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Centre Pompidou
París, Francia



El Centre Pompidou aplega els temes que han caracteritzat 
l’arquitectura de Rogers des de mitjans de la dècada de 
1960: pell i estructura, tecnologia i flexibilitat, moviment i 
antimonumentalisme.

L’edifici va ser concebut com una mescla entre ‘una Times 
Square orientada a la tecnologia de la informació i el Museu 
Britànic’, un lloc democràtic per a tots i la peça central de la 
regeneració d’un barri de la ciutat.  

La meitat de tota la superfície disponible de la parceŀla es 
va reservar per a una plaça pública, el que significava que 
el centre havia de ser suficientment alt per contenir 90.000 
m2. La decisió de coŀlocar l’estructura i les instaŀlacions a 
l’exterior va ser dictada per la necessitat de tenir flexibilitat 
interna, el que va donar com a resultat plantes de grans 
dimensions on l’espai quedava ininterromput: l’escala 
impressionant dels espais interiors està lliure de la intrusió 
d’escales i elements d’instaŀlacions.

El sistema estructural està format per una estructura 
metàŀlica i suports a la vista, i sòls de formigó reforçat.

Localitat
París, França

Data
1971-1977

Client
Ministère des Affaires

Culturelles, Ministère de

l’Education Nationale

Cost
58 milions de lliures

Superfície construïda
100.000 m²

Arquitectura
Piano + Rogers

[El Pompidou] va revolucionar els 
museus, en transformar el que 
havien sigut monuments elitistes 
en llocs populars d’intercanvi 
social i cultural, teixits en el cor de 
la ciutat
Jurat del premi Pritzker 

Premis

1975-1978
Premi August Perret atorgat pel sindicat internacional 
d’arquitectes a l’obra internacional més destacada

Enginyeria d’estructures i 
instaŀlacions
Ove Arup & Partners

Instaŀlacions 
mecàniques i 
superestructura
Laurie Abbott amb Shunji

Ishida, Hiroshi Naruse,

Hiroyuki Takahashi

Enginyeria mecànica
Walter Zbinden amb

Hans-Peter Bysaeth,

Johanna Lohse, Peter

Merz, Philippe Dupont

Disseny d’interiors
Gianfranco Franchini

Les instaŀlacions a l’exterior donen escala i detall a les 
façanes i la celebració del moviment i accès s’aconsegueix 
per mig d’ascensors i escales mecàniques. El resultat és un 
edifici de gran expressivitat i articulat de manera robusta que 
s’ha convertit en un edifici icònic de París. 

Tanmateix, l’èxit del Beaubourg és tant urbanístic com 
arquitectònic: l’edifici i la gran plaça pública tenien la 
intenció de revitalitzar una zona de París que havia estat en 
declivi. El districte del costat, el Marais, és ara un barri viu 
i multicultural, que subratlla l’èxit del paper que va tenir el 
Pompidou com a catalitzador de la regeneració urbana.

El radicalisme del Pompidou segueix sorprenent ja que 
atreu a una quantitat enorme de públic: el visiten cada any 
més de set millions de persones. L’edifici i el seu contingut 
extraordinari segueixen essent tant populars como sempre, 
mentre que a la plaça s’aplega un gran nombre de persones 
en torn als músics, acròbates i menjafocs. El Beaubourg 
(dintre i fora) continua essent tan magnètic com sempre.
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