/10 destinat a difondre l’arquitectura del segle XX a les Illes Balears,
aquesta 4a edició corresponent a l’any 2022, està dedicada a l’arquitectura racionalista realitzada a Mallorca.
A començaments dels anys trenta -i amb una puntualitat poc freqüent- es construïren a Mallorca algunes obres que es feien ressò de l’arquitectura del Moviment Modern, iniciant el que podríem dir un
episodi racionalista que s’allargaria fins a la postguerra. Són les primeres obres de Francisco Casas,
Guillem Muntaner o Enric Juncosa, arquitectes mallorquins formats aquells anys a Barcelona que pogueren conèixer l’ambient en què es va crear el GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per
al Progrés de l’Arquitectura Contemporània) i les seves activitats per difondre el Moviment Modern.
Els projectes d’aquests arquitectes en els seus primers anys d’exercici professional, juntament amb els
d’altres de la generació anterior -Guillem Forteza, Carles Garau- i els d’alguns arquitectes catalans -Josep M. Monravà, Jaume Mestres Fossas- que també treballaren a l’illa aquests anys, formen un conjunt
d’obres sorprenentment nombrós i evidencien una certa receptivitat davant dels nous plantejaments
per part de la societat.
És cert que la trajectòria sencera d’uns i altres no encaixa en l’ortodòxia del Moviment Modern; i que més
que d’arquitectes racionalistes s’ha de parlar d’obres amb plantejaments racionalistes dins de trajectòries no gaire coherents, on l’alternança de llenguatges és un fet generalitzat. Però tot i això, el conjunt
d’obres realitzades -nombroses i d’un nivell mitjà més que apreciable- constitueix una de les aportacions
més valuoses al patrimoni arquitectònic de la Mallorca del segle XX.
Per tant, per il·lustrar l’arquitectura d’aquest episodi racionalista, més que parlar d’autors, es proposa
una selecció d’una quinzena d’edificis representatius del racionalisme fet a Mallorca.
A més de l’exposició de les obres seleccionades, al llarg d’aquest any 2022 està previst també organitzar
una taula rodona i algunes visites guiades.
Per a més informació podeu dirigir-vos a la Secretaria d’Activitats Tècniques i Culturals COAIB (Portella, 14 -3ª Planta),
tel.: 971.228658
e-mail: cultura@coaib.es,
www.coaib.org

