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L’objectiu d’aquest treball d’investigació és analitzar el mobiliari com a part 
constituent del projecte arquitectònic modern en la “fabricació de l’interior”, 
prenent com a cas concret d’estudi l’espai domèstic a través d’un recorregut 
per distintes obres d’autors imprescindibles per entendre l’esdevenir de l’ar-
quitectura contemporània. Encara que aquests mobles existeixin com objectes 
autònoms amb una estructura formal definida, formen un conjunt coherent amb 
l’espai en què es situen perquè s’han generat des de les mateixes lleis i amb les 
mateixes premisses de projecte. 

La tesi està estructurada en quatre parts: la primera part del treball estudia la 
relació entre l’arquitectura i el mobiliari dissenyat per una selecció d’arquitectes 
corresponents a les avantguardes històriques del segle XX. Al llarg d’aquest 
període es fixen les bases del que serà el disseny del mobiliari contemporani. 
Per un costat, l’arquitectura d’avantguarda detecta la necessitat de crear un 
mobiliari que estiga d’acord amb els nous principis i, al mateix temps, que puga 
arribar a totes les classes socials. Tanmateix, aquesta idea no arriba a desen-
volupar-se amb tota la seu intensitat al no ser produïts en sèrie, donat que els 
contexts  econòmic i cultural no estan encara preparats. Les diferents posicions 
adoptades respecte a la relació entre l’arquitectura i el mobiliari en aquest pri-
mer capítol serviran com antecedents per a la resta del treball.

En la segona part, després de la Segona Guerra Mundial, els mobles disse-
nyats per arquitectes assoleixen la producció en sèrie tot aprofitant les millores 
tècniques de la indústria i els nous materials i, en primer lloc, amb una nova 
actitud i relació de col·laboració entre tots dos que produeix grans resultats.

La tercera part estudia la relació entre l’arquitectura i el mobiliari en l’actualitat 
des d’una perspectiva múltiple. D’una banda, la indústria ha globalitzat el disseny 
contemporani i l’ha portat a estrats més amplis de la població, tot acomplint el 
somni de les avantguardes. D’una altra banda, els arquitectes continuen apro-
fundint en al relació entre arquitectura i mobiliari, experimentant noves formes 
d’acord amb nous modes d’habitar. Una part de l’arquitectura actual opta volun-
tàriament per reduir les formes i els materials utilitzats per a permetre una aproxi-
mació sensorial plena a l’arquitectura i el mobiliari per part dels seus usuaris.

La quarta part d’aquest treball descriu la relació entre arquitectura i mobiliari 
des d’experiència i la pràctica quotidiana del treball professional de l’autor. A 
partir de l’arquitectura, l’autor aborda el disseny de mobiliari des de la convicció 
de què són necessaris uns mobles dissenyats de forma coherent amb l’espai 
que els acull per tal què l’arquitectura desplegue tot el seu potencial sensorial. 
Així doncs, aquest estudi vol fer palesa la relació entre el mobiliari i l’arquitectu-
ra de manera que el primer actua com a element d’enllaç entre un lloc i la perso-
na que hi viu, tot amplificant l’experiència d’habitar.

abstract
en valenciano


	_GoBack

